
 
 

 

 

 

 

 
 

 
     

    
 

   
                                                                        

 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                               

 
                                                                                                                                 

 
 

                                                                                                          

Terugblik activiteiten eerste kwartaal: 
 
 
Seminar crisisbeheersing zorgsector naar een 

hoger niveau: 
Met meer dan 150 deelnemers kijken we terug op een 
geslaagd seminar op 17 februari, klik hier voor het 
verslag. 
 
Boek Grip op crisis: 
Op 9 februari was de perspresentatie van het boek Grip 
op crisis in Nieuwspoort Den Haag. Het boek is  
spraakmakend en is te bestellen via onze website. 
 
Seminar Grip op crisis 3 maart 2016: 
Hier is het boek gepresenteerd aan 200 professionals uit 
het werkveld. Klik hier voor het verslag. 
 
Masterclass crisisbeheersing leden crisisteams 
zorgsector: 
Op 11 februari en 17 maart is SVDC medeorganisator 
geweest van deze Masterclass te Zeist. 
 
Crisisbeheersing onderwijssector: 
SVDC heeft een beleidsnota crisisbeheersing, 
radicalisering en schoolaanslagen opgesteld voor een 
hogeschool. Daarnaast is een kenniskring 
crisisbeheersing ontwikkeld voor het primaire onderwijs. 
Klik hier voor meer informatie. 
 
Intercollegiale visitaties crisisbeheersing: 
SVDC heeft een bijdrage geleverd aan de visitaties 
crisisbeheersing van diverse zorginstellingen in de 
regio’s Brabant, Rotterdam en Limburg. 
 
Raad van Advies SVDC: 
Er is een Raad van Advies geïnstalleerd, klik hier voor 
de samenstelling.  
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Vooruitblik  tweede kwartaal 2016: 
 
 
Symposium ‘Lessen Crises 2014-2015’: 
Lees hier het programma en de 
aanmeldingsprocedure. 
 
Versterkingsprogramma 
crisiscommunicatie: 
Samen met Crisistraining.nl wordt een 
versterkingsprogramma crisiscommunicatie 
georganiseerd voor de zorginstellingen in 
Brabant. 
 
Kennisplatform loggen/plotten: 
Op 24 mei levert SVDC steun aan een 

kennisplatform van loggers en plotters van 
zorginstellingen in Limburg. 
 
Kenniskring crisisbeheersing 
Rijkswaterstaat: 
Op 30 mei organiseert SVDC een kenniskring 
crisisbeheersing voor Rijkswaterstaat Oost 
Nederland. Vele veiligheidspartners uit onder 
meer de drie veiligheidsregio’s uit Gelderland 
zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
Sprekerspoule crisisbeheersing: 
In het tweede kwartaal wordt een 
sprekerspoule crisisbeheersing op onze website 
gepubliceerd. Het is dan mogelijk om via 
bemiddeling van SVDC deskundige sprekers op 
dit terrein aan te vragen. 

                                           

                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda belangrijke activiteiten 2016: 
 
15 sept en 6 okt:   Masterclass Crisisbeheersing leden crisisteams zorgsector 
14 sept en 21 sept:  Masterclass boek Grip op Crisis (klik hier) 
29 sept:     Kenniskring crisisbeheersing Zorgsector; innovatie en inspiratie 
3 nov en 1 dec:    Masterclass Crisisbeheersing leden crisisteams zorgsector 
10 nov:     Symposium civiel-militaire samenwerking in de Nationale Veiligheid 
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