
  

 
 

   
Aanbieder:  
Good Work Personnel 
Development 
 
 
Enkele Thema’s: 
• CrisisRadar en BOBOC 
• LOODS 
• Vergaderagenda 
• Informatiemanagement 
• Stress en spanning 
• Drie-laags brein 
• Mentale vaardigheden 
• Golden Hour 
• Externe organisaties 
• Werkwijze Multi 
• Bron- en effectgebied 
• Sitrap 
• Risicoanalyse 
• Simulaties 
• Online leertaken 
• Coaching 
• MIDAS profiel 
• Mentaal Paspoort 
 
 
 
 
De opleiders hebben 
referenties binnen: 
Zorginstellingen 
Ziekenhuizen 
Justitiële inrichtingen 
Brandweer 
Politie 
Veiligheidsregio’s 
Ministerie van Defensie 
Kinderbescherming  
En meer.. 
 
Dennis van Heerden 
Kevin Conemans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud  
De Operationeel Crisis Coördinator Zorg is de tactische 
specialist in crisissituaties binnen zorginstellingen. Hij of zij 
werkt samen met de functionarissen uit het crisisplan en heeft 
een tactische rol in het bepalen van de effecten en impact op de 
veiligheid, zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. In 
samenspraak met de voorzitter van het crisisteam is de 
Operationeel Crisis Coördinator Zorg een sleutelspeler in het 
op- en afschalen van de crisisorganisatie. Hij of zij moet het 
totaaloverzicht houden om, vanuit gestructureerde beeld- en 
oordeelsvorming, een juist inschatting te kunnen maken op 
impactniveau en advies uit brengen over te nemen besluiten. 
Met zijn kennis over organisatie, informatie/communicatie en 
psychologische processen  is het een onmisbare functionaris in 
de crisis besluitvorming. In de opleiding staan deze taken 
centraal en bereiden de functionaris op een realistische manier 
voor op de praktijk.  De instrumenten als de CrisisRadar 
(BOBOC), het Mentaal Prestatie Plan en het mentaal paspoort 
dragen bij aan het vergroten van het vermogen onder druk en 
geven structuur om informatie op een effectieve manier in te 
winnen, te analyseren en te vertalen op impact niveau.  
 
Doelgroep 
De opleiding is geschikt voor functionarissen die een tactisch 
coördinerende rol, taak of functie hebben ten tijde van een 
(aandienende) crisis of calamiteit.  
 
Cursusduur 
De cursus duurt in totaliteit 4 dagen.  
 
Studiebelasting 
4x 8 uur contactonderwijs 
4x 4 uur zelfstudie (online leertaken, virtual reality en coaching) 
 
Maximaal aantal deelnemers 
10 cursisten 
 
Deze cursus wordt afgesloten met: 
Certificaat Operationeel Crisis Coördinator Zorg 
 

4-daagse opleiding Operationeel 
Crisis Coördinator Zorg  

 
 


