Ons doel met deze voorwaarden is dat alle deelnemers en de coach zelf gezond
en wel kunnen samenwerken en thuiskomen. Om dit te doen hebben we een paar
basisafspraken nodig waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Wij volgen uiteraard het RIVM-beleid

We houden 1,5 meter afstand

Vanaf 1 juni 12.00 uur is het toegestaan om met maximaal

deelnemers een

bijeenkomst te organiseren. Voor teamcoaching is dit erg ruim.

Het aantal deelnemers aan de teamcoaching bepaalt hoe groot
de beschikbare ruimte moet zijn.

De Breinkorf coaches zorgen dat werkvormen geschikt zijn voor het coachen op afstand.
Indien iemand symptomen heeft, je hebt een huisgenoot met symptomen of er is daadwerkelijk
sprake van ziekte: blijf thuis! Uiteraard zijn onze annuleringsvoorwaarden op dit punt aangepast.

En verder…
We schudden geen handen.
Wassen regelmatig onze handen.

Waar mogelijk ventileren we de werkruimte geregeld.

De Breinkorf Coach komt langs
Voor teamcoaching komen we meestal bij jou langs in de organisatie. Dit betekent dan ook dat we voorafgaand
aan elke bijeenkomst samen met jou zullen kijken hoe we de RIVM-voorwaarden van teambijeenkomsten voldoen,
en uiteraard ook aan het Corona beleid van jouw organisatie.
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met jouw Breinkorf coach. Hij of zij kan met jou een gericht plan
maken voor jouw bijeenkomst. Lukt het nou niet om de locatie in te richten via de RIVM-richtlijnen of een andere
geschikte locatie hiervoor te vinden, dan zal de coach een aanbod doen om de sessie online te organiseren.

Online coaching

De laatste maanden heeft Breinkorf -net als jullie- versneld ervaring opgedaan met het online werken. Dit heeft
vaker positief uitgepakt dan wij van tevoren wellicht hadden verwacht. Het online begeleiden van bijeenkomsten
blijft bij Breinkorf dan ook in de toekomst een standaard onderdeel van onze dienstverlening. Zo kunnen ook
onze opdrachtgevers die besluiten om de komende tijd nog thuis te werken hun coachtrajecten voortzetten.
Ruimte maken voor je team; een vitale doorstart!
Enkele van de lopende trajecten zijn begin maart door de Coronacrisis stil komen te liggen. Wij begrijpen dat de
teams in de afgelopen periode veel dingen mee hebben gemaakt. Sommige teams hebben een intensieve periode
achter de rug aan de frontlinie van deze crisis, andere teams hebben met elkaar online geprobeerd om zo goed
mogelijk samen te blijven werken om zo hun diensten te blijven leveren.
Een pas op de plaats, ruimte maken voor wat er is, lijkt dan ook logisch voordat een traject doorgaat of het team nu
of straks weer met elkaar opstart. Samen duiding geven aan de afgelopen periode. Waar mogelijk die zaken eruit
halen waarvan je als team wilt leren èn met elkaar nieuwe perspectieven ontdekken.
Ben je nieuwsgiering naar de mogelijkheden voor een nieuwe start met jouw team? Klik dan hier.
We hebben speciaal voor de huidige situatie een aantal stappen geformuleerd in een kort programma
voor jouw team.

Beste teams, opdrachtgevers, partners en coachend Nederland… we kijken er
naar uit om elkaar weer live te ontmoeten!

