Oriëntatie crisis coördinator
Onze training crisiscoördinator Repressie en CM is geschikt voor functionarissen van
organisaties uit alle sectoren waarin veiligheid –in de breedst mogelijke zin- een aandachtspunt
is. Zij hebben er groot belang bij om de juiste mensen te selecteren voor hun crisismanagement
(BHV) organisatie en hen nauwgezet voor te bereiden op hun taak tijdens een onverwachte
noodsituatie. Wilt u eerst kennismaken met de inhoud van deze opleiding dan is deze
oriënterende training aan te bevelen.

Doelgroep
De oriëntatie crisiscoördinator Repressie en CM is uitermate geschikt als aanvulling op de
opleiding ploegleider BHV, Hoofd BHV, personen die een functie hebben ten aanzien van
crisismanagement, HSE of een functie ten aanzien van opleidingsbeleid.

Inhoud en Programma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Welkom en ontvangst
Lezing: besluitvorming en leiderschap onder extreme omstandigheden.
Deze lezing neemt u mee op reis naar Afghanistan waar onze mensen
uitzendingen draaiden bij de Koninklijke Landmacht. In hun lezing
vertellen ze hoe ze onder crisisomstandigheden omgingen met
besluitvorming en leiderschap. Door onder soms barre
omstandigheden met een duidelijke taak, rolverdelingen en
snelle doelfocus te werken volbrachten ze missies met succes.
Ook leerden ze van fouten door te doen en verbeteren met
lessons learned.

Veiligheid in het algemeen
Wat wordt er verstaan onder veiligheid en wat zijn risico’s?
Welke begrippen worden gebruikt in de civiele veiligheidsorganisatie?
We bekijken de veiligheidsregio’s en wat dit betekent ten aanzien van uw
verantwoordelijkheden met betrekking tot uw crisismanagement (BHV)
organisatie.

Oriëntatie crisis coördinator
Veiligheid in de organisatie
We bekijken de organisatie van veiligheid in uw organisatie en verkennen aan de hand van
praktijkcases verschillende escalatieniveaus van een noodsituatie tot een crisissituatie. Hierbij
maken we de koppeling met de invloed van menselijk handelen, media, andere factoren en
krachtenvelden die bij een noodsituatie of crisis kunnen voorkomen.

Besluitvorming en leiderschap op alle niveaus met de crisisradar als bron
De door Good Work ontwikkelde crisisradar is een hulpinstrument waar de crisismanagement
(BHV) organisatie gebruik van kan maken in alle fases van de veiligheidsketen. De crisisradar is
afgestemd op procedures uit de civiele hulpverlening en geeft een krachtige kapstok om op een
uniforme wijze invulling en bestrijding te geven aan crisismanagement.

Het omgaan met stress, spanning en onzekerheden voor, tijdens en na een
crisis
Een veel gehoord onderwerp is dat mensen die deel uitmaken van een crisismanagement
(BHV) organisatie tijdens een noodsituatie of crisis niet kunnen handelen, dichtslaan of
panikeren. In dit deel maakt u kennis met ons Mentaal Prestatie Plan (MPP).
Dit plan bereid u voor op het omgaan met stress en druk door inzet van Mentale
vaardigheden. U leert hoe het stresssysteem werkt en wat de invloeden hiervan
zijn op prestaties van mensen

Prio 1 crisismanagement en bronbestrijding in de praktijk
We sluiten de dag af met het beoefenen van de tools in een
crisisscenario. Samen met de andere deelnemers wordt u
ingedeeld naar niveau repressie of CM en gaat u de strijd aan
met een noodsituatie. We doorlopen verschillende fases
waarbij een noodsituatie escaleert tot een crisis en
uiteindelijk wordt beheerst. In deze oefening heeft u alle
competenties nodig om het geheel tot een goede afloop
te managen.

