Leergang Adviseur Crisisbeheersing (driedaagse)
Inschrijven

Doelgroep:

Vooropleiding:

De Adviseurs Crisisbeheersing én hun
plaatsvervangers.

Basisopleiding rampenbestrijding en crisisbeheersing/Bevolkingszorg voor
leidinggevenden/sleutelfunctionarissen.










Is coördinator en adviseur van de gemeentelijke
voorbereiding op de crisisbeheersing (opleiden,
oefenen en planvorming)
Is belast met beleidsvoorbereiding, zowel
strategisch als op uitvoering gericht
Levert een bijdrage aan de regionale
voorbereiding op de crisisbeheersing en het
vertalen van de gevraagde regionale bijdrage
naar de eigen gemeente
Treedt op als adviseur in de multidisciplinaire
teams van de regionale crisisorganisatie of in de
uitvoeringsorganisatie van de Bevolkingszorg in
opgeschaalde situaties
Is procesbewaker en vraagbaak op het gebied
van crisisbeheersing

Kerntaken:
Koude taken:
1. Coördineren van de voorbereidingen van de
gemeente op de crisisbeheersing
2. Adviseren van het lokaal en regionaal bestuur en
de gemeentelijke organisatie over de organisatie
van de crisisbeheersing en de voorbereiding
hierop
3. Bijdragen aan en het bewaken van de (sub-)
regionale samenwerking
Warme taken:
4. Adviseur zijn van de multidisciplinaire
crisisteams in de regionale crisisorganisatie of in
de uitvoeringsorganisatie van de Bevolkingszorg
5. Procesbewaker en vraagbaak zijn voor de
interne crisisorganisatie

Studielast:
Zes dagdelen/18 uren voor contacturen.
Voorbereiding:
Twee tot drie uren zelfstudie (online learning).
Methodiek/werkvormen:
De opleiding is competentiegericht.
We behandelen de lesstof met behulp van korte
theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en
werkopdrachten.
Tijdens de opleiding besteden de trainers aandacht
aan de organisatie, taken en werkzaamheden van de
Adviseur Crisisbeheersing, zowel op algemeen als
lokaal/regionaal niveau.
Trainers:
Seniortrainers van de Academie voor
Bevolkingszorg®. Zij hebben ervaring met het werken
in diverse teams, het werken met gemeentelijke
processen en hebben oog voor individuele en
teamcompetenties.
Bij bepaalde onderdelen werken wij samen
met Ingrato bv, specialist in competentiegericht
opleiden.
Deelnemers:
Maximaal 8 personen.

Benjamin Franklinstraat 16, 8013 NC Zwolle| Telefoon 038 460 7952 | Twitter @CuijpersConsult
Internet: www.cuijpersconsultancy.nl |BTW.nr: NL8207.01.713.B01|KvK: 05063931

Wat leert u/programma:

Dag 3

Wij werken met vier modulen en verwerken toetsen
in het programma:

Module 3: Incidentenpiket:

1. Een schriftelijke toets
2. Een simulatietoets
Dag 1
Module 1: Introductie en laatste ontwikkelingen:








Verhouding met Gemeentelijk Beleidsteam
(GBT), Team Bevolkingszorg (TBz), Regionaal
Operationeel Team (ROT) en het Commando
Plaats Incident (CoPI)
Gecoördineerde Regionale
Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP)
Beeld-, oordeel- en besluitvorming
Prioriteiten (A-B-C-methode)
Regionaal Crisisplan en taakorganisatie
Taken en functies binnen de Bevolkingszorg

Dag 2
Module 2: Introductie taken en werkzaamheden:
Werkzaamheden in:











Doel en inhoud incidentenpiket/Adviseur
Crisisbeheersing
Relatie met andere piketregelingen
Valkuilen bij piketregelingen
Rapportage en verslaglegging

Module 4: De praktijk:








Wat te doen als mijn pager gaat?
De eerste uren
Rol van de adviseur crisisbeheersing
Werkzaamheden tijdens GRIP 1, 2, 3 en/of 4
Leren van rampen en zware ongevallen
Incidenten met een hoge M3-factor
Casuïstiek

Tijdens de opleiding besteedt de trainer aandacht
aan de organisatie en de diverse taken en
werkzaamheden van de Adviseur Crisisbeheersing,
zowel op algemeen als lokaal/regionaal/landelijk
niveau. We behandelen de lesstof met behulp van
korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties,
en werkopdrachten.

Het CoPI als Officier van Dienst Bevolkingszorg
Het ROT als Algemeen Commandant
Bevolkingszorg
Het GBT en/of Regionaal Beleidsteam (RBT) als
Beleidsadviseur
Bestuursondersteuning, juridische aspecten
Samenwerking met bestuurders, adviseurs en
uitvoerders binnen en buiten de eigen
organisatie
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