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Coaching in tijden van Corona

1 december 2020

Ik ontvang jullie graag in mijn praktijk. Ik volg de landelijke richtlijnen van mijn
beroepsgroep en het RIVM.
Oudergesprekken/opvoedcoaching en jongerencoaching vanaf 13 jaar
In de praktijk betekent dit:
•

Jullie houden je aan de actuele algemene adviezen van het RIVM wb. hygiëne en
afstand houden, de regels voor testen en thuisblijven bij klachten, quarantaine en
het dragen van mondkapjes.

•

Ik houd me aan de actuele algemene adviezen van het RIVM wb. hygiëne en afstand
houden, regels voor testen en thuisblijven bij klachten, quarantaine en het dragen
van mondkapjes.

•

Ik was mijn handen voor en na elke sessie.

•

Bij binnenkomst vraag ik jullie handen te wassen in het toilet.

•

Bij het binnenkomen en weggaan dragen jullie en ik een mondkapje. Zodra we
zitten mag het af. We houden een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht.

•

Telefoons, sleutels etc graag in jullie zak of tas.

•

Ik plan afspraken met voldoende tussenruimte zodat ik kan ventileren, de ruimte en
materiaal, waaronder coachingsmateriaal, kan reinigen.

•

Liever geen gebruik maken van het toilet.

•

Bij vertrek weer de handen wassen.

Kindercoaching(t/m12 jaar)
Ik hanteer hierbij ook bovenstaande richtlijnen van het RIVM. Behalve:
•
•

We hoeven geen onderlinge afstand van 1,5 m te houden.
Een mondkapje is niet nodig.

Willen jullie een gesprek maar jullie liever niet naar mijn praktijk komen dan is een
telefonisch consult mogelijk. Hiervoor maken we de volgende afspraken:
•
•
•

We spreken hiervoor een dag en tijdstip uit.
Ik neem telefonisch contact met jullie op.
De tijdsduur is bepalend voor de kosten van het consult. Bijvoorbeeld: duurt het
consult 60 minuten dan zijn de kosten € 60. Duurt het een half uur dan zijn de
kosten € 30.

Ik breng geen kosten in rekening als jullie vanwege bovenstaande een afspraak afzeggen
binnen 24 uur. Jullie en mijn gezondheid zijn het belangrijkst.
Bel of mail gerust naar info@watotokindercoaching.nl als jullie vragen hebben.

