Training crisismanagement op evenementen
Kennis en vaardigheden ontwikkelen

Het thema
Evenementen zijn bijzondere gebeurtenissen met
verhoogde risico’s. Een incident of crisis op een
evenement heeft in potentie een grote impact.

KENNISCENTRUM

Crisismanagement op evenementen vraagt om

EVENEMENTENVEILIGHEID

specifieke vaardigheden en een effectief samenspel

Het KCEV bevordert de veiligheid en

tussen de organisator en de overheid.

gezondheidsbescherming bij
evenementen door kennis en

Duur

deskundigheid centraal te stellen. Wij

De training duurt één dag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Na afronding kunt u


ondersteunen overheden en andere
professionals met training, informatie

Doelgroep

en advies.

1.

naar crisismanagement verloopt.

(Leden van) crisisteams binnen de overheid (COPI,



2.

de respons op incidenten met een



(Leden van) crisisteams van

3.

(Leden van) gemengde publiek-private crisisteams

Lessen uit recente crises op evenementen duiden
en benutten in uw voorbereiding op incidenten.

evenementenorganisatoren en onderaannemers

Crisismanagement heeft betrekking op

Uw vaardigheden inzetten voor effectieve
samenwerking en besluitvorming in een crisisteam.

ROT, BT, SGBO etc.)

CRISISMANAGEMENT

Herkennen hoe het omslagpunt van veiligheids-



Duiden wie wanneer welke rol heeft in de publiekprivate aanpak van crises op evenementen.

ernstige impact, die het reguliere
veiligheidsmanagement te boven gaat.

Focus van de training

Het vraagt bij uitstek om goede

De training biedt de deelnemers de mogelijkheid om zich

publiek-private samenwerking. In

individueel en met het team te ontwikkelen. Actuele

plannen wordt vastgelegd hoe dit moet

inzichten uit onderzoek en de praktijk worden afgewisseld

gebeuren.

met interactieve cases en oefeningen. In de oefeningen

In company en open inschrijving
De training ‘Crisismanagement op evenementen’ kan In
Company en in open inschrijving worden gevolgd.

draait het om het toepassen van inzichten en het

Naast de standaard training is maatwerk mogelijk. Voor
meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u contact

KCEV en TRI MENSION

ontwikkelen van vaardigheden die bij crisismanagement

Het KCEV en Trimension ontwikkelden

van belang zijn.

samen de training ‘Crisismanagement

opnemen met het KCEV.

Deelname aan de training in open inschrijving kost

op evenementen’. Door de combinatie

De training kent de volgende standaard opbouw.

van specialistische kennis en ruime



Van veiligheids- naar crisismanagement

trainingservaring van beide



Functioneren in het crisisteam

organisaties, biedt de training een



Lessen uit crises op evenementen

unieke mogelijkheid om kennis én



Crisisbesluitvorming

vaardigheden te ontwikkelen.



Table top oefening met evenementscenario

€ 1.095,- per persoon (exclusief BTW). Data, locaties en
inschrijvingsvoorwaarden worden bekendgemaakt via
www.kcev.nl/oto.

Neem contact op met het KCEV voor meer informatie.

[Geef tekst op]
T 020 35 52 611
E info@kcev.nl
I www.kcev.nl

