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Natuurlijk leren
Wijzer worden in je werk

Als hulp in de veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) het hardst nodig is, staan
wij klaar voor de inwoners. Verantwoord
en dankbaar werk, maar ook veelzijdig.
In onze regio kom je tenslotte een
veelheid aan risicotypen tegen. Van
asbestbranden tot de gevolgen van
extreme weersomstandigheden.
En wat bijvoorbeeld vorig jaar in de nacht
van 1 op 2 januari op de Waddenzee
gebeurde, kan ook in onze regio
plaatsvinden.

Actuele zaken in het
nieuwe studieprogramma
In het programma Natuurlijk Leren komen de lessen die van
het containerincident zijn geleerd terug in een werkbezoek
en een scenario-uur. Daarnaast krijgt het risicotype
spoorvervoerincidenten opnieuw aandacht, ook omdat
de hogesnelheidslijn (HSL) door Hollands Midden loopt.
Bovendien maken we een start met het nieuwe risicotype
continuïteit. Wat betekent stroomuitval voor de continuïteit
van de samenleving en wat zijn de gevolgen van een grote
cyberaanval?
Om goed beslagen ten ijs te komen zijn dit de risico’s
waar we dit jaar extra diep op ingaan:
• Waterhulpverlening Kustgebied
• Spoorvervoerincidenten
• Continuïteit

Goed voorbereid door
extra aandacht
Door de vele verschillende risicotypen waar wij als VRHM
mee te maken hebben, is het een uitdaging om volledig
vakbekwaam te zijn op alle incidenttypen. Door de structuur
van onze crisisorganisatie en door een generieke aanpak
van incidenten zijn we slagvaardig inzetbaar bij allerlei
incidenten. Maar wat goed gaat, kan altijd beter, daarom
richten we ons dit jaar op verdieping van de werkwijze van
onze crisisorganisatie. De thema’s die we behandelen zijn:
• Scenario Denken
• Team Samenwerking (Team Resource Management)

In het eerste kwartaal ontwikkelen we voor beide thema’s
een standaard aanpak als aanvulling op onze huidige
werkwijze. Aansluitend geven we voor Scenario Denken
en TRM nieuwe opleidingen vorm. Je kunt vervolgens
meer ervaring opdoen in de trainingen. Als laatste stap
komen Scenario Denken en Team Resourcemanagement
(TRM) terug in de operationele oefeningen. Dankzij deze
drie stappen (kennis, inzicht en toepassen) worden de
aanvullende werkwijzen een automatisme in jouw optreden
als crisisfunctionaris in de crisisorganisatie.

Natuurlijk Leren bron
van inspiratie
De regio VRHM kenmerkt zich door veel natuur, van
recreatieplassen tot het Groene Hart. De natuur is voor
ons dan ook een inspiratie voor het vormgeven van leren
en vakbekwaamheid. De natuur blijft zichzelf continu
ontwikkelen. Zo ontstaan prachtige samenwerkingsvormen
zoals bij bijen, termieten en vogels. Een samenwerking als
één organisme.
Ook wij mensen leren ons hele leven. Als kind leren we
lopen door vallen en opstaan. Zonder het gevoel van goed
of fout. Kortom, leren zit in onze genen, gewoon heel
natuurlijk. Daarom staan wij voor Natuurlijk Leren. Blijf jij als
crisisfunctionaris leren, je verder ontwikkelen? Dan is deze
studiegids de eerste stap naar wijzer worden in je werk.
Met vriendelijke groet,
Het MDOTO-team
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Studiegids

Startpunt voor kennis en ervaring
Een studie is erop gericht dat je het geleerde in de
praktijk kunt toepassen. Logisch, zul je denken.
Toch leert de ervaring dat dit makkelijker gezegd is
dan gedaan.
Om de kennis stevig te verankeren hebben we onze studie-aanpak
onderverdeeld in drie fasen:
• Kennis (ik weet het)
• Inzicht (ik begrijp het)
• Toepassen (ik kan het)
Kennis toepassen in de praktijk vraagt om gedragsverandering. Gedragsverandering vraagt op haar beurt om vaardigheid, vaardigheid
vraagt om inzicht. En voor inzicht is kennis nodig.

Kennis

Inzicht

Toepassen

Introductie Nieuwe
Crisisfunctionarissen

Training Team
Resource Management

Operationele
Oefening CoPI

Team Resource
Management

Training Scenario
Denken

Operationele
Oefening ROT

Scenario Denken

Scenario Uur

Systeemtest

Waterhulpverlening
Kust

Training Focus op
Mentaal
Terugkomdag
Focus op Mentaal
Training Bewustzijn
in het werkveld

Leren voor, tijdens en
na de studie
Om te komen tot de gewenste gedragsverandering en die te
verankeren is leren voor, tijdens en na de studie belangrijk.
Vandaar dat we transfers inzetten. Het transferprincipe gaat
ervan uit dat het leren plaatsvindt vooraf, tijdens en na de
studie. Hierbij zorgen we uiteraard voor een klankbord. In
de vorm van een trainer. Van de trainer krijg je vooraf en de
maanden na de studie informatie en vragen waar jij verder
mee aan de slag kunt.

Verdieping door coaching
De geleerde kennis en inzichten pas je toe in operationele
oefeningen. Tijdens de oefeningen word je door een
waarnemer geobserveerd op je gedrag en vaardigheden.
Met coaching ga je een laag dieper. De laag die niet aan de
oppervlakte te zien is. Samen met een coach kun je kijken
naar jouw waarden, overtuigingen en drijfveren die achter
het gedrag schuilgaan. Met deze inzichten en nieuwe
overtuigingen kun je jouw gewenste gedragsverandering
laten zien. Heb jij interesse? Bekijk dan de pagina:
individuele coaching voor professionals.

IJsberg van McCelland

Wat doe je?

Wat denk je?

Wat wil je?

Kennis
Vaardigheden
Gedrag
Normen, waarden,
overtuigingen,
zelfbeeld

waarnemer
ZICHTBAAR
ONZICHTBAAR
coach

Eigenschappen,
persoonlijkheid,
drijfveren en
motieven

Bepaal waarin je verder wilt:
het vaardigheidspaspoort
Weten wat gevraagd wordt tijdens een crisis? Het vaardigheidspaspoort maakt het inzichtelijk. De paspoorten zijn per
functie opgesteld. Gebruik het vaardigheidspaspoort om te
bepalen waar jij je verder in wilt ontwikkelen. Klik hier voor
meer informatie over het vaardigheidspaspoort.

Inschrijven in één klik
Bij elke studie staat een knop met ‘Inschrijven’. Door te klikken op deze knop kom je bij het inschrijfformulier.
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”Ware kennis bestaat erin te weten
dat men niets weet.” 

Socrates

Introductie Nieuwe Crisisfunctionarissen

Weten wat je kunt
Wat zijn de werkzaamheden van de crisisteams? Hoe
werken de crisisteams onderling samen? En wat wordt van
jou verwacht binnen het crisisteam? Al deze vragen en
veel meer worden beantwoord in de opleiding Introductie
Nieuwe Crisisfunctionarissen. Deze opleiding richt zich
op de regionale werkwijze en afspraken binnen de
crisisorganisatie van de VRHM.

Wat leer je?
Na afloop van de opleiding:
• Ken je de werkwijze van de crisisorganisatie VRHM
•	Weet je wat jouw taken zijn in het multidisciplinair
optreden

Zet de eerste stap en schrijf je in
voor de opleiding Introductie Nieuwe
Crisisfunctionarissen

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 15.00 uur

Begeleiding

Hanneke Bergsma (Leider CoPI)
Hans Lippens (Leider CoPI)

Doelgroep

Deelnemers die nieuw zijn in de
crisisorganisatie van de VRHM

Groepsgrootte

5 - 12 personen per opleiding

Instapniveau

Je bent nieuw als crisisfunctionaris in de
crisisorganisatie van de VRHM

Werkvormen

Presentatie theorie en oefenen met de
werkwijze in het crisisteam

Inspiratie

Crisisplan: Werkwijze crisisteams VRHM
Crisisplan: GRIP-regeling bijlage 1
Crisisplan: BOB-methodiek bijlage 2
LCMS: Multi Actueel Beeld

Planning

17 februari 2020
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Team Resource Management

Voor een betere onderlinge samenwerking
Wat leer je?

10

Of het nu een commando plaats incident (CoPI) is of een regionaal
operationeel team (ROT), in de operationele praktijk van de
hulpdiensten werk je zelden binnen hetzelfde team. Je kent
de meeste collega’s wel, maar zijn jullie ook goed je op elkaar
ingespeeld? Hoe open kun en wil je zijn in een ad hoc team? Ook
niet-standaard situaties vragen om daadkrachtig functioneren.
Belangrijk om deze vaardigheden goed onder de knie te krijgen.
Bijvoorbeeld omdat je soms out of the box een aanpak nodig
hebt. De oplossing is eigenlijk simpel: je maakt met elkaar afspraken
dat je ook op procesniveau mag interveniëren. In de training Team
Resource Management (TRM) leer je vaardigheden voor een betere
onderlinge samenwerking. TRM heeft het doel het versterken van
de inhoudelijke besluitvorming. Team Resource Management wordt
vanaf 2020 standaard toegepast binnen de crisisteams CoPI en ROT.

Welke vaardigheden heb
je ontwikkeld?
Na afloop van de opleiding:₰
• Weet je wat Team Resource Management is
•	Kun je de vaardigheden van TRM toepassen in de praktijk

Ook beter samenwerken in bijzondere situaties?
Schrijf je in voor Team Resource Management!

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 16.00 uur

Begeleiding

Leiders CoPI

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI
en ROT

Groepsgrootte

5 - 12 personen per opleiding

Instapniveau

- J e kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals
beschreven in het Crisisplan₰
- J e kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Presentatie en groepsopdrachten

Inspiratie

Boek: Crew Resource Management

Planning

11 mei 2020
14 mei 2020

Scenario Denken

Grip krijgen op een crisis
Crisissituaties kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid
en complexiteit. Tijdens de cursus Scenario Denken leer je om grip
te krijgen op de crisis. We maken inzichtelijk wat Scenario Denken
precies inhoud. In deze opleiding neem je kennis van de werkwijze
Scenario Denken die vanaf 2020 de standaard werkwijze wordt voor
het uitwerken van scenario’s binnen de crisisteams. Het uitwerken
van verschillende scenario’s binnen een crisisteam valt binnen het
onderdeel oordeelsvorming van de BOB-methodiek (beeldvorming,
oordeelsvorming, besluitvorming).

Wat leer je?
Na afloop van de opleiding:₰
• Ken je de werkwijze Scenario Denken
•	Kun je Scenario Denken op hoofdlijnen toepassen
bij het onderdeel Oordeelsvorming in het overleg van
het crisisteam

Krijg grip op crises en schrijf je in!

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 16.00 uur

Begeleiding

Rene van Eck (Operationeel Leider ROT)
Tjeerd Neumann
(Operationeel Leider ROT)

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI
en ROT

Groepsgrootte

5 - 12 personen

Instapniveau

- J e kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals
beschreven in het Crisisplan₰
- J e kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Presentatie en oefenen met Scenario
Denken binnen het crisisteam

Planning

6 april 2020
9 april 2020
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Waterhulpverlening Kust

Inzicht in incidenten
Verhelderend werkbezoek

12

Wie doet wat bij een scenario tijdens een incident? Bijvoorbeeld
bij een situatie als in de nacht van 1 op 2 januari 2019 toen op de
Noordzee 342 containers overboord sloegen? Bij incidenten op
zee en aan de kust zijn de partners Kustwacht, KNRM (Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij) en Rijkswaterstaat betrokken.
In het werkbezoek worden de taken en verantwoordelijkheden van
de verschillende organisaties uitgelegd en de samenwerking met de
crisisorganisatie van de VRHM inzichtelijk gemaakt.

Verworven inzichten
Na afloop van het werkbezoek:₰
•	Ken je de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
organisaties bij een incident Waterhulpverlening Kust
•	Heb je inzicht in de onderlinge samenwerking met de partners
die betrokken zijn bij de Waterhulpverlening Kust en de crisisorganisatie van de VRHM

Nieuwsgierig naar samenwerken in de praktijk?
Schrijf je in voor het werkbezoek
Waterhulpverlening Kust.

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 12.00 uur

Begeleiding

Partners Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en de VRHM

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI en
ROT

Groepsgrootte

5 - 25

Instapniveau

- J e kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in het Crisisplan₰
- J e kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Werkbezoek, theorie en casussen

Inspiratie

Informatiekaart Waterhulpvereling
Kust (zie LCMS)
Onderzoeksrapport IFV:
Containercalamiteit Waddengebied 2019

Planning

2 maart 2020

”Een vat vol geleerdheid is nog
geen druppel wijsheid waard.” 

Pythagoras

Training Team Resource Management

Oefen de scenario’s en krijg feedback
Wat train je?
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Team Resource Management (TRM) wordt vanaf 2020 standaard
toegepast binnen de crisisteams CoPI en ROT. Maar hoe pas je TRM
toe in de praktijk? In de training Team Resource Management
krijg je meer inzicht hoe jij TRM beter kan toepassen in een ad
hoc crisisteam. We gaan met meerdere scenario’s oefenen in het
crisisteam. Hierbij krijg je feedback na elke oefenronde. De feedback
kun je direct toepassen in de volgende oefenronde. Zo krijgen jij en
het team vaardigheden om TRM in een crisisteam toe te passen en
om direct proceswijzigingen in overleg door te voeren. De training
kenmerkt zich dan ook door een hoog praktijkgehalte.

Wat kun je straks?
Na afloop van de training:₰
• Heb je meer inzicht in Team Resource Management₰
• Kun je de vaardigheden van TRM toepassen in het crisisteam

Ook je TRM-vaardigheden in de praktijk trainen?

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 16.00 uur

Begeleiding

Leiders CoPI

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI
en ROT

Groepsgrootte

5 – 12 personen per opleiding

Instapniveau

- J e hebt de opleiding Team Resource
Management gevolgd

Werkvormen

Presentatie opfrissen TRM,
Groepsopdrachten

Inspiratie

Boek: Crew Resource Management

Planning

18 mei 2020
25 mei 2020

Training Scenario Denken

Werken aan meer inzicht
De training Scenario Denken is het vervolg op de opleiding Scenario
Denken. In deze training gaan we verder met het uitwerken van
scenario’s. Je krijgt feedback op het toepassen van de werkwijze
nadat je een scenario hebt uitgewerkt. Deze nieuwe, verworven
inzichten kun je direct toepassen in het uitwerken van het volgende
scenario. Het doel van deze training is om de werkwijze van Scenario
Denken in te slijten bij jouw optreden als crisisfunctionaris en in het
crisisteam.

Wat leer je?
Na afloop van de training:₰
• Heb je meer inzicht in de werkwijze Scenario Denken
•	Kun je de werkwijze Scenario Denken toepassen in jouw optreden als crisisfunctionaris en in het crisisteam

Train je vaardigheden Scenario Denken en
schrijf je in voor de training!

Inschrijven

Tijdsduur

09.00 - 16.00 uur

Begeleiding

Rene van Eck (Operationeel Leider ROT)
Tjeerd Neumann
(Operationeel Leider ROT)

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI
en ROT

Groepsgrootte

5 - 12 personen

Instapniveau

₰- J e hebt de opleiding Scenario Denken
gevolgd

Werkvormen

Presentatie opfrissen theorie &
groepsopdrachten

Planning

20 april 2020
23 april 2020
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Scenario Uur

Training Waterhulpverlening Kust, ProRail en Continuïteit
Wat train je?
Binnen 1 uur dompel jezelf onder met een scenario uit het regionaal
risicoprofiel. Daarbij krijg je feedback van de Leider CoPI en/of
Algemeen Commandant ROT. Tijdens de training ontvang je een
outline van een scenario. Ontdek hoever je met je team komt? Waar
stellen jullie de prioriteiten en welke scenario-ontwikkelingen zijn er
mogelijk binnen de casus?

Volg één of meerdere sessies!
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De volgende scenario’s komen aan bod:
ROT: 		Waterhulpverlening Kust
(Bijv. Containercalamiteit Waddengebied 2019)
CoPI:
	Spoorvervoerincidenten (ProRail)
(Bijv. Treinongeval Amsterdam Westerpark 2012)
(Bijv. Stint Treinongeval Oss)
CoPI & ROT: 	Continuïteit (Stedin, Liander)
(Bijv. Stroomuitval etc. en Cyberaanvallen)

Tijdsduur

11.00 – 12.00 uur

Begeleiding

Henri Verheggen(Leider CoPI en AC ROT)
Peter Kompeer(Leider CoPI en AC ROT)

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI en ROT

Groepsgrootte

5 - 12 deelnemers

Instapniveau

Werkvormen
Inspiratie

Wat heb je geleerd?
Na afloop van de training:₰
• Heb je meer inzicht in het incidenttype
• Heb je meer ervaring met het toepassen van Scenario Denken

Ook beter samenwerken in bijzondere situaties?
Schrijf je in voor een van de Scenario Uren!
Inschrijven
Scenario uur
waterhupverlening kust

Inschrijven
Scenario uur
Prorail

Inschrijven
Scenario uur
continuiteit

Planning

- J e kent de structuur en werkwijze van de
crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in het
Crisisplan₰
- J e kent de besluitvormingsstructuur BOB zoals beschreven in het Crisisplan bijlage 2
Scenario uitwerken
Informatiekaart Waterhulpvereling
Kust (zie LCMS)
Informatiekaart Spoor (zie LCMS)
Onderzoeksrapport IFV:
- Containercalamiteit Waddengebied 2019
Lessen uit Mini Crisis:
- Treinongeval Amsterdam Westerpark 2012
- Treinongevallen Dalfsen en Winsum
21 juli 2020
ROT Waterhulpverlening Kust
17 augustus 2020  	ROT Waterhulpverlening Kust
23 juli 2020
CoPI ProRail
20 augustus 2020 CoPI ProRail
24 augustus 2020 CoPI & ROT Continuïteit
27 augustus 2020 CoPI & ROT Continuïteit

Training Focus op Mentaal

Omgaan met stressvolle momenten
Wat leer je?
Werken in crisissituaties vraagt veel van mensen, niet alleen
lichamelijk maar vooral mentaal. Wat gebeurt er onder stress met
mij? Welk effect heeft dat op het samenwerken met de andere
leden binnen het team? Hoe kan ik herkennen wat er met mij aan
de hand is? Geeft mijn lichaam signalen af die ik misschien onbewust
wel merk, maar niet als zodanig herken? De training Focus op
Mentaal helpt je deze signalen te herkennen, daarmee om te gaan
en ze in positieve zin te gebruiken.

Tijdsduur

3 dagen (2 dagen + 1 toepassingsdag)
08.00 - 17.00 uur

Begeleiding

Rob Wareman (politie) en Hans Kasius
(politie)

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI
en ROT

Effectieve aanpak stressvolle momenten

Groepsgrootte

5 - 12 deelnemers

De filosofie van Focus op Mentaal is ontwikkeld binnen Defensie en
wordt ook bij de Nationale Politie toegepast. In de wereld van de
topsport wordt Focus op Mentaal gebruikt om beter om te gaan met
stressvolle momenten.

Instapniveau

Wat heb je geleerd?
Na afloop van de training:₰
•	Ben je in staat je mentale vaardigheden bewuster in te zetten in
crisissituaties
•	Merk je dat je je in stressvolle situaties comfortabeler voelt
Oordeelsvorming in het overleg van het crisisteam

Maak jezelf weerbaarder met de training
Focus op Mentaal.

Inschrijven

- J e kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in het Crisisplan₰
- J e kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Presentaties, actieve werkvormen, individuele- en groepsopdrachten

Planning

4, 5 en 19 Juni 2020 (is één sessie)

‘Wat een leuke en zinvolle training was Focus op mentaal! Het heeft
mij handige en praktisch tools gegeven hoe ik beter kan functioneren
in situaties waar veel druk op staat.’
 
Hanneke Bergsma (Leider CoPI)
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Terugkomdag Focus op Mentaal

Verdiep je competenties
Wat leer je?

Tijdsduur

08.00 - 17.00 uur

Begeleiding

Rob Wareman (politie) en
Hans Kasius (politie)

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI en
ROT

Groepsgrootte

5 - 12 deelnemers

Instapniveau

- J e hebt de training Focus op Mentaal
gevolgd

Het resultaat

Werkvormen

Presentaties, actieve werkvormen,
individuele en groepsopdrachten

Na afloop van de training:₰
• Heb jij de mentale vaardigheden opgefrist
• Merk je dat je je comfortabeler gaat voelen in stressvolle situaties

Planning

7 februari 2020

De kracht van het aanleren van nieuwe vaardigheden zit hem in de
herhaling. Als je eerder de volledige training Focus op Mentaal hebt
gevolgd, dan is deze training de gelegenheid om je mentale vaardigheden op te frissen. Daarnaast geeft deze training een verdieping
op eerder geleerde competenties.

Effectieve aanpak stressvolle momenten
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De filosofie van Focus op Mentaal is ontwikkeld binnen Defensie en
worden ook bij de Nationale Politie toegepast. In de wereld van de
topsport wordt Focus op Mentaal ook gebruikt om beter om te gaan
met stressvolle momenten.

Verdiep je competenties en doe mee met de
terugkomdag Focus op Mentaal.

Inschrijven

‘Door de training Focus op Mentaal ben ik mij meer bewust van mijn
vaardigheden. De training hielp mij mijn effectiviteit te verbeteren, op
een meer ontspannen manier. Voor mij was, naast de door de trainers
aangereikte inhoud, ook de inbreng van de andere deelnemers zeer
waardevol.
Robert Zweegman (Informatiemanager CoPI)

Training Bewustzijn in het werkveld

Ondersteuning voor professionals
Wereldwijd vindt een verschuiving plaats in hoe we onszelf ervaren,
zowel in ons privé - als in ons professionele leven. Er is een groeiend
verlangen naar authentieke verbinding en het voortbrengen van
Bewustzijn als een natuurlijk referentiepunt voor een gezonde innerlijke balans.

Dit programma biedt een solide platform, we reiken technieken en
vaardigheden aan die je gemakkelijk in het werk en dagelijkse leven
kunt integreren. Het programma is opgezet als drieluik en er is tussen de workshops door voldoende tijd om te oefenen met de tools.

Al langer wordt het belang erkend van welzijn en een gezonde
werkomgeving. Met collega’s en leidinggevenden die inspireren,
innoveren en de juiste toon zetten. Met professionals die stress kunnen toelaten en overstijgen en het vermogen hebben om zichzelf te
resetten, zodat ze blijvend kunnen putten uit hun intrinsieke intelligentie, creativiteit en veerkracht.

Wat je leert-ontwikkelt

In de praktijk voelen we vaak wel dat we niet in evenwicht zijn,
maar ontbreken kennis en vaardigheden om de balans te herstellen.
In deze serie van drie workshops gaan we aan de slag met eenvoudige tools die ons stap-voor-stap helpen om onze intrinsieke intelligentie oftewel het Bewustzijn aan te spreken, zodat we onszelf op
een diep niveau leren resetten. Ook zullen we werken aan hoe we
de grens tussen werk en privé kunnen trekken zodat deze twee niet
in conflict komen, maar elkaar juist ondersteunen. Werk en privésituaties hebben effect op onze energiehuishouding. Toch is het wel
degelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat we bewust in het hier en
nu zijn, elk moment als fris ervaren en genoeg energie voor de dag
hebben.
Dit programma is ervaringsgericht, gebaseerd op directe ervaring als
sleutel tot het ontwikkelen van (tot nu toe) ongekende vermogens,
het delen en verwelkomen van unieke en gemeenschappelijke kwaliteiten, en het ontdekken van onze intrinsieke, onderling verbonden
intelligentie.

Het vermogen om:
• het voortbrengen van Bewustzijn;
• jezelf in elke situatie eenvoudig te resetten;₰
• anderen te ondersteunen in uitdagende situaties;
• gebruik maken van je intrinsieke intelligentie;
•	
een beroep te doen op, en het toe laten van je natuurlijke
veerkracht;
• helderheid en creativiteit te ervaren.

Hoe kun je je voorbereiden?
We nodigen je uit om je te committeren aan het programma. Je
haalt het meeste uit de workshops als je de openheid en bereidheid
hebt om met de tools te oefenen tijdens je werk en in je privéleven.

Inschrijven
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Training Bewustzijn in het werkveld

Ondersteuning voor professionals
Wat heb je nodig op de dag zelf₰
• Gemakkelijke kleding
• Een schrift of notitieblok
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Tijdsduur

3 x 2,5 uur

Begeleiding

Erik de Paauw

Doelgroep

Deelnemers van de crisisteams CoPI en
ROT

Groepsgrootte

5-12 deelnemers

Instapniveau

- Je kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in het Crisisplan₰
- Je kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Oefeningen delen van ervaringen

Planning

12, 19 & 26 maart 2020

Individuele coaching voor professionals

Een oplossingsgerichte aanpak
Jezelf verder ontwikkelen?

Een persoonlijke aanpak

Het onderliggende doel van coaching is om het leerproces op gang
te brengen, zodat jij in staat bent om je doelen te verwezenlijken en
je je verder kunt ontwikkelen. In dit kader bieden we een coachingstraject dat bestaat uit gemiddeld vijf sessies van 1,5 uur die om de
drie weken plaatsvinden. Het traject start met een intakegesprek. Je
maakt kennis met de coach. Samen bespreek je de praktische zaken
rondom het traject en jullie verkennen jouw coachvraag. Na dit intakegesprek besluit jij of je het traject wilt voortzetten. De coachtrajecten zijn doel- en oplossingsgericht, relatief kortdurend, intensief
en effectief.

Als coach vind ik dat het niet gaat om wat mis is, maar juist om wat
er nodig is om weer verder te kunnen. Tijdens het coachingstraject
ga ik uit van een persoonlijke aanpak:
•	
Eigen verantwoordelijkheid staat voorop: als coach faciliteer ik
het proces maar jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen succes.
•	
Als coach en coachee zijn we beiden gemotiveerd om in het
coachtraject aan de slag te gaan. Het traject is resultaatgericht.
•	
Coachen is vrijwillig maar niet vrijblijvend: we maken met elkaar
duidelijke afspraken aan het begin van het traject. Indien nodig
kunnen die bijgesteld worden.
•	
De focus is positief en verbeteringsgericht: er wordt vanuit het
hier en nu gewerkt en het traject is gericht op de toekomst.
•	
Alles wat wij bespreken blijft tussen ons.

Geïnteresseerd?
Meer weten over coaching of een afspraak voor een intakegesprek
maken? Klik hier

Daniëlle Bonte
Erkend coach
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”Het is niet moeilijk het goede te herkennen,
maar wel het in daden om te zetten.”  Confucius

Operationele Oefening CoPI

Realistische scenario’s op locatie
Wat leer je?
Vanaf 2020 zijn de werkwijze Scenario Denken en de vaardigheden
van TRM een vast onderdeel binnen het optreden in de crisisorganisatie van de VRHM. In de Operationele Oefeningen CoPI gaan
we hier veelvuldig mee oefenen. In drie dagen ga je aan de slag
met meerdere scenario’s voor het motorkapoverleg (MKO) en het
crisisteam CoPI. De scenario’s zijn gebaseerd op de risicotypen in de
veiligheidsregio Hollands Midden. We oefenen realistisch op locatie
in de regio.

Tijdsduur

3 dagen

Begeleiding

Externe waarnemers en oefenstaf
uit de regio

Doelgroep

Deelnemers van het MKO en
het crisisteams CoPI

Wat kun je na de training?

Groepsgrootte

Moterkapoverleg en CoPI setting

Bij de operationele oefening train je:₰
•	Het toepassen van de werkwijze TRM van de VRHM. Gespitst op
de onderdelen assertiviteit en omgevingsbewustzijn
• Het toepassen van de werkwijze Scenario Denken van de VRHM
•	Het vertrouwd raken met de risico’s in de veiligheidsregio Hollands Midden

Inschrijven

Ingangseisen

- J e kent de structuur en werkwijze van
de crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in het Crisisplan
- J e kent de besluitvormingsstructuur
BOB zoals beschreven in het Crisisplan
bijlage 2

Werkvormen

Operationele Oefeningen

Planning

9 t/m 11 juni 2020
22 t/m 24 september 2020
17 t/m 19 november 2020

Inschrijving

Je wordt ingedeeld door je
piketcoördinator

Je wordt ingedeeld door je piketcoördinator.
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Operationele Oefening ROT

Ga aan de slag met regionale risicotypen
Wat leer je?
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De werkwijze Scenario Denken en de vaardigheden van TRM zijn
vanaf 2020 een vast onderdeel binnen het optreden in de crisisorganisatie van de VRHM. In de Operationele Oefeningen ROT gaan
we de werkwijze Scenario Denken toepassen in het crisisteam ROT.
Daarbij komen ook de vaardigheden van TRM aan bod.
In de oefening ga je aan de slag met scenario’s gebaseerd op de
risicotypen uit het regionaal risicoprofiel van de VRHM.

Tijdsduur

08.00 - 13.00 uur

Begeleiding

Externe waarnemers en oefenstaf
uit de regio

Doelgroep

Deelnemers van het crisisteam ROT

Wat kun je straks?

Groepsgrootte

ROT setting

Na afloop van de operationele oefening:₰
•	Kun je de werkwijze Scenario Denken toepassen in het crisisteam
•	Kun je de vaardigheden van TRM toepassen in het crisisteam
•	Kun je de specifieke taken horend bij de risicotypen in multidisciplinair verband uitvoeren

Ingangseisen

- J e hebt de opleiding Introductie Nieuwe
Functionarissen gevolgd
- J e kent de structuur en werkwijze van de
crisisorganisatie VRHM zoals beschreven in
het Crisisplan
- J e kent de besluitvormingsstructuur BOB
zoals beschreven in het Crisisplan bijlage 2

Inschrijven

Werkvormen

Operationele Oefening(en)

Je wordt ingedeeld door je piketcoördinator.

Planning

27 mei 2020
28 mei 2020

Inschrijving

Je wordt ingedeeld door
je piketcoördinator

Systeemtest

Jaarlijkse test crisisorganisatie
Wat wordt er getest?

Het doel van de test?

Alle veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om ieder jaar aan
de Inspectie van Justitie en Veiligheid (JenV) te laten zien wat de
kwaliteit van de crisisorganisatie is. Dit gebeurt door middel van een
systeemtest. Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijkoefening. Met deze test worden alle onderdelen van de crisisorganisatie getoetst. Zo wordt gelet op de volgende werkwijze:
• Melding en alarmering
• Leiding en coördinatie
• Informatiemanagement
• Crisiscommunicatie
• Overdracht Nafase

Het doel hiervan is om de crisisorganisatie te verbeteren. Uit de evaluatie van een systeemtest komen verbeterpunten voor de organisatie aan het licht. Daarnaast worden de resultaten van de systeemtest doorgegeven aan de inspectie JenV. De inspectie verzamelt de
resultaten van alle veiligheidsregio’s en bundelt het tot een rapport
waarin een landelijk beeld wordt gegeven van de crisisbeheersing in
Nederland.

Scenario onbekend
Om de systeemtest zo realistisch mogelijk te houden wordt vooraf
het scenario niet bekend gemaakt. Dit geldt ook voor het precieze
moment van de test. In 2020 vindt de systeemtest plaats in de
periode oktober.
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Jaarkalender
Februari

Mei

Datum

Soort activiteit

Tijd

Datum

Soort activiteit

vrijdag
7 februari

Training Focus op Mentaal
Toepassingsdag

08.00 17.00

zondag
3 mei

Formule 1 Zandvoort

maandag
17 februari

Introductie Nieuwe
Crisisfunctionarissen

09.00 15.00

9 tot en
met 16 mei

Invictus Games
Den Haag

Maart
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Datum

Soort activiteit

Tijd

maandag
2 maart

Werkbezoek
Waterhulpverlening

09.00 12.00

12, 19 &
26 maart

Bewustzijn in het
werkveld

09.00 11.30

April
Datum

Soort activiteit

Tijd

dondedag
2 april

Optie: Operationele
Oefening CoPI Leiden

09.00 –
17.00

maandag
6 april

Opleiding Scenario
Denken

09.00 16.00

dondedag
9 april

Opleiding Scenario
Denken

09.00 16.00

maandag
20 april

Training Scenario Denken

09.00 16.00

dondedag
23 april

Training Scenario Denken

09.00 16.00

Juli
Tijd

maandag
11 mei

09.00 16.00

Opleiding TRM

12 tot en
met 16 mei

Europees Songfestival

donderdag
14 mei

Opleiding TRM

09.00 16.00

maandag
18 mei

Training TRM

09.00 16.00

maandag
25 mei

Training TRM

09.00 16.00

woensdag
27 mei

Operationele
Oefening ROT

08.00 13.00

donderdag
28 mei

Operationele
Oefening ROT

08.00 13.00

Juni
Datum

Soort activiteit

Tijd

4,5 en
19 juni

Training Focus op Mentaal

08.00 17.00

9 t/m 11
juni

Operationele
Oefeningen CoPI

08.00 18.00

Datum

Soort activiteit

Tijd

dinsdag
21 juli

Scenariouur
Waterhulpverlening

11.00 - 12.00

donderdag
23 juli

Scenariouur Prorail

11.00 - 12.00

Augustus
Datum

Soort activiteit

Tijd

maandag
17 aug

Scenariouur
Waterhulpverlening

11.00 - 12.00

donderdag
20 augustus

Scenariouur Prorail

11.00 - 12.00

maandag
24 augustus

Scenariouur
Continuïteit

11.00 - 12.00

donderdag
27 augustus

Scenariouur
Continuïteit

11.00 - 12.00

Vaardigheidspaspoort

Overzicht van vaardigheden crisisfunctionaris
Helder inzicht
Je hebt kennis nodig van incidenttypen zoals asbestbranden, terrorisme gevolgbestrijding en overstromingen. Ook worden vaardigheden gevraagd als analyseren, communicatie en samenwerking. In
het vaardigheidspaspoort zijn de vaardigheden die van jou worden
gevraagd tijdens een crisis verder uitgewerkt. Naast dat het meer
inzicht geeft, kun je het vooral gebruiken bij je verdere ontwikkeling als crisisfunctionaris.

6.	Vul het vaardigheidspaspoort na de training/oefening in en/of
laat het invullen door de trainer/waarnemer.
7.	Evalueer je leerdoel van dit jaar en vul het vaardigheidspaspoort
aan het einde van het jaar opnieuw in.
De vaardigheidspaspoorten zijn gebaseerd op de kwalificatieprofielen en de op 12 december 2017 door de Veiligheidsdirectie van de
VRHM vastgesteld normen.

Paspoort voor overzicht

Meer weten?

Gebruik het vaardigheidspaspoort op de volgende manier:
1.	Vul het vaardigheidspaspoort in. Dit geeft overzicht waar je nu
staat. Je kunt het daarnaast laten invullen door een collega/waarnemer.
2.	Stel je leerdoel op voor dit jaar op basis van het vaardigheidspaspoort.
3.	Bespreek het leerdoel met jouw piketcoördinator.
4.	Stel per opleiding, training en oefening een leerdoel op.
5.	Deel het leerdoel met de trainer/waarnemer voorafgaand aan de
training:
		
a. De trainer/waarnemer neemt waar op basis van het vaardigheidspaspoort
		
b. Evalueer met de trainer/waarnemer na de oefening

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een vaardighedenpaspoort. Klik hier voor jouw vaardigheidspaspoort.
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Vaardigheidspaspoort
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Inspiratie

29

Films

30

Vragen en contact

Algemeen

Communicatie

Veiligheidsregio

crisisbeheersing@vrhm.nl

Machteld Duijn
machteld.duijn@bgc.vrhm.nl

Hanneke Bergsma
Hanneke.bergsma@vrhm.nl

Bevolkingszorg

Casper Kruizinga
Casper.Kruizinga@brandweer.vrhm.nl

Corinne van Weel
corinne.van.weel@vrhm.nl

Defensie

Erik de Paauw
Erik.de.paauw@vrhm.nl

Bianca den Exter
bianca.den.exter@bgc.vrhm.nl

Brandweer
Kees van Nierop
kees.van.nierop@brandweer.vrhm.nl
Roland Verhagen
roland.verhagen@brandweer.vrhm.nl

GHOR
Danielle Bonte
dbonte@ghorhm.nl
Trudy Elshout
telshout@ghorhm.nl
Wim Vlug
wvlug@ghorhm.nl

Jelmer Bultsma
JD.Bultsma@mindef.nl

Informatiemanagement
Mirjam van der Stelt
mirjam.van.der.stelt@brandweer.vrhm.nl

Meldkamer
Erik Prins
erik.prins@vrh.nl

Politie
Arjan Vergeer
arjan.vergeer@politie.nl
Matthieu Fallaux
matthieu.fallaux@politie.nl

Rogier van Voorden
Rogier.van.Voorden@vrhm.nl
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