
 

 

 

 

 

 

Op maandag 7 september mogen we u verwelkomen als bezoeker van de Dag van de Coach.  

 

Ontvangst 

Om de richtlijnen te waarborgen zijn alle bezoekers in drie zones verdeeld.  

 

Vanaf 8.30 uur bent u van harte welkom bij de ontvangstbalie van uw zone. 

 

Achter de Reehorst, op de parkeerplaats, staan borden om u naar de goede ontvangstbalie te loodsen. Bij de 

ontvangstbalie van uw zone ontvangt u uw badge. Als u met de auto komt, laat uw jas zo mogelijk in de auto. 
 
Veiligheid 
Samen met de Reehorst zorgen we voor een veilige omgeving waar u met ruimte en aandacht deze dag kunt 
volgen. Hiervoor hebben we een aantal praktische maatregelen getroffen en acties ondernomen.  
 

• In drie theaterzalen kan iedereen met voldoende afstand de plenaire sessies live of via een groot 
beeldscherm volgen. Iedereen kan één keer een plenaire sessie live volgen, de andere twee live via een 
groot beeldscherm. 

• De indeling van de workshops en daaraan gekoppelde zalen zorgen voor een veilige leeromgeving; wijk 
niet af, maar volg de vooraf gekozen sessies. De sessie en zaal staan op uw badge.  

• Drank en spijzen worden volgens de RIVM-richtlijnen aangeboden. 

• Op de informatiemarkt kunt u op veilige afstand informatie bij de standhouders inwinnen. 

• Op verschillende plekken staat handdesinfectie 

• Alle bezoekers zijn via hun aanmelding geregistreerd. 

 

Programma 

Meer informatie over het programma, de sprekers en de informatiemarkt vindt u op www.dagvandecoach.nl  

 

Social media 

Het congres heeft een eigen Twitteraccount: @dvdc20. De hashtag (#) van deze dag: #werkdruk 

 

Tot slot  

We willen u er nogmaals op wijzen dat we het congres zo veilig mogelijk willen laten verlopen. Bij klachten, blijf 

thuis!  
Kosteloos annuleren is helaas niet meer mogelijk, maar u kunt wel een vervanger sturen of kiezen voor een van 
onze andere congressen: 

• Congres Positieve Psychologie - Positief Werken - 14 oktober 

• Congres Liefde voor Leren – Professioneel leren en werken in de toekomst - 11 februari 2021 

• Congres SKILS & SCENERY, Begeleiden in de 21e eeuw – dinsdag 6 april 
 

We vertrouwen erop u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en wensen u alvast een inspirerend congres! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Kloosterhof 

 

 
Als je kiest voor Inhoud! 

Tel: 0475-597151 
info@kloosterhof.nl /  

http://www.dagvandecoach.nl/
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