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Voorwoord
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), essentieel voor een goed werkende
crisisorganisatie.
Een van de taken van het DCC is het verzorgen van een adequaat OTO programma
voor de gehele IenW organisatie. Ook als je niet regelmatig bij een incident of crisis
betrokken bent, dan nog is het van belang te weten waar je terecht kunt als je met een
incident, crisis of speciale gebeurtenis te maken krijgt. Want weten hoe je netwerk in
elkaar zit en wie je kan helpen geeft vaak al heel veel rust.
In deze OTO gids wordt opgesomd hoe je de noodzakelijke kennis en vaardigheden
kan ontwikkelen.
Met veel zorg is een totaalpakket samengesteld; filmpjes, cursussen, oefeningen,
Webinars, etc. Alle mogelijkheden voor een gedegen overdracht van kennis en
vaardigheden bij elkaar in een overzichtelijke handleiding.
De afgelopen jaren is de vraag naar opleidingen op het gebied van crisisbeheersing
sterk toegenomen. Om aan die vraag te kunnen voldoen is geïnvesteerd in zowel de
kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van het complete programma.
Ik nodig iedereen uit gebruik te maken van dit mooie cursusaanbod. Ook al maak je
niet dagelijks een crisis mee dan nog is het van belang te weten waar je terecht kunt.
Een crisis laat zich normaal gesproken niet aankondigen. Voorbereiding is noodzakelijk!!

Rob Hagman
Hoofd DCC-IenW
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DCC-OTO en de crisisorganisatie
Het DCC-OTO programma is gericht op de preparatie van een crisis én op het
professioneel en adequaat op een hoogwaardig kwalitatief niveau kunnen
handelen tijdens een crisissituatie.
Het handelen kan vanuit een individuele crisisrol, als deelnemer van een crisisteam
en/of gestroomlijnd vanuit een proces waarbij diverse partners vanuit de gehele
crisisorganisatie bij betrokken zijn.

Opleiden
Opleiden is het overdragen van kennis over crisisbeheersing aan medewerkers die een
rol hebben in de crisisorganisatie. Opleiden is gericht op het voor langere tijd borgen
van kennis en inzichten waardoor deze leidend zijn voor het handelen en geïntegreerd
zijn in het werkproces.
Het uitgangspunt is dat iedere functionaris die deel uitmaakt van de crisisorganisatie
IenW vanuit dezelfde basiskennis over de crisisorganisatie dient te handelen.
Als vervolg hierop is er een rijk aanbod aan verdiepende opleidingsactiviteiten over
procesmatige en inhoudelijke onderwerpen.
Het DCC organiseert het aanleren van generieke kennis en inzichten steeds meer op
een manier die tijds-en plaats onafhankelijk plaatsvindt. Opleiden gebeurt via een mix
van een aantal leervormen zoals via e-learning, webinars, korte filmpjes al dan niet in
combinatie met klassikale momenten. ‘Blended learning’ met andere woorden.
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Trainen
Rolvastheid van crisisrolhouders is één van de kritische succesfactoren van een goede
crisisbeheersing. Trainen is zodoende de tweede pijler waarop de professionele
uitvoering van de crisisrol berust. Door deel te nemen aan roltrainingen worden
vaardigheden voor de eigen crisisrol eigen gemaakt en getraind. Daarnaast worden
in nauw overleg met onze ketenpartners teamtrainingen georganiseerd. Rolhouders
in een crisisteam trainen hier de essentiële teamvaardigheden (zoals de crisisbesluitvormingstructuur) en/of op het effectief hanteren van groepsdynamische c.q.
communicatieve processen.
Per crisisrol zijn leerlijnen ontwikkeld die kunnen worden aangevuld met vervolgopleidingsactiviteiten zodat regelmatige reflectie op de eigen crisisrol mogelijk is en
‘scherpte’ op de crisisrol aanwezig blijft.

Oefenen
Uitgangspunt is dat crisisrolhouders elkaars handelen goed moeten kennen in
crisisomstandigheden zodat de samenhang tussen de lopende processen en het
acteren binnen het team zo gestroomlijnd mogelijk verloopt. Een professionele
bijdrage kunnen leveren in crisissituaties vraagt zodoende om regelmatig oefenen,
oefenen en nog eens oefenen. Door in teamverband (al dan niet met ketenpartners)
te oefenen aan de hand van (fictieve) crisisscenario’s in diverse crisisomstandigheden
wordt het adequaat en effectief handelen op niveau gehouden. Bij de oefeningen
komen de kennis en vaardigheden bij elkaar en wordt deze toegespitst op de eigen
crisisorganisatie en situatie. Oefeningen vinden veelal plaats op verzoek van onze
ketenpartners of worden geïnitieerd door het DCC-IenW.

Op naar een crisisteam waar je trots op kunt zijn!
Het DCC-IenW nodigt dan ook alle medewerkers van IenW en van onze ketenpartners,
die een rol in de IenW-crisisorganisatie vervullen, uit deel te nemen aan het
OTO-programma.
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Hoe deze gids te gebruiken?
In deze opleidingsgids treft u in grote lijnen de mogelijkheden aan die het DCC
biedt om uzelf als crisisprofessional of als crisisteam (verder) te ontwikkelen.
Naast het in deze gids beschreven OTO-programma worden in samenwerking door het
DCC in samenwerking met (keten)partners regelmatig op verzoek diverse maatwerkopleidingsactiviteiten ontwikkeld.
Daarnaast adviseren de programmacoördinatoren van het DCC-OTO-team in samenwerking met de DCC-crisismanagers over de opzet van OTO-opleidingsplannen c.q.
oefeningen of andersoortige OTO-vraagstukken.
Het nieuwe OTO-programma 2019-2021 is tot stand gekomen op basis van de
DCC-OTO-visie en is in samenspraak én afstemming met onze ketenpartners en
essentiële IenW-organisatieonderdelen verder vorm gegeven.
Inhoudelijk is het programma afgestemd op de meest recente ontwikkelingen binnen
het crisismanagement en leer-technisch wordt er steeds meer geanticipeerd op de
wijze waarop de huidige generatie leert door o.a. het aanbieden van innovatieve
leervormen.
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Doelgroep
De primaire doelgroep is gericht op de personen en onderdelen binnen het
IenW-departement, die deel uitmaken van de IenW-crisisorganisatie en die gebruik
willen maken van het OTO-programma dat het DCC aanbiedt.
Daarnaast kunnen in onderlinge afstemming medewerkers van onze externe netwerken ketenpartners die een rol vervullen in de IenW-crisisorganisatie ook gebruik maken
van het DCC-OTO-programma. De grenzen van wel of niet deelnemen aan een
OTO-onderdeel zijn niet in beton gegoten.
Verder nodigt het DCC-IenW collega’s uit die vanuit hun functie en/of werkzaamheden
geacht worden over de basiskennis van de crisisorganisatie te beschikken ook deel te
nemen aan het OTO-programma.
Heb je interesse? Zijn er twijfels of vragen over deelname? Neem dan contact op via
DCC-OTO@rws.nl met het DCC OTO-secretariaat.
Voor verdere details over de wijze van inschrijven wordt verwezen naar pagina 19 van
deze brochure.
De OTO-cursuskalender met het actuele OTO-opleidingsaanbod, is te vinden via de
website www.dcc-ienw.nl.
Overige Opleidingsprogramma’s DCC-IenW
In deze brochure staat het generieke OTO programma beschreven, dat door het
DCC-IenW wordt aangeboden om de departementale crisisorganisatie te verbeteren.
Naast dit generieke OTO programma worden aanvullende opleidingsprogramma’s
verzorgd. Het betreft hier onder andere:
• een programma voor de Nucleaire Crisisbeheersing in Nederland;
• het CET Milieu en Drinkwater;
• een programma voor de Caraïben.
In al deze programma’s wordt uitgegaan van een gelijk stramien in de vorm van
basiscursussen, roltrainingen, crisisoefeningen en eventueel verdiepingsmodules en
andere opleidingsvormen.
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Stel uw leerprogramma samen
Het ‘rollenhuis’ binnen de crisisorganisatie
Het rollenhuis bevat negen verschillende crisisrollen die gezamenlijk alle aspecten van
de crisisbeheersing afdekken. De rollen zijn generiek van aard en kunnen breed
worden geïnterpreteerd. Een crisisrol is niet gebonden aan één persoon of functie;
iemand kan tijdens een crisis meerdere crisisrollen vervullen.

Individueel leerprogramma: bepaal uw rol!
Het OTO-programma is gericht op de crisisrollen uit het rollenhuis. Bepaal daarom
eerst welke rol(len) u gaat vervullen of neem bij twijfel contact op met uw
OTO-coördinator. Hieronder vindt u een overzicht van de crisisrollen. Een uitgebreidere
beschrijving vindt u verderop in deze gids. Per rol wordt dan ingegaan op de specifieke
taken en competenties en vindt u voor iedere rol een leerprogramma.

De 9 Crisisrollen

Kerntaken

1. Voorzitter

Leiden en coördineren

2. Verslaglegger

Bewaken van het vergaderproces en het vastleggen van
besluiten en afspraken

3. Adviseur crisisbeheersing

Adviseren vanuit de deskundigheid van crisisbeheersing

4. Informatiecoördinator

Knooppunt van informatie (al dan niet bijgestaan door
een collega of assistent)

5. Adviseur Crisiscommunicatie

Adviseren vanuit de deskundigheid m.b.t.
crisiscommunicatie

6. Inhoudelijk adviseur

Adviseren vanuit inhoudelijke deskundigheid,
afhankelijk van het type crisis

7. Bestuurlijke Verbindingsschakel

Verbindingsschakel tussen veiligheidsregio’s en IenW in
een extern, vaak multidisciplinair team

8. Facility manager

Organiseren van logistieke faciliteiten (zoals ICT, locatie
en catering)

9. Liaison

Verbindingsfunctionaris tussen de eigen organisatie en
andere crisisteams
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Van beginner naar gevorderd tot excelleren in een crisisrol en die steeds beter in de
vinger krijgen om optimaal te kunnen presteren in de warme fase betekent het
doorlopen van volgende 5 stappen:

Activiteit
Stap 1

Resultaat

Afnemen quick scan
Via een quick scan vaststellen op welk niveau je zit in je
crisisrol en wat nog nodig is aan training en oefening.
De quick scan duurt maximaal een dagdeel en levert inzicht
op in je potentieel, geschiktheid, kwaliteiten en ontwikkel
punten in je crisisrol.

Stap 2

Basiskennis verkrijgen
Verkrijgen van elementaire basiskennis over wat beheersing
is, welke crisisprocessen te onderscheiden zijn, de crisisrollen, samenwerking tussen crisispartners, inrichting van
de crisisorganisatie, opschaling, crisiscommunicatie en hoe
het DCC-IenW er voor zorgt dat de crisisorganisatie goed is
voorbereid.

basis
kennis

Stap 3

Crisisrol trainen
Training op de specifieke crisisrol

trainen

Stap 4

Oefenen in teams
In een oefening worden opgedane kennis en aangeleerde
vaardigheden getoetst en geoefend in de praktijk a.d.h.v.
een (in scène gezette) crisis.
Advies: minimaal één keer per jaar deelnemen aan een oefening.

Stap 5

Verdieping
Volgen van masterclasses, verdiepingsmodules en
netwerkdagen, steeds aangepast aan de kennisbehoeften
en de actualiteit.
ing
ep

rdi

ve
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Leerlijnen per rol
De opleidingen in het OTO-programma zijn grofweg in te delen in twee categorieën.
De eerste categorie bevat opleidingen die helpen uw crisisrol zo goed mogelijk te
vervullen. De tweede categorie bestaat uit verdiepingsmodules. Deze zijn aanvullend
en gericht op verdere inhoudelijke verdieping van de kennis en uitbreiding van
vaardigheden. De behoefte aan deelname aan de verdiepingsmodules en masterclasses
hangt af van de aanwezige kennis en kunde.
Naast het volgen van de individuele leerlijn is het essentieel om deel te nemen aan
teamtrainingen en oefeningen.
Indien gewenst kan met de crisiscoördinator van uw crisisorganisatie of met een
DCC-IenW (crisismanager of OTO-coördinator) uitgezocht worden welke opleidings
activiteiten voor u belangrijk zijn om te komen tot een persoonlijk leerprogramma.
Voorzitter

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Geeft leiding aan en
coördineert crisisbeheersing.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning voorzitter
• Roltraining voorzitter
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
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Verslaggever

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Ondersteunt de crisis
beheersing door het
vastleggen van besluiten en
afspraken uit het crisisoverleg.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning verslaggever
• Roltraining verslaggever
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.

Adviseur Crisisbeheersing

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

• Bewaakt in crisisoverleg het
crisisbeheersingsproces.
• Controleert continu of
processen in het team goed
en volgens afspraken lopen
en of relevante partijen zijn
aangehaakt.
• Kent de crisisplannen en
opschalingscriteria van de
eigen organisatie.
• Weet wie de belangrijkste
ketenpartners zijn.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning adviseur
crisisbeheersing
• Roltraining adviseur
crisisbeheersing
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

De adviseur crisisbeheersing
speelt een belangrijke rol in de
afweging of een melding moet
worden opgeschaald of niet.

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
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Informatie coördinator

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

• Bevordert de informatie
uitwisseling door het
verzamelen, veredelen en
verspreiden van relevante
informatie binnen het team.
• Bevordert de informatie
uitwisseling door het
verzamelen, veredelen en
verspreiden van relevante
informatie namens het team
naar andere teams en
partners in de crisisbeheersing.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning informatie
coördinator
• Roltraining informatie
coördinator
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
Adviseur Crisiscommunicatie

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

• Adviseert over de
communicatieaanpak en
bevordert dat deze
daadwerkelijk wordt
uitgevoerd.
• De communicatieadviseur
is inhoudelijk adviseur
vanuit het blikveld van
communicatie.
• Krijgt mediagevoelige
thema’s boven tafel op basis
van omgevingsbeelden
(publieksbeeld, stakeholderanalyse en media-analyse).

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning adviseur
crisiscommunicatie
• Roltraining adviseur
crisiscommunicatie
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
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Inhoudelijke adviseur
Manager

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Draagt bij aan de crisis
beheersing door de voorzitter
en overige leden van het
crisisteam van advies te
voorzien op basis van
inhoudelijke kennis en
expertise (vanuit zijn/haar
reguliere werkterrein en
dagelijks werk (operationeel/
beleidsterrein en/of op
financieel, juridisch of
technisch gebied).

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning inhoudelijke
adviseur
• Roltraining inhoudelijke
adviseur (bij NAC**)
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
** Nationale Academie voor Crisisbeheersing. Inschrijving wel via mail aan DCCOTO@rws.nl

Bestuurlijke
Verbindingsschakel

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Hoofdingenieur-directeuren
(HID) krijgen bij crises, rampen
en calamiteiten een rol in de
veiligheidsregio’s als
Bestuurlijke Verbindings
schakel (BVS) tussen die
veiligheidsregio’s en het
Ministerie van IenW.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning bestuurlijke
verbindingsschakel
• Webinar "Rijksheer nieuwe
stijl, de bestuurlijke
verbindingsschakel"
• Roltraining liaison beleidsteam
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

Deze rol beslaat beleids
terreinen en werkzaamheden
waarmee zij zich niet dagelijks
bezighouden.

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
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Facility Manager

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Ondersteunt de crisis
beheersing door er voor te
zorgen dat alle diensten en
middelen (faciliteiten) op orde
zijn zodat het crisisteam
zonder problemen kan
functioneren.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning crisisbeheersing
Facility managerI
• E-learning facility manager
• Roltraining facility manager
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
Liaison

Leerlijn per rol – individueel

Verdiepingsmodules

Legt verbinding tussen de
eigen organisatie en andere
(externe, soms multidisci
plinaire) crisisteams, ten
behoeve van de crisis
beheersing in het algemeen
en de uitvoering van taken bij
de eigen organisatie in het
bijzonder.

• Quick scan
• E-learning crisisbeheersing
• Basiscursus crisisbeheersing
(special: milieu en drinkwater*)
• Training BOB-systematiek
• E-learning liaison
• Roltraining liaison beleidsteam of liaison operationeelteam
• Verdiepingsmodules
• Masterclasses
• Webinars
• Power-in-a-hoursessie
• Netwerkdagen

• Basiscursus ICAWeb
• Bestuurlijke sensitiviteit en
crisis
• Crisis en besluitvorming
• Crisismanagement Internet
Research
• Kernteamtraining
• Snellezen
• Mindmappen

*	Een aantal keer per jaar wordt een basiscursus aangeboden die is afgestemd op medewerkers met een crisisrol
in milieu en drinkwater.
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Inschrijven
Aanmelden voor cursussen en trainingen
Voor alle opleidingen en trainingen kan worden ingeschreven via de website van het
DCC www.dcc-ienw.nl/opleidingsprogramma of door een bericht te sturen aan
DCCOTO@rws.nl
Om een inschrijving te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens nodig
(kopieer en plak in je mail:)
• Cursusnaam
• Cursusdatum
• Voor- en achternaam
• Organisatie(onderdeel)
• Telefoonnummer
• Werk-emailadres
• Uw rol in de crisisorganisatie
U ontvangt allereerst een bevestiging van de inschrijving, en kort voorafgaand aan de
opleidingsactiviteit een gedetailleerdere uitnodiging met o.a. verdere informatie over
de locatie, cursustijden en eventuele voorbereidingsopdrachten.
Kijk voor het actuele OTO-aanbod op: https://www.dcc-ienw.nl/opleidingsprogramma
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Quick Scan
Crisiscompetenties
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Quick scan crisiscompetenties
Op welk niveau zit jij in je crisisrol?
Ontdek het met een quick scan crisiscompetenties!
Het doel van de Quick Scan Crisiscompetenties is om op een objectieve wijze het
potentieel, de geschiktheid, de kwaliteiten en de ontwikkelpunten te bepalen van
crisismedewerkers in relatie tot hun specifieke rol in de crisisorganisatie.
De Quick Scan wordt niet gebruikt als beoordeling van geschiktheid voor de crisis
organisatie maar als ondersteuning voor de crisismedewerker om zelf inzicht te krijgen
in zijn/haar aandachts- en ontwikkelpunten bij de crisisrol.
De deelnemer doorloopt hiervoor een individueel programma van maximaal
een dagdeel. Met behulp van dit programma wordt gekeken naar het potentieel,
de geschiktheid, de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de deelnemer.
Het programma bestaat uit:
• een competentiegericht interview,
• een crisissimulatie,
• een persoonlijkheidsonderzoek en capaciteitentests, waarmee het conceptueel
denkvermogen, de analytische vaardigheden en de mentale wendbaarheid/
creativiteit in kaart worden gebracht.
Deze tests geven inzicht in de snelheid waarmee, en de wijze waarop, de deelnemer
(onder grote tijdsdruk) zich grote en complexe hoeveelheden informatie eigen maakt.
Het is raadzaam om op basis van de resultaten van de Quick Scan het individuele
leerprogramma verder samen te stellen.
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Online leren
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Tijds- en locatie onafhankelijk leren
De inzet van online leren als leermiddel leidt tot efficiënt en effectief wijze
opleiden met een hoger leerrendement.
DCC-OTO biedt het onderstaande digitale leerprogramma aan zodat tijd- en locatie
onafhankelijk geleerd kan worden. Het digitale leeraanbod kan als stand-alone
leeractiviteit voor zowel beginners, als zowel voor ervaren crisismedewerkers
gevolgd worden (b.v. als opfrisser van de kennis over een crisisonderwerp) óf dient
als onderdeel van een opleidingsactiviteit gevolgd worden (blended learning).
Op deze wijze heeft iedere medewerker van de crisis organisatie steeds meer de regie
op het eigen professionele leren in eigen handen.

E-learning: overzicht van modules
Hieronder een lijst van de beschikbare modules, die te volgen zijn via het Leerportaal
IenW: www.leerportaalienw.nl of via het partnerportaal van het leerportaal IenW.
Medewerkers van onze ketenpartners, die geen deel uit maken van de
IenW-organisatie kunnen namelijk via het partnerportaal de e-learningmodules
volgen. Neem voor meer informatie hiervoor contact op het DCC-OTO.
Aanbod van e-learningmodules:
• crisisbeheersing IenW
• crisisbesluitvorming (BOB)
• scenario- en netwerkanalyse
• module adviseur crisisbeheersing
• module adviseur crisiscommunicatie
• module bestuurlijke verbindingsschakel
• module facility manager
• module informatiecoördinator
• module inhoudelijk adviseur
• module liaison
• module sitrap schrijven
• module verslaglegger
• module voorzitter
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Indien een e-learningmodule onderdeel uit maakt van een andere opleidingsactiviteit
(blended learning) of als voorkennis vereist is voor deelname aan een andere
opleidingsactiviteit, dan wordt dit vermeld bij de opleidingsinformatie en bij de
uitnodiging.

Webinars
Voor grote doelgroepen met belangstelling voor eenzelfde onderwerp is recent gestart
met het organiseren van webinars. Het DCC streeft ernaar elk kwartaal een webinar te
organiseren over een thema binnen de crisisbeheersing.
Het webinar-aanbod is te volgen via de DCC-website:
https://www.dcc-ienw.nl/opleidingsprogramma
Overzicht van onderwerpen (tot en met januari 2019).
• Webinar: Crisisjuristenpool IenW: HBJZ en RWS, Samen Sterk!
Dit webinar geeft informatie over de rol, de taken en de functie van de crisisjuristen
binnen de crisisorganisatie. Het webinar is zowel geschikt voor juridische professionals
als opfrisser van een aantal thema’s, maar ook voor andere geïnteresseerden die
een introductie zouden willen hebben binnen het boeiende vak van crisisjuristen
binnen IenW.
• Webinar Cyber security: ‘Hoe kunnen we ons voorbereiden op Cyber dreigingen?’
• Webinar Nucleair: basiskennis, straling en risico’s
• Webinar Rijksheer Nieuwe Stijl: de Bestuurlijke Verbindingsschakel
• Weerimpactteam (training)
Zie voor het actuele aanbod:
https://www.dcc-ienw.nl/opleidingsprogramma
De komende jaren worden een aantal nieuwe webinars ontwikkeld.
De thema’s sluiten aan bij de ontwikkelingen die spelen binnen het crisismanagement
en de webinars worden in samenwerking met de DCC-crisismanagers en onze ketenpartners ontwikkeld.
Suggesties voor onderwerpen van toekomstige webinars zijn welkom.
Deze suggesties kunnen worden gemaild aan dccoto@rws.nl.
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Educatieve films en video’s
Het DCC gaat in het kader van het overdragen van de basiskennis steeds meer gebruik
maken van korte educatieve films en video’s over specifieke onderwerpen.
Overzicht van films (t/m januari 2019)
• Crisisbeheersing in Nederland: https://www.dcc-ienw.nl/wie-zijn-wij
Deze animatiefilm gaat over de rol van het DCC als crisisorganisatie.
• Film ‘wie zijn wij?’. Informatieve film over de rol van het DCC binnen de
crisisbeheersing
• Film ‘Tsunami waarschuwing Caribisch gebied’. Informatieve film over het verloop
van het berichtgevingsproces met betrekking tot een tsunami warning:
https://www.dcc-ienw.nl/themas/caribisch-nederland/tsunami-warning-animatie
• Deze film legt uit over welke noodpompen het DCC-IenW beschikt en hoe deze
ingezet kunnen worden bij dreiging van wateroverlast of watertekort.
https://www.dcc-ienw.nl/themas/noodpompen
Kijk voor het actuele film-aanbod op de DDC-website: https://www.dcc-ienw.nl/

Serious Gaming
Serious game is een manier van oefenen waarbij interactieve elementen in combinatie
met digitale tools worden gebruikt om een oefenomgeving in te richten waardoor
situaties ontstaan waarin geoefend kan worden. Een voorbeeld hiervan is een
samenwerking met TNO op het gebied van hybride oorlogsvoering en de gevolgen
hiervan voor IenW-beleidsterreinen.
De inzet van serious gaming als leermiddel is sterk in ontwikkeling en het DCC-OTO
onderzoekt momenteel op welke wijze de komende jaren serious gaming als leermiddel
in het OTO-programma kan worden opgenomen.
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Basisopleidingen
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Cursus crisisbeheersing – basis voor beginners
De Basiscursus Crisisbeheersing gaat in op de basisprincipes van crisisbeheersing en
rampenbestrijding, met name in Nederland. Een ervaren docent en een spreker uit de
crisiswereld geven de deelnemers inzicht in de organisatie en structuur van de
crisisbeheersing en rampenbestrijding op operationeel, regionaal en nationaal niveau.
Doel
Het doel is om kennis en inzicht te krijgen in de complexe structuur van de crisisbeheersingsketen in Nederland.
Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor collega’s die sinds kort werkzaam zijn in de crisiswereld.
Ook medewerkers die geïnteresseerd zijn in crisisbeheersing kunnen zich aanmelden
en natuurlijk degenen die hun eerder opgedane kennis willen opfrissen. Wees er snel
bij, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze populaire module!
Programma
Deze eendaagse cursus is verdeeld in een theoretisch deel in de ochtend en een
praktisch deel in de middag en heeft een interactief karakter. ’s Ochtends leer je de
basis van crisisbeheersing. Vragen waarmee je geconfronteerd wordt zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Wat houdt crisisbeheersing in?
Wat zijn de crisisprocessen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu?
Hoe zit de crisisbeheersingsketen er uit?
Wat betekent opschaling en wat zijn opschalingscriteria?
En nog veel meer.

’s Middags zal een Officier van Dienst een scenario presenteren aan de hand waarvan
in groepjes een opdracht uitgevoerd moet worden.
Duur
Twee aaneengesloten dagdelen.
Voorkennis
Voorafgaande aan de basiscursus crisisbeheersing wordt van de deelnemers verwacht
dat de e-learningmodule crisisbeheersing IenW hebben gevolgd.
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Cursus crisisbeheersing voor gevorderden
De cursus Crisisbeheersing voor gevorderden gaat dieper in op hetgeen in de basis
is behandeld. De basisbeginselen worden herhaald en verder uitgediept met een
toelichting van relevante wetgeving en andere organisatorische vraagstukken die
verband houden met het bestrijden van een rampen en crises. Crisisbeheersing op
nationaal niveau krijgt nadrukkelijk meer aandacht. Deze module is en vervolg op
de basis.
Doel
Het doel is om aanvullend kennis en inzicht te vergroten in de complexe structuur van
de crisis- beheersingsketen in Nederland.
Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor collega’s die al langer werkzaam zijn en enige ervaring
hebben in de wereld van de crisisbeheersing. Ook andere medewerkers die
geïnteresseerd zijn in de crisisbeheersingsketen kunnen zich aanmelden en natuurlijk
degenen die hun eerder opgedane kennis willen opfrissen. Wees er snel bij, want er is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze populaire module, die slechts
drie-vier keer per jaar wordt gegeven.
Programma
De cursus duurt een dagdeel en heeft deels een theoretisch en deel een interactief
karakter. Het organiseren van en deelnemen in crisisoefeningen wordt nadrukkelijk
behandeld.
Duur
Een dagdeel.
Voorkennis
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de basiscursus crisisbeheersing hebben
afgerond, danwel door ervaring over deze basiskennis beschikken.
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Basistraining ICAweb
Een aantal IenW-organisaties gebruikt ICAweb als ICT-systeem voor de
vastlegging en ter ondersteuning van de crisisbesluitvorming. Deze cursus is
bedoeld voor degenen die met ICAweb te maken krijgen.
De netcentrische informatievoorziening van ICAweb is een vorm van informatiemanagement waarmee besluitvormers gedegen besluiten kunnen nemen op basis
van de meest actuele gegevens die gedeeld worden door de crisisorganisatie en
haar ketenpartners.
Doel
Basisvaardigheden ontwikkelen voor het gebruik van ICAweb. Aan de hand van deze
basistraining krijgt een gebruiker inzicht in welke functionaliteit zich waar bevindt in
ICAweb. De training heeft een generieke insteek, met specifieke rolgerichte opdrachten.
Er wordt onderscheid gemaakt voor voorzitters en secretarissen en overige rollen.
Doelgroep
Gebruikers ICAweb.
Programma
Door middel van gerichte opgaven oefent de gebruiker het proces in ICAweb onder
begeleiding van een trainer. Na de eerste kennismaking wordt in het tweede deel van
de training aan de hand van een scenario de basiskennis in praktijk gebracht.
Duur
Een dagdeel.
Voorkennis
De cursist moet een ICAweb account hebben en al éénmaal hebben ingelogd.
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Roltrainingen
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Training voorzitter crisisteam
In een crisissituatie geeft de voorzitter leiding aan het crisisteam, zit de crisis
vergaderingen voor en coördineert het crisisbeheersingsproces. Hierbij is het
creëren van condities voor een optimale informatiedeling en samenwerking, een
open en vertrouwelijke omgeving met ruimte voor discussie en reflectie een
belangrijke voorwaarde. De voorzitter hanteert tijdens het crisisoverleg de
BOB-methodiek voor een effectieve overleg- en denkstructuur. Daarnaast is de
voorzitter eindverantwoordelijk voor de beslissingen die hij, soms op basis van
incomplete of zelfs tegenstrijdige informatie, onder tijds-en mediadruk en met
grote afbreukrisico’s moet nemen. Dat vraagt soms om een directieve en
daadkrachtige leiderschapsstijl.
Doel
Na de training heb je inzicht verworven in de rol van de voorzitter crisisteam waardoor
je de betreffende verantwoordelijkheden beter kunt managen. Dat betreft onder andere:
• het zorgen dat het vergaderteam gemotiveerd en doelgericht is;
• het structureren van het overleg;
• het structureren en bewaken van onderlinge relaties tussen de crisisteams en/of
organisatieonderdelen binnen de calamiteitenorganisatie;
• het vertegenwoordigen van de organisatie, juridisch en sociaal.
Doelgroep
Deze training is gericht op collega’s die deze rol reeds uitoefenen alsmede collega’s die
als leidinggevende deze rol aanvullend zouden willen bekleden en de Basiscursus
Crisisbeheersing hebben gevolgd.
Programma
De training ‘Voorzitter crisisteam’ gaat in op de rol die een voorzitter in het crisisteam
heeft, met de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheden. De training
biedt, naast theoretische kennis, vooral ook inzicht in de praktische vaardigheden die
van groot belang zijn om als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te kunnen
functioneren.
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Het leiden van een crisisvergadering wijkt af van gewone vergaderingen vanwege
stress, tijdsdruk, impact, samenstelling van het team en de grote mate van
onzekerheid. Door de interactieve vorm van deze training en het uitvoeren van
oefeningen en simulaties zullen discussie- en knelpunten naar voren komen.
Het leereffect voor de deelnemers wordt vergroot door de mogelijkheid ervaringen
met elkaar uit te wisselen.
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
De Basiscursus crisisbeheersing en de e-learningmodules voorzitter en BOB dienen
voorafgaande aan deelname te worden gevolgd.
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Training verslaglegger
Crisisteams werken vaak onder hoge tijdsdruk. De informatie waarover zij
beschikken, meestal altijd onvolledig, onderling strijdig en neemt bij een crisis
enorm snel toe. Het team werkt veelal in een stressvolle situatie én in de volle
aandacht van politiek en media. Dit maakt overleggen tijdens crisis anders dan
tijdens de reguliere overleggen.
De verslaglegger is een belangrijke partner voor de voorzitter om de structuur en de
voortgang van het crisisoverleg te bewaken. Hij/zij stelt de conceptagenda voor van
het crisisoverleg op, houdt de presentielijst bij en stelt tijdig vragen ter verduidelijking
voor een goede verslaglegging én legt de tijdens het overleg gezamenlijk genomen
besluiten vast waardoor een eenduidig beeld ontstaat en misverstanden worden
voorkomen.
Doel
Inzicht en ervaring in de rol van verslaglegger verder opbouwen.
Doelgroep
Deze training richt zich op degenen die reeds als verslaglegger op alle crisisniveaus
(lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) functioneren en hun kennis willen
opfrissen. Degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiëren kunnen ook deelnemen.
Programma
Op interactieve wijze aan de slag gaan in oefensituaties en simulaties als Verslaglegger
in een crisisteam. Vaardigheden zoals het beoefenen van verslaglegging volgens de
BOB-methodiek worden verder ‘ingetraind’ volgens het principe van ‘ervarend leren’.
Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – uiteraard in
een veilige omgeving.
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
Voorwaarde voor deelname is dat voorafgaande aan de training de basiscursus
crisisbeheersing en de e-learningmodules BOB en verslaglegger zijn gevolgd.
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Training informatiecoördinator
Wat doe je als informatiecoördinator als je midden in de nacht wordt opgeroepen
om deel te nemen aan een crisis? Alle media gonzen van de geruchten over een
groot ongeval. Wat er precies gebeurd is en met welke impact is nog nauwelijks te
achterhalen. Je wilt uiteraard niet meegetrokken worden in de hoge druk, want dat
gaat ten koste van je effectiviteit in handelen.
Doel
Als informatiecoördinator ben je opgeleid en getraind om je weg te vinden in het
vergaren van informatie uit een verscheidenheid aan bronnen en vervolgens in het
vastleggen, analyseren en duiden ervan. De informatiecoördinator is verantwoordelijk
voor de verspreiding van relevante, gevalideerde informatie. Mede als gevolg van het
gebruik van meerdere systemen (zoals ICA-web, LCMS en Infra-web) en door
ontwikkelingen op het gebied van netcentrisch werken wordt de rol van informatie
coördinator steeds belangrijker. Van belang is dat de vergaarde informatie up-to-date
is en blijft en dat je feitelijke informatie onderscheidt van aannames. Daarnaast heb je
je verantwoordelijkheden rondom het opstellen van het SITRAP.
Programma
In de training wordt uitgelegd wat het kader is waarin de informatiecoördinator
opereert en hoe deze rol zich verhoudt tot de andere rollen in het crisisteam.
De deelnemers doen verder mee aan de simulatie van een incident en voeren
oefeningen uit. De discussies die hieruit voortvloeien leveren stof op voor
aandachts- en knelpunten die het leereffect van de training vergroten.
Doelgroep
Deze training is gericht op collega’s die deze rol reeds uitoefenen alsmede collega’s die
deze rol gaan bekleden.
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
Basiscursus crisisbeheersing en e-learningmodules BOB en informatiecoördinator en
scenario- en netwerkanalyse.
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Roltraining adviseur crisisbeheersing
Gedurende een crisissituatie kunnen vragen ontstaan die te maken hebben met
de veiligheidsketen in algemene zin. Vragen over de verantwoordelijkheden,
vergunningenbeleid, veiligheids- en risicobeleid komen snel onder de publieke
aandacht en soms ook snel in de media. Soms worden (crisis) vraagstellingen op
politiek niveau getild en levert de discussie over de beantwoording ervan vaak
grote commotie op in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Vaak moet de bewinds
persoon aantreden om tekst en uitleg te geven. In ernstige gevallen kan een crisis
leiden tot het aftreden van de verantwoordelijk bewindspersoon. Soms kan een
WOB-procedure over crisisbesluitvorming een vervelende nasleep geven.
Ook de wijze waarop beleid in algemene zin een plaats heeft in de afhandeling
van een crisis, de consequenties van crisissituaties die voor een departement in
beleidsmatige zin kunnen ontstaan, en de manier waarop beleidsdirectoraten zich
op een crisissituatie kunnen voorbereiden zijn thema’s van deze module.
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Doel
Het doel van deze training is de deelnemers degelijk voor te bereiden op hun rol in de
warme fase. Wat wordt van je verwacht en over welke kennis dien je te beschikken.
Hierbij is zeker de koude fase van belang waarin je de nodige kennis kunt opdoen.
Doelgroep
Deze training richt zich op collega’s die deze crisisrol al invullen en die hun kennis
willen opfrissen. Collega’s die belangstelling hebben om deze rol te gaan vervullen zijn
ook van harte welkom.
Programma
Tijdens deze training leer je de taken en verantwoordelijkheden in de crisisbeheersing
en het beleid in de warme fase. Ook krijg je inzicht in de organisatiegraad binnen in
jouw eigen organisatie(onderdeel), op welke punten er lacunes zijn en leer je wat er
nodig is voor een betrouwbare alarmerings- en opschalingsprocedure. Aan de hand
van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachtspunten in beeld. Juist omdat netwerken van belang is in deze rol, zal aan deze
vaardigheid ruim aandacht besteed worden; bijvoorbeeld, hoe geef ik vorm aan
netwerkmanagement?
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
Basiscursus crisisbeheersing en e-learningmodules BOB, adviseur crisisbeheersing en
scenario- en netwerkanalyse.
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Training liaison beleidsteam
Als liaison zorg je voor de verbinding tussen (een crisisteam uit) jouw eigen
organisatie en een extern crisisteam. Dit doe je in de regel door fysiek bij dit
externe team aanwezig te zijn en namens jouw eigen team/organisatie deel te
nemen aan overleggen van het externe crisisteam.
Aan de liaison worden hoge eisen gesteld. Je dient niet alleen je eigen team en
processen goed te kennen maar ook die van het team waarnaar je wordt
afgevaardigd voor vergaderingen. Je houdt de verantwoordelijkheden en primaire
processen van je eigen team voor ogen en realiseert van daaruit de samenwerking
met en ondersteuning van derden. Dit betekent dat je zorgt voor:
• Informatie uitwisseling tussen je eigen team en het externe team
• Het vastleggen van afspraken en besluiten voor je eigen team
• Het terugkoppelen van informatie, afspraken en besluiten uit de vergadering aan je
eigen team.
Je werkt natuurlijk samen met de andere leden, maar het meeste contact heb je met
de Informatiecoördinator vanwege het terugkoppelen van informatie, afspraken en
besluiten.
Doel
Je doet inzicht en ervaring op in de rol van liaison in een crisisteam.
Doelgroep
Ben je al liaison en wil je je kennis opfrissen? Of ambieer je een rol in de crisisorganisatie
en zie je jezelf functioneren als liaison? Meld je dan aan voor deze training.
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Programma
Deze speciale uitvoering richt zich op liaisons die op beleidsniveau functioneren.
Deze training biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van liaison beleidsteam (BT)
in de praktijk vervullen.
De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat
de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige omgeving.
Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en
aandachtspunten naar boven.
Duur
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Voorkennis
Basiscursus crisisbeheersing en e-learningmodules BOB en liaison.
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Training liaison operationeel team
Als liaison zorg je voor de verbinding tussen (een crisisteam uit) jouw eigen
organisatie en een extern crisisteam. Dit doe je in de regel door fysiek bij dit
externe team aanwezig te zijn en namens jouw eigen team/organisatie deel te
nemen aan overleggen van het externe crisisteam.
Aan de liaison worden hoge eisen gesteld. Je dient niet alleen het eigen team
en de processen goed te kennen maar ook die van het team waarnaar je wordt
afgevaardigd voor vergaderingen. Je houdt de verantwoordelijkheden en primaire
processen van het eigen team voor ogen en realiseert van daaruit de samenwerking
met en ondersteuning van derden. Dit betekent dat je zorgt voor:
• Informatie uitwisseling tussen het eigen team en het externe team
• Het vastleggen van afspraken en besluiten voor je eigen team
• Het terugkoppelen van informatie, afspraken en besluiten uit de vergadering aan
het eigen team.
Je werkt natuurlijk samen met de andere leden, maar het meeste contact heb je met
de informatiecoördinator vanwege het terugkoppelen van informatie, afspraken en
besluiten.
Doel
Je doet inzicht en ervaring op in de rol van liaison binnen een crisisteam.
Doelgroep
Ben je al liaison en wil je je kennis opfrissen? Of ambieer je een rol in de crisisorganisatie
en zie je jezelf functioneren als liaison? Meld je dan aan voor deze training.
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Programma
Deze speciale uitvoering richt zich op liaisons die op operationeel niveau functioneren.
De training biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van liaison operationeel
team (OT) in de praktijk vervullen.
De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent
dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige omgeving.
Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en
aandachtspunten naar boven.
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
Basiscursus crisisbeheersing en e-learningmodules BOB en liaison.
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Training adviseur crisiscommunicatie
Tijdens een crisis is snelle en slagvaardige besluitvorming van groot belang. Waar
overleggen normaal gesproken nog wel eens veel tijd in beslag kunnen nemen is
daar tijdens een crisis geen tijd voor. Om die reden is er een speciale methodiek
ontwikkeld om als team snel en slagvaardig te kunnen overleggen en de juiste
besluiten te nemen. Dit kan echter alleen als iedereen in het crisisteam weet hoe
het crisisteam werkt. Communicatie is een van de kritische succesfactoren in de
crisisbeheersing. De inbreng van de communicatieadviseur in het team en de
crisisbesluitvorming is dan ook cruciaal, in welk crisisteam hij zich ook bevindt.
Doel
Het doel van de training is inzicht verkrijgen in de taken en verantwoordelijkheden van
deze crisisrol. De rol van de adviseur crisiscommunicatie impliceert bijdragen aan de
crisisbeheersing door te adviseren over de communicatieaanpak tijdens crises en de
uitvoering daarvan te bewaken.
Doelgroep
Deze training richt zich op collega’s die de rol van adviseur crisiscommunicatie reeds
vervullen en ervaring hebben, alsmede collega’s die deze rol graag zouden willen uitvoeren.
Programma
De training adviseur crisiscommunicatie bereidt communicatieprofessionals voor op hun
specifieke rol tijdens vergaderingen van een crisisteam. De deelnemers worden ingewijd in
de wereld van de crisisbeheersing en leren hoe ze optimaal bij kunnen dragen aan het
functioneren van het crisisteam. Vragen als ‘hoe zorg ik voor een goede advisering aan de
voorzitter’ en ‘hoe werkt het crisisbesluitvormingsproces’ krijgen dan ook de nodige
aandacht. Ook taken als het uitvoeren van een mediascan, het opstellen van een communicatiestrategie en eventuele woordvoering komen aan bod. De training kenmerkt zich door
‘ervarend leren’ aan de hand van oefeningen en simulaties met een realistisch scenario.
Ook door uitwisseling van ervaringen zullen knel- en aandachtspunten naar voren komen.
Duur
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Voorkennis
Basiscursus crisisbeheersing, elearningmodule adviseur crisiscommunicatie.
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Verdiepingsmodules
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Inhoudelijke verdieping
Op de voorgaande pagina’s beschreven we de eerste kennismaking met de wereld
van de crisisbeheersing, in termen van opleiding. Na afronding van de Basiscursus
Crisisbeheersing (+ Gevorderden) en de diverse roltrainingen, eventueel op basis
van een quickscan assessment en enige praktijkervaring, zijn er verschillende
manieren om inhoudelijke verdieping van opgedane kennis over crisisbeheersing
verder vorm te geven.
De behoefte aan deelname aan de verdiepingsmodules en masterclasses hangt af van
de aanwezige kennis en kunde.
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Verdiepingsmodules: wat is het?
Het DCC organiseert verschillende keren per jaar inhoudelijke verdiepingsmodules.
Dit zijn modules waarin een inhoudelijk specialist nadere toelichting verschaft over
een specifiek onderwerp of thema, zoals ‘psychologie van de crisisbeheersing’,
‘crisisbesluitvorming onder hoge tijdsdruk’, ‘bestuurlijke sensitiviteit’ en crisis of
‘netwerk en scenario-analyse’. Deze thema’s zijn voor alle personen, die werkzaam zijn
binnen de crisisbeheersing, van groot belang en vormen een extra aanvulling op de
opleidingen binnen het reguliere basispakket.

Power-in-an-hoursessies
De ‘power in-an-hour’ sessie leidt in combinatie met de desbetreffende verdiepings
module tot een actuele update en verdieping op een bepaald onderwerp of thema.
Deze zogenaamde power-in-an-hour sessies zijn met name bedoeld voor de ervaren
rolhouder, die voldoende kennis en ervaring op het onderwerp heeft en/of de
verdiepingsmodule eerst heeft afgerond.

Introductie- en netwerkdagen
Een aanvullende activiteit zijn de zogenaamde netwerkdagen. Personen die professioneel
werkzaam zijn in specifieke onderdelen binnen het netwerk van ons departement
(bijvoorbeeld Luchtvaart, Water of Spoor) worden in interactieve break-out sessies en
informele workshops als netwerk nader tot elkaar gebracht. Hier staat crisisbeheersing
als centraal thema voorop. De deelnemers doen relevante kennis op en het crisisnetwerk
wordt op deze wijze versterkt. Immers, bij crisismanagement gaat het niet alleen om
de kennis die je hebt, maar ook om de ‘kennissen’ die je hebt, i.e. de netwerkpartners
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Verdiepingsmodule crisis en besluitvorming – individueel
Besluiten neem je elke dag, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Je kunt wel
onderscheid maken in de soorten besluiten die je neemt en vooral ook onder
welke omstandigheden. Er zijn routinematige en niet-routinematige beslissingen,
in bekende omstandigheden en in niet-alledaagse situaties. Ook zal je onder
invloed van media, familie, kennissen, media etc. keuzes bepalen en besluiten
nemen. Waarom doe je dit of koop je dat?
Doel
De deelnemer wordt bewuster van de mate waarin onze hersenen ons aansturen in
het nemen van beslissingen en met name in tijden van hoge stress zoals crisissituaties.
Doelgroep
Crisiscoördinatoren, voorzitters, adviseurs crisisbeheersing en informatiecoördinatoren
en andere professionals die te maken kunnen krijgen met besluitvorming in een
crisissituatie.
Programma
Beslissingen nemen heeft te maken met informatieverwerking, cognitieve patronen en
stimuli uit de omgeving. Besluitvorming verloopt vaak intuïtief en onbewust. Dit
brengt grote voordelen maar ook risico’s met zich mee. Hoe gaan besluitvormers om
met het nemen van kritieke besluiten in situaties die gekenmerkt worden door een
hoge mate van onzekerheid? Je wilt immers geen besluit nemen dat de crisissituatie
alleen maar verergert! In deze training neemt een deskundige je mee op weg om meer
inzicht te krijgen in hoe onze hersenen ons aansturen in het nemen van beslissingen,
met name in tijden waarin je onder hoogspanning staat.
Duur
Twee dagdelen.
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Training Psychologie van de Crisisbeheersing
Deze module helpt u het inzicht te vergroten in de psychologische factoren, die
zowel op individueel als op teamniveau een rol spelen in het effectief en veerkrachtig functioneren tijdens crisissituaties. De module biedt concrete “tools”
waarmee deelnemers na de module hun persoonlijke effectiviteit en veerkracht
zelf verder kunnen ontwikkelen.
Doel
Leerdoelen voor deze module zijn:
• Kennis van psychologische mechanismen die tijdens crises een rol kunnen spelen
om daarmee vervolgens het persoonlijk functioneren (veerkracht) én het functioneren
als crisisteam te vergroten;
• Verhoogde alertheid/herkenning bij het optreden van deze mechanismen;
• Praktische tips om goed om te gaan met behouden en vergroten van veerkracht;
• Realistischere verwachtingen van ‘hoe het gaat’ bij crises.
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Programma
De module kent een toepassingsgerichte, verdiepende opzet. De nadruk ligt op het
aanreiken van inzichten en handvatten met betrekking tot de psychologische
mechanismen die een rol kunnen spelen tijdens crises. Tijdens de module worden
crisiscases gebruikt om de onderwerpen aan de praktijk van de deelnemers te
koppelen.
Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:
• Voorafgaand aan de module wordt u gevraagd online een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen die tijdens de module aan u persoonlijk zal worden teruggekoppeld;
• Inleiding, kennismaking, peilen van verwachtingen (gekoppeld aan eigen ervaring
en leerwensen);
• Toelichting op relevantie van psychologie van de crisisbeheersing en veerkracht in
het licht van de flexibele crisisorganisatie;
• Het ontwikkelen en in stand houden van veerkracht tijdens crises en factoren die
veerkracht bedreigen;
• Aan de hand van praktische cases zelf aan het werk met tips & tricks rondom twee
hoofdthema’s;
-- Optimale inzet van het brein tijdens crises;
-- Met zelfvertrouwen “overeind blijven” tijdens crises, als team en als individu.
• Terugblik, persoonlijke evaluatie en evaluatie op de module, afsluiting.
Wat levert de module u op?
• Meer inzicht in persoonlijk handelen en dat van anderen;
• Efficiënter kunnen inzetten van gedrag;
• Zinvolle interventies tijdens crises;
• En: meer rendement uit video-evaluatie, oefeningen, dagelijks werk et cetera.
Duur
Twee dagdelen.
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Bijzondere en specifieke
vaardigheden
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Bijzondere en specifieke vaardigheden
Crises doen zich voor op onverwachte momenten en vragen een speciale aanpak.
Naast de voornoemde trainingen en opleidingen zijn ook enkele specifieke
persoonlijke vaardigheden onderkend die van groot voordeel kunnen zijn in de
hectiek en stress van een crisissituatie. Tegelijkertijd betreft het vaardigheden die
ook onder normale omstandigheden op de werkplek van nut zullen zijn.

Mind Mappen
Onderzoek heeft uitgewezen dat Mind Mappen bijdraagt aan verhoging van
effectiviteit en creativiteit in het werken, tot wel 20%. Iedereen die hogere efficiency
en effectiviteit wil bereiken in werk en privé en gemakkelijk een helikopterview wil
(kunnen) ontwikkelen kan veel baat hebben bij het onder de knie krijgen van deze
techniek. Tijdens de hoge druk van crisissituaties en overleg kan Mind Mappen helpen
om snel verschillende visies naast elkaar te zetten, of te helpen bij het afwegen van
voor- en nadelen.
Deelnemers aan de training Mind Mappen maken kennis met de grondbeginselen van
deze techniek. Men krijgt inzicht in zowel de theorie als de praktijk. Deelnemers leren
de puristische principes en daarnaast een routine in het praktisch (dagelijks) gebruik
van Mind Maps. Er is voor deze training geen specifieke voorkennis vereist.
De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de training:
• Werking van het menselijk brein en de relatie met Mind Mappen
• Voor- en nadelen van Mind Mappen
• Gebruik van Mind maps in werk & business, presentaties, studie, interactieve
brainstorms, meetings, etc.
• Regels en technieken van het Mind Mappen
• Gebruik van Kleuren en Plaatjes
• Principes van Speed Mind Mapping
• Software en platform informatie (mindmanager, etc).
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Mindmanager (op basis van software IenW)
Op veler verzoek organiseert het DCC dit jaar ook een instructie voor Mind Mappen op
de computer. Ons departement biedt de software MindManager aan. Deze software is
niet echt gebruiksvriendelijk, en daarom wordt een dagdeel met instructie aangeboden
voor diegene die de cursus Mind Mappen al hebben gevolgd, en meer op de computer
aan de slag willen.

Snellezen
Een gemiddelde lezer heeft een leessnelheid van ongeveer 250 woorden per minuut.
Daarbij komt dat veel lezers zich niet bewust zijn van allerlei fysiologische beperkingen.
De training Snellezen is een combinatie van speciale technieken voor sneller lezen en
beter onthouden van de leesstof. De training brengt als gemiddeld resultaat minimaal
een verdubbeling of verdrievoudiging van de leessnelheid. Cursisten krijgen
handvatten om de leessnelheid op te voeren tot wel 5 keer het gemiddelde, waarvoor
zij natuurlijk wel verder moeten oefenen (= veel lezen!). Het levert in ieder geval de
mogelijkheid op grote hoeveelheden informatie effectief en in een kort tijdsbestek te
absorberen. Het gaat daarbij primair om het sneller lezen en begrijpen van grote
stukken tekst. Voor de training is geen specifieke voorkennis vereist.
Sneller lezen en het efficiënt doorwerken van grote hoeveelheden informatie kan bij
crisissituaties uitkomst bieden.
Het betreft een training van anderhalve dag. Tijdens de eerste dag wordt de theorie
over snellezen toegelicht en toegepast aan de hand van praktische oefeningen.
De tweede dag is een verdieping op de theorie met aanvullende oefeningen.
Daarbij wordt ook de relatie naar persoonlijke effectiviteit, Mind Mappen en
geheugentrainingstechnieken gelegd.
De training Mind Mappen en Snellezen kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar
beide vaardigheden sluiten goed op elkaar aan.
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Internet Research en Crisis Management
In ons huidige digitale tijdperk maakt internet deel uit van ieders werkplek. Toch
steken weinig mensen veel tijd in het gestructureerd aanleren van verschillende
technieken die het gebruik van internet vereenvoudigen en de zoekresultaten enorm
verbeteren. Door snel en effectief te zoeken kunnen (informatie) gaten bij SITRAPS
snel worden opgevuld en de kwaliteit van beleids(advies)documenten sterk worden
verbeterd. Door bijvoorbeeld functionaliteiten aan een browser toe te voegen wordt
zoeken op het internet sneller en geeft verbeterde resultaten. Het opstellen van een
zoekplan kan daarbij helpen, bijvoorbeeld voor het achterhalen van vergelijkbare
situaties uit het verleden. De training heeft uitdrukkelijk niet tot doel taken van een
communicatieafdeling te behandelen, maar richt zich met name op effectief handelen
in een crisissituatie.
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Sociale Media en Crisisbeheersing
De sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en
vormen daarmee een automatisch onderdeel van een effectieve crisisaanpak. Sociale
media kunnen effectief worden ingezet om noodzakelijke informatie te verkrijgen over
een bepaald incident. Hierbij dienen gangbare methodieken als ‘bron-evaluatie’ te
worden ingezet om vast te stellen welke informatie bruikbaar is. In enkele gevallen kan
het zelfs voorkomen dat de sociale media zelf de oorzaak zijn van een crisis. Ook dit is
met reguliere methodieken te onderkennen. De training biedt de deelnemers handige
gebruikstips bij platforms als Twitter en LinkedIn en men leert via gestructureerde
zoekmechanismen sociale media effectief in te zetten als informatiebron bij de
bestrijding van een crisis. Hoewel de training apart kan worden gevolgd, wordt
geadviseerd eerst de training Internet Research te volgen.

Netwerk- en scenario analyse
Een netwerk- en scenarioanalyse helpt crisisorganisaties om in een vroeg stadium van
een incident of crisis na te denken over mogelijke ontwikkelingen en daar de crisisorganisatie en maatregelen op in te richten en partners te betrekken. Daardoor kan
pro-actiever worden opgetreden.
De analyses helpen om kennis expliciet te maken en te anticiperen op mogelijke
gevolgen van het incident. Vaak wordt een scenarioanalyse gekoppeld aan de
netwerkanalyse. Een scenarioanalyse wordt meestal voorafgaand aan een crisisoverleg gemaakt en in de vergadering getoond en/of aangevuld. Ook kan de vergadering
zelf gebruikt worden om met de partners een scenario- en netwerkanalyse te maken.
De netwerk- analyse heeft tot doel de omgeving en netwerkpartners goed in beeld
te krijgen.
Een netwerk- en scenarioanalyse dient periodiek te worden geactualiseerd om te
monitoren of de scenario-ontwikkeling en getroffen maatregelen nog kloppen.
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Trainingen: nieuw! – “work in progress”
Het OTO-aanbod is continue in ontwikkeling omdat ons uitgangspunt en streven is
dat het opleidingsprogramma optimaal afgestemd is op de ontwikkelingen binnen
het crisismanagement én op de hieruit voorkomende opleidingsbehoeften.
Momenteel zijn een aantal opleidingsactiviteiten met nieuwe onderwerpen in
ontwikkeling. De verwachting is dat deze activiteiten in de loop van 2019 in de vorm
van een training, opleiding of workshop worden aangeboden. Via de maandelijkse
nieuwsbrief DCC-IenW en de website van het DCC-IenW www.dcc-ienw.nl wordt u
geïnformeerd welke nieuwe opleidingsactiviteiten uitkomen en wanneer deze
plaatsvinden.
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In ontwikkeling zijn:
Training Informatieanalyse en duiding
Het DCC-IenW ontwikkelt op verzoek een module waarbij het uitvoeren van een
effectieve omgevingsanalyse en het geven van duiding als proces nader wordt
ontwikkeld. De module borduurt voort op andere hiervoor genoemde trainingen en
gaat vooral op relevante analyse methodieken.
Training Cyber en anti hacking tools
Het DCC-IenW ontving na de cursussen voor Internet Research en Sociale Media
verschillende verzoeken om een instructie middag in te richten voor het verantwoord
gebruik van internet. Het betreft inzicht in de verschillende valkuilen, die intensief
werken op het internet met zich mee kan brengen, en op welke wijze men daarin
problemen kan voorkomen. De training sluit daarmee goed aan op beide andere
trainingen maar kan ook separaat gevolgd worden.
Training Real-time verwachtingen en waterveiligheid
Module geeft inzicht in de wijze waarop RWS omgaat met (weer) verwachting en
ontwikkelingen ten aanzien van water, waterpeil en waterveiligheid. De training is
relevant voor een ieder die belang heeft bij meer kennis inzake de gevolgen van
wijzigingen in waterstanden en consequenties daarvan voor de samenleving.
Workshop: Versterking van de persoonlijke effectieve communicatie in crisissituaties
Via NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) meer invloed krijgen op onbewuste
breinprocessen die spelen in gesproken taal en non-verbale communicatie waardoor
betere en effectievere communicatie ontstaat.
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Maatwerktrainingen
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Maatwerktrainingen
Regelmatig blijkt dat organisaties die deel uitmaken van onze ketenpartners en
functioneren binnen de departementale crisisorganisatie, behoefte hebben aan
maatwerk.
Door de uitgebreide ervaring op het gebied van Opleidingen, Trainingen en
Oefeningen kan het OTO-team van het DCC-IenW assisteren bij het inrichten van
maatwerk OTO activiteiten.
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Enkele voorbeelden van trainingen die in dit verband bedoeld worden treft u hieronder aan:

Training Netcentrisch werken
Binnen RWS wordt met grote regelmaat de impact van 'netcentrisch werken' op de
crisisorganisatie beoordeeld en eventuele consequenties daarvan voor de benoemde
‘crisisrollen’. Onder andere met betrekking tot de rol van informatie coördinator wordt
gekeken naar een aanpassing op maat.

Crisiscommunicatie RWS
Aan de hand van een specifieke leervraag rondom crisiscommunicatie is een speciale
op maat gemaakte training ontwikkeld en verzorgd voor deelnemers in een crisisteam.

Maatwerkttraining BOB vergadermethodiek
Grote behoefte bleek te bestaan aan een ‘opfrisser’ voor de zogenaamde
BOB-methodiek. Dit jaar wordt daarom opnieuw een versie van deze training
georganiseerd. Duur: een dagdeel.

Maatwerk: inzet van digitale leervormen
Binnen het OTO-team wordt ook via digitale leervormen zoals webinars, korte films,
maatwerk verzorgd als blijkt dat aan sommige thema’s aanvullend brede behoefte
bestaat. Zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk 'Online trainingen'.
Indien u binnen uw eigen organisatie specifieke wensen heeft om via maatwerk uw
kwaliteit binnen de crisisbeheersing te vergroten, schroomt u dan niet contact op te
nemen met het OTO-team van het DCC via DCCOTO@rws.nl.
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Roltraining Crisiscommunicatie (RWS)
Als communicatieprofessional zal je
waarschijnlijk niet schrikken van een crisis
meer of minder. Elke dag staat voor jou
immers in het teken van het afhandelen
van incidenten.
Een crisis maakt wel dat zaken soms anders
lopen dan normaal. De lijnorganisatie maakt
tijdelijk plaats voor de crisisorganisatie.
Besluiten worden genomen in crisisteams.
Het deelnemen aan een crisisteam als adviseur communicatie vraagt om andere
kennis en vaardigheden. Hoe werkt het crisisbesluitvormingsproces (BOB) en wanneer
heb ik welke rol daarin? Hoe zorg ik dat communicatie de aandacht krijgt die het
verdient? Hoe breng ik het communicatieadvies in de vergadering in? Deze training
gaat vooral in op de rol die je als adviseur communicatie hebt in een crisisteam.
Duur
Twee dagdelen.
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Teamtrainingen
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Crisiskernteamtraining
Doel
Goed functionerende crisisteams vervullen een sleutelrol in de crisisbeheersing.
Binnen een crisisteam vormen de voorzitter met zijn/haar ondersteunende rollen
informatiecoördinator, secretaris/verslaglegger en adviseur crisisbeheersing een
kernteam. Goed functioneren van dit kernteam is randvoorwaardelijk voor een
effectieve besluitvorming. Deze module biedt deze kernteams de mogelijkheid om
hun taken en werkwijze te trainen en optimaal op elkaar af te stemmen.
Deze training heeft als doel om de leden van het kernteam:
• ervaring te laten opdoen met de rol en taken van het kernteam
• te bekwamen in de interne werkwijze en de rolverdeling binnen het kernteam
• inzicht te geven in het belang van rolvastheid
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor voorzitters en de ondersteunende rollen informatie
coördinator, secretaris/verslaglegger en adviseur crisisbeheersing.
Inschrijving per team. Interesse? Neem contact op met DCC-OTO.
Duur
Twee dagdelen.
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Team (Crew) Resource Management
Het geheel is meer dan de som der delen.
Hoe zinvol individuele roltrainingen ook zijn, in crisisbeheersing zijn het uiteindelijk
teams die het werk moeten doen. Alleen daarom al is het zinvol om ze ook als team te
trainen. In een teamtraining komen de rollen bij elkaar en kan aandacht worden
besteed aan hoe men als collectief wil optreden. Omdat het bij crisismanagement
doorgaans lastig is om op voorhand aan te geven wat inhoudelijk gezien de beste
oplossing is – dit is meestal afhankelijk van de specifieke situatie – is het minder nuttig
om teams te trainen om steeds specifieke oplossingen te kiezen. De opgave is niet
zozeer ‘making the right decision’ maar eerder ‘making the decision right’: het is vooral
belangrijk om het team inzicht te geven in hoe groeps- en besluitvormingsprocessen
binnen een team verlopen, en op welke wijze de teamleden deze kunnen beïnvloeden.
Crisisteams en de individuele leden ervan moeten over bepaalde vaardigheden (skills)
beschikken om een verscheidenheid aan crises het hoofd te kunnen bieden. In een
crisis maken die vaardigheden het verschil, beter bekend als ‘the 7 skills’ van Crew
Resource Management (CRM). Specifiek gaat het daarbij om de vaardigheden: analyse,
communicatie, omgevingsbewustzijn, assertiviteit, leiderschap, aanpassingsvermogen
en besluitvaardigheid.
Via een (online) diagnostische tool – voor het in kaart brengen van de persoonskenmerken
van de deelnemer – worden kwaliteiten, zwakke punten en valkuilen in relatie tot de
zeven vaardigheden van Team Resource Management in kaart gebracht. Bij de teamtraining
wordt gebruik gemaakt van realistische praktijkcases om herkenbaarheid, urgentie en
borging in de praktijk te verzekeren.
Interesse? Neem contact op met DCC-OTO.
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Opleidingen en trainingen
van derden
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Samenwerkingspartners in opleiden
Het DCC levert in samenwerking met onze partners een actieve bijdrage aan team
trainingen en andere modules van de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC),
zoals de Masterclass hoogwater, de teamtrainingen van het Adviesteam, de ICCb enz.
IenW-ers met een rol in de crisisorganisatie kunnen ook aan opleidingen en trainingen
van derden* deelnemen. De betreffende trainingen staan opgenomen in onze
kalender. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het OTO-team.
*Derden zoals:
• Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/default.aspx
• Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC)
https://www.nctv.nl/organisatie/cb/opleidingen/index.aspx
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Crisisoefeningen

Opleidingsgids DCC-OTO programma 2019-2021 | 69

Leren van crisisoefeningen
Oefeningen zijn een activiteit om leren in organisaties te stimuleren.
Naast opleiden en trainen is het regelmatig deelnemen aan oefeningen cruciaal
voor medewerkers met een rol in de crisisorganisatie. Jaarlijks worden gemiddeld
20-25 crisisoefeningen door het DCC gecoördineerd en gefaciliteerd.

Opleiden

Regulier
werk

Oefenen

Trainen

Crisis

Trainen

Opleiden

Oefenen
Een voorwaarde om te komen tot een succesvolle oefening met hoog rendement is dat
de betrokken deelnemers in het bezit zijn van essentiële kennis en getraind zijn in hun
vaardigheden.
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Er zijn verschillende type oefeningen te onderscheiden:
• Procesoefeningen, waarin met een crisisteam (een deel van) het crisisproces wordt
doorlopen. Kennis over crisisbeheersing en over de regio komen aan bod evenals
vaardigheden in de crisisrollen. Deze oefeningen leveren inzicht op in wat goed gaat,
wat voor verbetering vatbaar is en wat de blinde vlekken op procesniveau in een
samenwerking
• Ketenoefeningen met (inter-)nationale partners, zoals veiligheidsregio’s, vitale
sectoren, bedrijfsleven.
• Dilemmasessies, met name voor bestuurders. Op strategisch niveau wordt
geoefend met het maken van keuzes tussen onaantrekkelijke alternatieven; het
“kiezen tussen twee kwaden”. Het zijn in feite scenario discussies, die mogelijke
dilemma’s helder maken.
• Oefeningen op maat, op verzoek van organisatieonderdelen die een specifiek deel
van het crisisproces willen oefenen.

Vaststellen functie van de oefening in relatie tot de
evaluatiecriteria
Uitgangspunt is de functie en het doel van de oefening. Een oefening kan een
oriënterende, ontwikkelde, testende of verantwoordende functie hebben. Op basis
van de functie wordt het karakter van de evaluatiecriteria bepaald. Onderstaande
afbeelding geeft een koppeling van oefenfunctie en evaluatiecriteria aan.

(bron: Cap Gemini)
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Aanpak van crisisoefeningen systematisch te leren
De gebruikte evaluatiemethodiek kenmerkt zich door het leggen van een logisch
verband tussen observaties, analyses en oordelen die vertaald worden naar concrete
verbeterpunten en aanbevelingen voor tijdens de feedbackrondes en in de uiteindelijke eindrapportages
Deze aanpak is afgeleid van een onderzoek in opdracht van het WODC, uitgevoerd
door de Radboud Universiteit Nijmegen, om te komen tot een raamwerk voor het
effectief evalueren van crisisoefeningen en zo het lerend vermogen van de crisis
organisatie versterken1. Dit kader wordt binnen het DCC al enige jaren met succes als
leidraad gebruikt.

Faseringen van een oefening op hoofdlijnen
Op hoofdlijnen kent een oefening een zestal stappen. Afhankelijk van de functie,
oefendoel en complexiteit kunnen hierop wijzingen worden aangebracht.

1

Een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen. Bertruke Wein, Rob Willems, 2013 Radboud Universiteit
Nijmegen/ITS
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Stap 1: bepalen van de oefendoelen en doelgroep.
De scope en de oefendoelen worden in samenspraak met betrokken partijen
vastgesteld om zo te komen tot een gezamenlijk gedragen beeld op basis waarvan de
oefening en het scenario kan worden opgezet.
Stap 2: bepalen van een scenario.
Van belang hierbij is dat het scenario goed past bij het oefendoel. Realistische
scenario’s komen tot stand op basis van inhoudelijke technische input van de
betrokken eenheden c.q. organisaties
Stap 3: opstellen van het oefendraaiboek en -materiaal.
Deze fase geeft als resultaat een gedetailleerd draaiboek, het evaluatiekader, een
helder overzicht van taken die uitgevoerd moeten worden t.b.v. de oefening en
commitment aan de taken en op de planning door betrokkenen.
Stap 4: voorbereiding en fine-tuning op de logistieke, organisatorische en facilitaire
aspecten.
Een laatste controle op de opzet, het oefenmateriaal en de benodigde faciliteiten vindt
hier plaats.
Stap 5: uitvoering van de oefening.
Tijdens een oefening wordt het proces begeleid door een procesbegeleider c.q.
oefenleider die ervoor zorgt dat de oefendoelen worden bereikt en dat er tussentijds
en na afloop een evaluatie plaatsvindt
Stap 6: evaluatie van de oefening.
Opstellen en oplevering van een evaluatierapport waarin is opgenomen een korte
schets van de opzet en het doel van de oefening, alsmede het verloop van de oefening
en de bevindingen daaruit ten opzichte van het oefendoel en het evaluatiekader,
alsmede een aantal actiegerichte aanbevelingen.
Stap 7: borgen van de evaluatiepunten in de eigen organisatie.
Deze laatste stap ligt bij de betreffende organisatie zelf en is een cruciale stap in het
rondmaken van de PDCA-cyclus voor het verder professionaliseren van de
crisisorganisatie.
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Aspecten in de voorbereiding die het leerrendement bevorderen
Opfris-‘cursus’ kort voor de start van de oefening voor de cruciale crisisrollen
(voorzitter, informatiecoördinator, verslaglegger) waarin de kern van hun rol kort
wordt herhaald en de aandacht gevestigd op toepassing van de BOB-structuur.
Opfrissen van de kennis over een aantal kritische processen van de crisisbeheersing
door het voorafgaande aan een oefening volgen van e-learningmodules, webinars,
films, verdiepingscursussen en power-in-a-hoursessies.
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Het betreft (basis)kennis over de onderstaande kritische processen:
Melden en alarmeren
• Uitvragen van feiten bij een binnenkomende melding/toepassen van de
uitvraagprocedure
• Beoordelen van een binnenkomende melding/toepassen van de opschalingscriteria
(informatief en operationeel)
• Alarmeren van de betrokken teams en professionals/toepassen van de
alarmeringsprocedure
Opschalen
• Tijdig bij elkaar komen van de gealarmeerde teams en professionals/toepassen van
de opschalingsprocedure en naleven van opkomsttijden
• Tijdig (verder) opschalen naar het naast hogere niveau/toepassen van de
opschalingscriteria
• Tijdig afschalen naar het onderliggende niveau/toepassen van de afschalingscriteria
Informatie managen
• Verzamelen van informatie/toepassen van informatieverzamelplan
• Veredelen van informatie/toepassen van informatieprocedures
• Verspreiden van informatie/toepassen van informatieprocedures
• Toepassen van de netcentrische werkwijze
• Benutten van geautomatiseerde ondersteuning/toepassen van een systeem
Leiding geven en coördineren
• Rolvastheid binnen het team (teamleden)
• Inhoudelijk adequaat adresseren van specifieke incidenten/toepassen van scenario’s
uit handboek
• Effectief en efficiënt voeren van crisisoverleg/toepassen BOB
• Adviseren als team
• Adviseren binnen het team (teamleden)
• Nemen van beslissingen
• Coördinatie tussen teams: commandolijn
• Samenwerken in de keten
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Crisiscommunicatie
• Adviseren over/bepalen communicatiestrategie
• Voorzien in publieksvoorlichting
• Voorzien in persvoorlichting
• Voorzien in voorlichting aan de eigen organisatie
• Invulling geven aan betekenisgeving
• Invulling geven aan informatieverstrekking
• Invulling geven aan schadebeperking
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