Training crisismanagement - basis
Nu de rollen en taken van uw CM bekend zijn, kunnen we gaan werken aan de (mentale)
vaardigheden van de leden. Denk daarbij aan het omgaan met risico’s, dilemma’s tijdens een
crisis en ‘what if-scenario’s’. We gaan ook dieper in op de spanning die erbij komt kijken als
civiele hulporganisaties (politie, brandweer, GHOR), het gemeentebestuur en de media zich naar
de plaats van handeling begeven. Al deze elementen komen aan bod in de CM Performance
Training: Basis. De tweede stap naar een goed voorbereid, professioneel Crisis Management
Team!

Voor wie?
Onze CM Performance Training is geschikt voor organisaties uit alle sectoren waarin veiligheid –
in de breedst mogelijke zin- een aandachtspunt is. Zij zijn erbij gebaat de juiste mensen te
selecteren voor het Crisis Management Team en hen nauwgezet voor te bereiden op een
onverwachte noodsituatie. De training is bestemd voor managers en directieleden die bij
grootschalige incidenten een rol binnen crisismanagement vervullen. Het beginnersprogramma
is ontwikkeld voor CM’s, waarvan de leden nog niet getraind zijn of van wie het niveau
onbekend is.

Leerdoelen
Tijdens de basistraining leggen we speciale nadruk op het bedenken van
‘what if-scenario’s’ en het anticiperen daarop. We introduceren
belangrijke dilemma’s waar deelnemers tijdens een crisis tegenaan
kunnen lopen. De CM-leden leren omgaan met media en doen
praktijktraining aan de hand van een nagebootste middelgrote
crisis. Om dit te realiseren behandelen we de onderstaande
thema’s.

Inhoud niveau ‘Basis’
Herhaling niveau Beginner.
Benoemen van civiele partners die binnen de eigen
branche een rol spelen.
Benoemen van actoren die invloed hebben op een crisis.
Benoemen van dilemma’s rondom crisismanagement.
Bedenken van ‘what if-scenario’s’ tijdens een crisis.
Omgang met media.
Praktijkgerichte trainingen met alle tools (inclusief acteurs),
aan de hand van een tabletop oefening, om de invloed van het CM tijdens
een middelgrote crisis te ervaren.

Training crisismanagement - Basis

Duur
Training duurt 8 – 16 uur.

