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Crisis Management Expert Logging - CML

Aantal deelnemers

De Expert Logger binnen het CMT (Crisis Management Team) is de dynamische schakel in de
kritische ProcesArena voor, tijdens en na een Disruptie binnen de organisatie en maakt deel uit van
het centrale samengestelde team als vaste functionele/operationele taakrol. Deze rol omvat niet

Alle opleidingen van BCM ACADEMY
vinden plaats in compacte
groepen. De groepsgrootte is
begrenst tot 8 deelnemers en
wordt afgestemd op het doel en
context.
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Door de specifieke eigenschappen van de Expert
CMT

Logging rol functioneert het Crisis Management
Team op basis van actualiteit, optimale en
accurate gegevens ontsluiting en vastlegging van
de prestaties en draagt tevens belangrijk mee aan
de effectiviteit van het proces.
De verantwoordelijkheid is om als deel van het
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Gesloten – of incompany:
In overleg
Investering
Open inschrijving: Inclusief
opleidingsmateriaal en facilities
overdag €679 btw vrij.
Locatie
biedt
Crisismanagement Essentials aan
in het BCM ACADEMY Insight Center,
Elspeterweg 42 te Nunspeet. Het
Insight Center voorziet in een
inspirerende en authentieke
omgeving, gebaseerd op het
Academy Model.
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Crisis Management Team als rolinzet betrokken te
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zijn bij de continuïteit en weerbaarheid van de

Voor verdere en aanvullende informatie, gericht
advies, specifieke In-Company varianten en
aangepaste Purpose-Built Solutions nodigen wij
u graag uit contact op te nemen.
BCM ACADEMY 0341-410914;
info@bcmacademy.nl

organisatie tijdens (on)voorziene
omstandigheden. “Knowing The Organisation” is
daarbij voorwaarde.
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Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Het Academymodel

Uw profiel

‘Inspiration comes standard’

Als Expert Logger bent u werkzaam binnen de
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case studies, de inbreng van content matter
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Problem & Prevention
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Mitroff’s Five Stages of Crisis Management

“My thinking is that – if you want tob e
succesfull, learn from other peoples’
mistakes, don’t learn from succes
stories.”
Jack Ma – Founder & CEO Alibaba

BCM ACADEMY is het toonaangevende Europese Instituut
voor Business Continuity & Crisis Management.
BCM ACADEMY richt zich primair op de professionalisering
en adoptie van Business Continuity & Crisis Management.
Alle producten binnen onze service lines, Educational

Services, Knowledge & Innovation, Professional Services &
Solutions behoren tot de best-in-class en voldoen aan de
hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht
organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis
Management te ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met :
Tel.: +31 (0)341 410914 Fax: +31 (0)341 410179
E-mail: info@bcmacademy.nl www.bcmacademy.nl
P.O. Box 2 8070 AA Nunspeet
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