Coördinator COVID-19
Opleiding
Het coronavirus heeft een enorme maatschappelijke impact die zijn gelijke niet kent in de
moderne tijd. Zaken die voorheen normaal en vanzelfsprekend waren, zijn dit niet meer.
Naast de uitdagingen voor de volksgezondheid ligt er een enorme taak voor het
bedrijfsleven. Veel branches zijn, al dan niet verplicht, nog gesloten; bedrijven in andere
branches kunnen door, maar moeten dit op een andere manier doen dan ze gewend zijn.
Veel branches zullen met een procedure moeten komen om ondanks de Corona dreiging
weer open te mogen. Bedrijven in deze branches zullen stoeien met de vraagstukken rond
COVID-19 en hier begeleiding voor zoeken.
Gelukkig hoeft niet ieder bedrijf het wiel uit te vinden:
In samenwerking met BeCare, IRP Training en Facilitated by Niels heeft CIBOT daarvoor de
training Coördinator COVID-19 ontwikkeld.

Ingangseisen
De opleiding behoeft geen voorkennis, en is door iedereen te volgen.
Leeftijd minimaal 18 jaar, iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, goede kennis
van de taal waarin de cursus wordt gegeven (standaard Nederlands, Engels op aanvraag).
De cursus is zeer geschikt voor:
KAM-coördinatoren

Directie

Management

Preventiemedewerkers

Hoofd-BHV

Office Manager
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Competenties na afronding training
De Coördinator COVID-19 houdt het midden tussen een preventiemedewerker en Hoofd BHV
en schrijft en beheert de bedrijfsinterne maatregelen, die gebaseerd zijn op de actuele
landelijke richtlijnen en maatregelen, en aansluiten op de RI&E.
Na deze training is de coördinator op de hoogte van de werking van het coronavirus, de
effecten op de gezondheid en de manier van besmetting. Kortom:
❖ Je controleert de 1,5 meter situatie
❖ Je bewaakt en zorgt voor de veilige, prettige en gezonde werkomgeving
❖ Je begeleidt gebouwgebruikers
❖ Je verspreidt intern informatie rondom regels en het virus
❖ Je bent in staat het gedrag van collega’s en klanten te beïnvloeden
❖ Je bent een vraagbaak voor collega’s

Inhoud training
De training omvat de volgende onderdelen:
1. E-learning
2. Online Training via Google Meet
3. Opstellen van een bedrijfsrichtlijn COVID-19
4. Audit op locatie cursist
Tijdens deze e-learning vergaart de cursist kennis en informatie over het Coronavirus en de
impact daarvan op de volksgezondheid en economie. De cursist krijgt tools en handvatten
voor het opstellen van maatregelen en het adviseren van de verantwoordelijke binnen het
bedrijf.
Na het afronden van de e-learning en de toets vindt er naar wens een online sessie plaats,
waarin de cursist aan één van de trainers gekoppeld wordt. Samen met de trainer worden
eventuele vragen over de e-learning en de vervolgopdracht (het schrijven van een
bedrijfsrichtlijn) doorgenomen.
Aan de hand van de bedrijfssituatie schrijft de cursist aansluitend een bedrijfsrichtlijn m.b.t.
COVID-19. Hierin wordt beschreven welke maatregelen er binnen het bedrijf nodig zijn om
aan de richtlijnen en voorschriften te kunnen voldoen. Dit document wordt ingediend, waarna
er een afspraak voor een bedrijfsbezoek gemaakt wordt. Tijdens dit bezoek wordt er een
ronde door het bedrijf gemaakt en licht de cursist zijn keuzes toe. Na een voldoende
beoordeling wordt het certificaat toegekend.
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Varianten
Er is een training beschikbaar voor kleinere organisaties zoals een lokale kapperszaak en
een variant voor grotere organisaties met meerdere gebouwen zoals een universiteit.
Kleine organisatie

Grote organisatie

Maatwerk

< 25

≥ 25

...

< 250m2

≥ 250m2

...

Online Training

1 uur

2 uur

...

Bedrijfsbezoek

1 uur

1 dagdeel (3 à 4 uur)

...

Aantal medewerkers
Formaat*

* Op basis van NEN 1824:2010

COVID-19 Coördinator: Kleine organisatie
1. E-learning
2. Online training via Google Meet
3. Opstellen van een bedrijfsrichtlijn COVID-19
4. Bedrijfsbezoek op locatie cursist
5. Updates wijzigende regelgeving in periodieke nieuwsbrief

COVID-19 Coördinator: Grote organisatie
1. E-learning
2. Online training via Google Meet
3. Opstellen van een bedrijfsrichtlijn COVID-19
4. Evaluatie bedrijfsrichtlijn via Google Meet
5. Bedrijfsbezoek op locatie cursist
6. Herziening bedrijfsrichtlijn
7. Updates wijzigende regelgeving in periodieke nieuwsbrief

COVID-19 Coördinator: Maatwerk
Maatwerk is voornamelijk geschikt voor bedrijven waar:
❖ Meerdere collega’s de training volgen;
❖ Bedrijven waar specifieke risico’s van toepassing zijn;
❖ Bedrijven die de COVID-19 richtlijnen willen integreren in bijvoorbeeld een RI&E of een
ISO 9001 procedure.
Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met uw
CIBOT-gecertificeerde opleider.
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