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Wil je een training gaan volgen bij Ynnovate of sta je al ingeschreven, dan heb je misschien vragen 
over hoe wij omgaan met coronamaatregelen en recente ontwikelingen. Hieronder hebben we de 
meeste gestelde vragen voor je verzameld. Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem dan gerust aan 
Linda Braat via 06 2847 2875 of training@ynnovate.it  
 
 
Zijn jullie trainingen online of op locatie? 
Zolang het kan, geven wij onze trainingen op locatie. We volgen hierbij de richtlijnen van de 
rijksoverheid, zodat je de training veilig en verantwoord kan volgen. Dit houdt onder andere in dat 
we voorlopig in kleinere groepen werken, deelnemers hun eigen setje met spullen en snacks 
geven, voorverpakte lunch gebruiken en voldoende afstand houden. Daarnaast kunnen we nog 
andere maatregelen nemen, als dat op het moment passend is. Welke maatregelen precies gelden 
tijdens jouw training, kan je navragen bij je trainer of via training@ynnovate.it 
 

Heb ik een QR-code nodig om de training op locatie te volgen? 
Wij volgende de richtlijnen vanuit de rijksoverheid en nemen maatregelen die daarbij passen. Op 
dit moment ben je niet verplicht om een QR-code te laten zien om een training te volgen buiten de 
horeca en in kleine setting. Op onze trainingslocatie in Utrecht, het StormHonk, controleren we 
dan ook niet op QR-codes. Wel vragen we de deelnemers om goed op te blijven letten en zich ook 
individueel aan de richtlijnen te houden. Voor incompany trainingen die op andere locaties dan 
ons StormHonk plaatsvinden, kunnen andere regels gelden.  
 

Wat gebeurt er met de training als de besmettingen oplopen? 
In elke situatie volgen wij de richtlijnen van de rijksoverheid. Als de besmettingen oplopen, nemen 
wij maatregelen die passen bij de richtlijnen zoals die op dat moment gelden. 

  



 

Wat gebeurt er met de training als er een lockdown komt? 
Als er een harde lockdown komt, kunnen we in principe geen trainingen meer op locatie geven. In 
dat geval stappen we over naar de digitale variant. Deze training heeft dezelfde inhoud, energie én 
interactie als de training op locatie. Je hoort altijd op tijd of jouw trainingsdagen worden omgezet 
naar online, zodat je niet voor niets naar Utrecht reist. 
 

Wat gebeurt er als mijn training online is en ik dit niet wil? 
Bij de keuze voor een online of offline training, volgen we de richtlijnen vanuit de rijksoverheid. 
Wij zorgen hoe dan ook voor een training die energiek, actief én veilig is. Mocht je je ondanks dat 
willen afmelden voor de training, dan gelden de algemene voorwaarden. 
 

Wanneer hoor ik definitief of mijn training online of op locatie is? 
In principe hoor je twee weken van tevoren van ons of jouw training online of op locatie is, maar 
dit kan nog veranderen wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd vanuit de 
rijksoverheid. Is er op vrijdag een persconferentie en begint jouw training de maandag daarop? 
Houd dan goed je mail in de gaten!  
 

Kan ik zelf kiezen of ik online of op locatie meedoe met de training? 
Nee, de hele groep volgt de training ofwel online ofwel op locatie. Wij vinden het heel belangrijk 
dat je veel zelf kan doen tijdens de training en veel contact hebt met de andere deelnemers. Een 
hybride training vraagt in dit opzicht te veel van de deelnemers en dat is zonde. Die energie zetten 
we liever in voor een energieke, actieve en sociale training – online óf op locatie! 
 

Wat gebeurt er als mijn training op locatie is en ik dit niet wil/dit niet mag 
vanuit mijn werkgever? 
Bij de keuze voor een online of offline training, volgen we de richtlijnen vanuit de rijksoverheid. 
Wij zorgen hoe dan ook voor een training die energiek, actief én veilig is. Mocht je je ondanks dat 
willen afmelden voor de training, dan gelden de algemene voorwaarden. 
 

Wat gebeurt er als ik verkoudheidsklachten heb of in quarantaine ben tijdens 
de training? 
Is jouw training op locatie, dan zal je helaas een of meerdere dagen moeten missen als je klachten 
hebt of in quarantaine moet. Laat ons dit altijd zo snel mogelijk weten! Wij praten je bij over de dag 
of dagen die je mist. Ook mag je deze dag(en) inhalen bij de eerstvolgende trainingsgroep als daar 
plek voor is. 
 
Een online training kan je in principe gewoon volgen vanuit thuisisolatie of quarantaine. Ben je te 
ziek of kan je door je thuissituatie niet meedoen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! 
Wij praten je bij over de dag of dagen die je mist. Ook mag je deze dag(en) inhalen bij de 
eerstvolgende trainingsgroep als daar plek voor is. 
 


