‘The Course of Lectures
Crisis Command Executive
Class’ is a product of BCM
ACADEMY Educational
Services.

Crisis Command Executive Class - CCC
Om de impact van disrupties van welke aard of in welke vorm dan ook te beheersen, zijn specifieke
competenties vereist. Wat de disruptie ook is, het samengestelde team moet klaar zijn om een
crisis te beheersen. Iedere organisatie heeft te maken met een mate van disrupties, anders gezegd

Aantal deelnemers
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.

er bestaat geen organisatie die niet te maken heeft met disrupties. Met de Crisis Command &
Executive Class (Suite) worden competenties opgebouwd om bestuurders voor te bereiden op het
crisisbeheersingsproces.

Duur
1 dag (9.00 uur – 17.30 uur)
Data 2018
Gesloten – of incompany:
In overleg
Investering

Een crisisteam bestaat uit een dynamisch kader,

Doelstelling

waarbinnen competenties en vaardigheden actief

Crisis Command Executive Class Suite gaat

zijn volgens het escalatiemodel. Bij mobilisatie

uitvoerig in op de vaardigheden en

Locatie

van het crisisteam kan de voorzittersrol worden

verantwoordelijkheden van de voorzittersrol in het

vervuld door de eerst verantwoordelijke. Dit gaat

crisisteam. De suite biedt u naast theoretische

volgens de procuratieprotocollen (volmacht). De

kaders, vooral ook inzicht in de direct toepasbare

-Het Insight Center voorziet in een
inspirerende en authentieke
omgeving, gebaseerd op het
Academy Model.

voorzitter geeft leiding aan het crisisteam en is

vaardigheden welke van essentieel belang zijn om

leidend binnen het proces en de interventies. Alle

als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te

Kenmerk

interventies binnen het crisisproces worden

functioneren.

ES-CCC/18

gekenmerkt door de tijdruimte “tempus fugit, hora
ruit” (de tijd vliegt, het uur snelt). Diagnostiek van
oorzaak-gevolg staat centraal.

Op basis van aantal deelnemers
en gewenst profiel.

Contact
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
Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
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Programma
De suite geeft u inzicht en doorzicht in de
eigen rol en teamdynamiek waarbij aandacht
voor o.a. het:

•

•
•
•

•
•

Samenstelling en rollen
crisisorganisatie. Plan &
Assessment;

Uw profiel
Voorzitters of vervangend voorzitters van
centrale, regionale of lokale crisisteams
alsmede voorzitters/teamleiders van Crisis
Defend & Supportteams en Crisis
Communicatieteams.

Zorgen dat het crisisteam
gemotiveerd en doelgericht is;

Het Academymodel

Structureren van het overleg;

De Suite editie van Crisis Command Executive

Bewaken van
(besluitvormings)processen en
procedures (regelgeving);
Bewaken van de uitvoering van
taken van het team;

‘Inspiration comes standard’

Class vindt plaats in een inspirerende en
actieve omgeving. Desgewenst vindt CCC
plaats binnen uw eigen omgeving (InCompany). U ondervindt geen overvloed aan
informatie, maar een nauwkeurige balans
tussen relevante theorie en praktische invulling.

Structureren en bewaken van
onderlinge relaties tussen de
crisisteams
en of organisatieonderdelen binnen
de calamiteitenorganisatie;

Door het gebruik van case studies, de inbreng
van content matter experts en continue
interactie, wordt de materie vanuit verschillende
invalshoeken belicht.

•

•

Vertegenwoordigen van de
organisatie, juridisch en sociaal.
Governace, Risk & Compliance;

Het ACADEMY MODEL borgt een optimale adoptie
van kennis en informatie door de

Leiderschapsstijlen

uitgebalanceerde verhouding van theorie,
praktijk, didactiek en de garantie van directe
toepasbaarheid in de eigen omgeving. Alle
opleiders en trainers van BCM ACADEMY
certificied en zijn geselecteerd op basis van
thought leadership en best in class.

“A leader is one who knows the way, goes
the way and shows the way”
John C. Maxwell

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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