
 

 

  

'Terwijl ik naar de grote zwarte wolken en vlammen aan de oostzijde van ons complex kijk gaat 

mijn telefoon af. Een gespannen stem doet me mededelen dat het crisismanagement toegepast 

moet worden. De situatie is menens. Ik haal een paar keer diep adem en denk aan de procedures 

die ik doorlopen moet.…..’ 

Zou dit zomaar in uw organisatie kunnen gebeuren? Bent u dan in staat om deze crisis te 

coördineren? 

In veel organisaties is het hebben van een crisismanagement (BHV) organisatie verplicht. Maar 

risico’s worden soms voor lief genomen of de investering wordt te zwaar gezien op de mogelijke 

kans dat er een nood of crisis situatie zich voordoet. Met de wet veiligheidsregio zijn risico 

organisaties verplicht gesteld tot het voeren van een goed en doordacht veiligheidsbeleid wat 

zich vertaald in een noodplan waarin alle procedures, risico’s en acties beschreven zijn. Zeker 

met het oog op risico’s voor eigen personeel en de omgeving zijn gemeentes steeds meer 

gespitst op controle en borging van veiligheid. De komende jaren zal dit naar verwachting 

alleen maar toenemen.  

Met het opleidingshuis sluiten we aan op deze behoefte/vraag en voorzien we  

organisaties van de mogelijkheid om binnen crisis of noodsituaties te handelen als  

een professional. Het opleidingshuis kent 10 niveaus variërend van ontruimer tot en  

met crisismanagement simulaties waarbij het crisismanagementteam  

samengesteld en getraind wordt. Op alle niveaus trainen we met instructies  

en passende middelen die elkaar aanvullen in de beeldvormende,  

oordeelvormende en besluitvormende fase. 

De Crisiscoördinator CM/Repressie is de functionaris die getraind  

is om als regisseur, procesbewaker en specialist op te treden  

als er zich een nood- of crisissituatie zich voordoet. In een  

organisatie is een crisis een abnormale verstoring van de  

dagelijkse bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de ernst en de  

impact is het van belang dat er een duidelijke organisatie,  

informatievoorziening, communicatie is. Hierbij is het nemen van  

de juiste acties in tijd en ruimte van groot belang. 
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Tijdens de oriëntatiedag Crisiscoördinator CM/Repressie besteden we o.a. aandacht aan: 

 Begripsvorming rondom crises en noodsituaties. 

 Het leren toepassen van een crisisradar met betrekking tot beeldvorming, oordeelsvorming 

en besluitvorming. 

 Het toepassen van het LOODS model tijdens de vier voortzettingsniveaus van een 

noodsituatie of crisis. 

 Versnelde risicoanalyse en bepaling van mogelijke scenario’s tijdens een crisis 

 De werking van het menselijke stresssysteem. 

 Bijkomende spanning tijdens presteren onder druk en het leren werken met het Mentaal 

Prestatie Plan. 

 Het Crisismanagementteam en het Crisismanagementteamplan. 

 GRIP niveaus en CoPi 

 Nazorg 

 Praktijkgerichte training door middel van tabletop oefeningen. 

 

PRIO 1: Table-Top oefening 
De middag zetten we in het teken van scenariotraining. In verschillende situaties  

wordt u uitgedaagd om uw BOB-cyclus(beeldvorming, oordeelsvorming,  

besluitvorming) te doorlopen en te presteren onder druk aan de hand van  

de Crisisradar en het Mentaal Prestatie Plan. 

Dag doelstelling 
Het doel van deze dag is u inzicht te geven wat een  

Crisiscoördinator voor uw CM en Crisismanagement (BHV)  

organisatie kan betekenen tijdens een echte crisis en  

de veiligheidsketen op zich. 

Afsluiting 
We sluiten de dag gezamenlijk af met een Debriefing met daarin  

een First Impression Report gericht op uw eigen ervaringen en  

toepassing in de praktijk.  

Het uitgebreide programma ontvangt u na inschrijving. 
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