Opleiding crisis coördinator CMT

De crisiscoördinator CMT is de strategisch specialist op het gebied van crisismanagement en
focust zich op het managen van de crisis in het effectgebied. Hij adviseert het CMT en fungeert
als schakel tussen het CMT (effectgebied) en de operationele bestrijding (brongebied). De
crisiscoördinator heeft het totaaloverzicht en zorgt ervoor dat het CMT en de crisisbestrijders
continu van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn. Daarnaast speelt hij een actieve rol in de
BOB-cyclus (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming), vertaalt hij de beschikbare
informatie naar what-if scenario’s en verzorgt hij de benodigde maatregelen. Met zijn kennis en
kunde zorgt hij voor rust en overzicht in de chaos. Als de crisis zo groot is dat er door de
regionale veiligheidsorganisaties een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht, staat
de crisiscoördinator voortdurend in verbinding met zowel het CoPi als de civiele
hulpverleningsorganisaties.
De crisiscoördinator CMT gebruikt zijn specifieke kennis en vaardigheden ook om binnen de
organisatie opleidingen en trainingen van het CMT te coördineren, zodat de competenties van
de leden op peil blijven. Kortom, met een crisiscoördinator CMT aan boord is uw organisatie
uitstekend voorbereid om in abnormale situaties precies te doen wat nodig is.

Voor wie?
Onze training crisiscoördinator CMT is geschikt voor functionarissen van
organisaties uit alle sectoren waarin veiligheid –in de breedst mogelijke zineen aandachtspunt is. Zij hebben er groot belang bij om de juiste mensen
te selecteren voor hun Crisis Management Team en hen nauwgezet voor
te bereiden op hun taak tijdens een plotselinge noodsituatie.

Niveaubepaling
Tijdens de intake en onze quickscan maken wij een
inschatting op welk niveau we het beste aan de slag kunnen.
De opleiding crisiscoördinator CMT is uitermate geschikt als
aanvulling op de opleiding hoofd BHV.

Opleiding crisis coördinator CMT

Inhoud
Tijdens de training crisiscoördinator CMT besteden we aandacht aan:
Begripsvorming rondom crises en noodsituaties.
Het leren toepassen van de 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.
Crisiscommunicatie en de invloed van media.
Krachtenvelden tijdens crisissituaties.
Samenwerking met civiele hulpverleningsorganisaties.
GRIP niveaus en CoPi.
Nazorg.
Praktijkgerichte training door middel van tabletop oefeningen.
Didactische organisatie van oefeningen/tabletops voor het CMT.

Duur training
3x 8 uur
1x 8 uur herhaling per jaar
(1x inbegrepen)

