Basismodule Crisismanagement + Vervolgtraining
Wij leren hoe uw organisatie zich voorbereidt op een crisis of ramp
Is uw organisatie voorbereid op een crisis of ramp? Veel mensen en organisaties denken dat
een ramp hen niet zal treffen. Bovendien wijst onderzoek uit dat het niet voorbereid zijn
op een crisis vaak ernstigere gevolgen heeft dan de crisis zelf. Kortom: crisismanagement
is wel degelijk heel belangrijk. Hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Daarover gaat de
Basismodule Crisismanagement. In de Vervolgtraining Crisismanagement oefenen we de
(nood)procedures binnen uw organisatie.
Voor wie?
De Basismodule Crisismanagement is bestemd voor functionarissen binnen uw organisatie
die een rol hebben bij de voorbereiding op een crisis. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig
met het samenstellen en uitvoeren van een crisismanagementplan of een businesscontinuïteitsplan of met het samenstellen en trainen van een crisisteam.
Inhoud van de Basismodule Cisismanagement
De deelnemers aan de Basismodule Crisismanagement krijgen handreikingen voor een
goede voorbereiding op een crisis. De opbrengst van de module:
• de deelnemers hebben meer kennis en vaardigheden op het gebied van een effectieve
voorbereiding op een crisis;
• De deelnemers zijn in staat de eigen organisatie te overtuigen van de noodzaak van
oefenen en van het samenstellen van de bijbehorende plannen;
• De deelnemers kunnen een plan van aanpak opstellen voor het opzetten en
ontwikkelen van een heel traject rondom crisismanagement.
Workhops, presentaties en actieve werkvorm
De module bestaat uit een workshop en korte presentaties. Tijdens de workshop kunnen de
deelnemers hun eigen situatie spiegelen aan de informatie die wordt besproken. Aan de
hand van korte presentaties maken de deelnemers vervolgens de vertaling naar de eigen
organisatie. Dit gebeurt in een actieve werkvorm. Aan bod komen onder meer de volgende
onderdelen:
• Plannen maken;
• Beleid vaststellen;
• Opleidingsprogramma’s;
• Budgettering en planning;
• Valkuilen bij de voorbereiding;
• Praktische tips.
Tijdsduur

: 1 dagdeel

Data

: in overleg

Locatie

: in een trainingscentrum of in-company

Aantal deelnemers

: maximaal 12 (open inschrijving)

Vervolgtraining Crisismanagement
De vervolgtraining Crisismanagement is bestemd voor functionarissen die deel uitmaken
van een crisisteam en die de basismodule Crisismanagement hebben gevolgd. De training is
heel praktisch van aard. We stemmen deze af op de (nood)procedures zoals die zijn
vastgesteld binnen uw organisatie. In de vervolgtraining wordt dieper ingegaan op de
handelswijze van de functionarissen in het crisisteam. Een juiste handelswijze voorkomt
grotere schade tijdens een ernstige calamiteit.
Vervolgtraining is altijd maatwerk

De Vervolgtraining Crisismanagement is altijd maatwerk. In overleg tussen u en onze
docent bepalen we welke scenario’s we ontwikkelen en trainen. De Vervolgtraining kan
plaatsvinden op elke gewenste locatie; binnen uw eigen omgeving of in een andere,
realistische crisisomgeving.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de workshop crisismanagement? Neem dan contact met ons op
- via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

