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 dventure based  urban crisis simulaties is welhaast de meest uitdagende en life like oefenvariant binnen het spectrum van 
Crisis Management competentie ontwikkeling. Naast vooral de enorm energie opwekkende elementen worden ook juist de 
randen en begrenzingen van bijna alle ‘senses’ opgezocht welke we als ‘human’ kunnen presenteren. Dit dus voor onszelf, 
binnen een team en/of voor, een grotere enterprise als geheel.   

Binnen het domein Business Continuity Management en specifiek 
als gebied Crisismanagement worden voortdurend nieuwe, 
andere en juist versnellende aspecten toegevoegd om leer en 
ervaringseffecten te verhogen, te versnellen, met als doel 
weerbaarheid te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen 
waardoor een hogere governance graag en lagere risicograad en 
een sluitende compliance binnen bereik blijft. Kortom: behoud 
van de ‘License to Operate’ onder alle omstandigheden.   

 BCM Academy ontwikkeld voortdurend juist op de professionele 
trend aangepaste modellen om ‘onmogelijk mogelijk’ te maken en 
juist de toevoegingen aan leer, oefen en competentie doelen 
binnen het crisismanagement van organisaties van extra en 
onconventionele waarden te voorzien. Future dynamics en 
projecties staan centraal daarbij. 

Anders dan reguliere Crisis Management Trails 
welke volgens een scenario en script worden 
opgezet en uitgevoerd is de Urban Trail variant 
een ‘Adventure Navigator’ waarbij juist de 
situationele omgeving het dynamische pad (de 

trail) bepaald. Het 8Steps CMTrail ontwikkel frame is gelijk aan 
andere varianten, echter is de inzet spannender en unieker 
doordat andere core kwaliteiten en waarden aangesproken 
worden, onvoorspelbaarheid en aanpassing aan de niet voorziene 
omstandigheden opvolgend en continu nieuwe ervaringen 
ontwikkelen dan een ‘eigen toekomst’.   

Urban Crisis Trail inzet is als vergelijk overeenkomstig met trail 
running, de enorm trending loopsport van nu. Elke trail en elk pad 
is onvoorspelbaar, niet enkel qua route en gesteldheid, maar ook 
uniek en nieuw. Obstakels zijn niet voorzien en bovendien is de 
moeilijkheidsgraad van de hindernissen onbekend. Het is dan ook 
niet mogelijk altijd de juiste hulpmiddelen te hebben om de 
hindernissen te kunnen bedwingen, voorbereiding kan dan enkel 
op individueel en beperkt niveau. Voorbereiding op de regels is 
slechts beperkt mogelijk en sterk afhankelijk van de inzet en eis 
gedurende de trail. Bovendien is de duur in tijd en samenstelling 
van het team onbekend en dus als laatste wederom een 
‘onbekende’. 

Het onmogelijke mogelijk maken is binnen een Urban Crisis 
Management Trail een uitdaging van formaat waarbinnen 
deelnemers vaak bij voorbaat ‘onmogelijk mogelijk’ als 
grondhouding hebben. Adventure Based is daarbij juist de 
toevoeging om de uitdaging enkel groter te maken. 

Theoretische modellen ondersteunen de nieuwe methoden en 
technieken om ultra dynamische Crisis Management Simulaties 
juist te synchroniseren met de dynamiek van de huidige 
organisatie arena’s. De technologie inzet, de ‘vloeibaarheid’ van 
controls en de procescomplexiteit maken dit uniek.   

Obstakels overwinnen, grotere uitdagingen, ‘avontuur’ gebaseerd 
en acceleratie van het niveau Stretching the limits maakt deel uit 
van de crux.   

De Urban Crisis Trail beschikt altijd over een adventure & explore 
component. Dit kan de rode draad zijn, maar ook het doel vormen. 
Analoog aan het crisisproces of het voorliggende 
dilemmacomplex. Zoals bijvoorbeeld binnen het spelprogramma 
‘wie is de Mol’ (the Mole). De kandidaten moeten samenwerken om 
de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en geld te verdienen 
voor de pot. Een van hen is een bedrieger, een mol, en die heeft als 
opdracht om de opdrachten te saboteren. De mol moet dit doen 
zonder dat de anderen dit doorhebben.    

De spin Off’s van alle samengestelde resultaten worden op 
dezelfde wijze beoordeeld en vormen meer dan de andere 8steps 
CMTrail varianten een ongekende leercurve en één op één 
inzetbare beschikbare competenties binnen het gehele spectrum. 
Dus individueel, team, organisatie en van dag tot dag tot high 
performance en crisis mobilisatie.  

 Een Urban Crisis Trail ‘outline high line’: Strategische 
besluitvorming is synoniem aan crisisbeheer. Bij een op handen zijnde, 
of reeds manifeste gebeurtenis, die het potentieel heeft om te 
dynamisch te bedreigen, impact te vergroten, is crisis supply chain 
management een plaats waar strategische besluitvorming centraal 

staat. Er moeten verstandige en strategische 
maatregelen worden gemobiliseerd om de schade te 
beperken. Strategische maatregelen moeten rekening 
houden met beschikbare en gedistribueerde diensten 
en netwerken, en natuurlijk het type maatregel tegen 

de achtergrond van beschermingsdoelen. Het vinden van goede of 
verstandige maatregelen wordt een moeilijke taak als de bedreigde 
organisatie verwijst naar een omgeving, waar de functionaliteit van 
het ‘netwerk’ een dynamische functie heeft in termen van het 
verschijnen van geblokkeerde ‘segmenten’ en communicatielijnen. 
Deze taak wordt nog moeilijker als ook de bescherming van bepaalde 
kritieke infrastructuren moet worden overwogen. Een kader voor van 
een beslissing ondersteuning (systeem) is dan noodzakelijk.  Door 
verschillende gebeurtenisscenario's te definiëren, kunnen 
verschillende simulatieruns worden geactiveerd en volgens de 
voorkeuren van het ‘Crisis Team’ worden verstandige maatregelen 
met betrekking tot het type middelen en ‘routes’ opgeslagen en 
weergegeven aan de beslisser. Vooral gelijktijdig optredende 
problemen van verschillende probleemcategorieën waarvoor 
beslissingen door verschillende beleidsmakers nodig zijn, worden 
binnen de dynamiek van de Urban Trail opgenomen en doorlopen.    

De Urban Crisis Trail kan als een zogenoemde offshore variant of 
andere combinaties van plaats, tijd, activiteit en discipline selectie 
binnen een combinatie gebracht worden afhankelijk van het doel 
en doorlooptijd, is echter nooit actief op één locatie.  

Het primaire aspect van de CMTrail Suites van BCM Academy,  
en dus ook de Urban Crisis Trail variant is om alle varianties tot 
limieten te dwingen. Dus de uiterste ‘vroegsignalering’ te 
beheersen, de eerste interventies te kunnen doen om escalatie te 
voorkomen (mitigeren), ultra alerte crisismonitoring, de 
interventies en beslissingen als ‘summum’ te hebben, 
eventmapping tot ‘tweede natuur’ binnen control te hebben, en 
human competenties tot de limiet te brengen.    

 

A 

Urban Crisis Trail - Onmogelijk Mogelijk 

“Het onmogelijke mogelijk maken is binnen een 
Urban Crisis Management Trail een uitdaging 

van formaat” 
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