Nieuwsbrief SVDC
advies in crisisbeheersing

Juli 2016
Werk- en ontvangadres
Landgoed Ehzerwold
Ehzerallee 14, 7218 BS Almen
06-51817733 www.svdc.nl – info@svdc.nl
info@svdc.nl - www.svdc.nl - @svdc_info

Terugblik activiteiten tweede kwartaal 2016:
Visitaties zorginstellingen
SVDC heeft geparticipeerd in enkele intercollegiale
visitaties crisisbeheersing bij zorginstellingen. Deze
visitaties dragen bij aan een betere voorbereiding van
zorginstellingen op grootschalige rampen en
crisissituaties.
Masterclass crisisbeheersing zorgsector
De organisatie van deze masterclasses heeft SVDC
overgenomen van de Julius Academy van het UMC
Utrecht. Vanaf september wordt de eerste masterclass
onder auspiciën van SVDC gegeven.
Versterkingsprogramma crisiscommunicatie
SVDC heeft leiding gegeven aan een
versterkingsprogramma crisiscommunicatie voor
zorginstellingen in de regio Brabant. Dit in opdracht van
het Netwerk Acute Zorg Brabant en in nauwe
samenwerking met Crisistraining.nl.
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Op 30 mei heeft SVDC voor Rijkswaterstaat een
themabijeenkomst crisisbeheersing georganiseerd te
Papendal. Sprekers bij deze bijeenkomst waren Prof. Dr.
Mr. Erwin Muller van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
en Prof. Dr. Rob de Wijk van het HCSS.
Boek Grip op crisis
Het boek Grip op Crisis heeft veel stof ter discussie
opgeleverd. In het tweede kwartaal zijn door diverse
organisaties/functionarissen boeken besteld via de
website van SVDC.
Symposium Lessen crises 2014-2015
Op 23 juni is er een symposium georganiseerd over
lessen crises 2014-2015. De thema’s vogelgriep
Hekendorp, aanslagen Parijs 2015, crash GermanWings,
de MH 17, de vluchtelingencrisis, cybercrime, het
Calamiteitenhospitaal en noodweer Pinkpop stonden
hierbij op de agenda. Lees hier het verslag.
Crisisbeheersing onderwijs
SVDC heeft een beleidsnota radicalisering en
schietincidenten opgesteld voor een Hogeschool en
heeft tevens in samenwerking met BerkelBorghConsult
een kenniskring crisisbeheersing voor het primaire
onderwijs ontwikkeld.

Vooruitblik tweede helft 2016:
Masterclass crisisbeheersing
Deze multidisciplinaire masterclass wordt
georganiseerd op 14 en/of 21 september. Zie
programma.
Masterclass crisisbeheersing Zorgsector
Deze masterclass wordt georganiseerd op 15
september en 6 oktober en ook vier keer in
2017. Zie programma
Seminar crisisbeheersing zorgsector
Dit seminar vindt plaats op 29 september,
meer informatie
Seminar crisisbeheersing Onderwijs
Dit seminar vindt plaats op 30 november,
meer informatie
Mediatraining Nieuwe Stijl
SVDC organiseert i.s.m. Hans Siepel een
mediatraining nieuwe stijl. Een zeer
inspirerende en ‘bevrijdende’ wijze van
effectief communiceren. Meer informatie leest
u hier
Sprekerspoule crisisbeheersing:
Onlangs is een sprekerspoule crisisbeheersing
op onze website gepubliceerd, deze zal nog
verder groeien. Het is mogelijk om via
bemiddeling van SVDC deze sprekers te
arrangeren.
SVDC biedt u de helpende hand bij
crisisbeheersing.
Neem contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek via info@svdc.nl
Naast de organisatie van evenementen geven wij
ook organisaties advies op het terrein van
crisisbeheersing en integrale veiligheid, geven
leiding aan projecten en verzorgen
trainingen/oefeningen voornamelijk op tactisch en
strategisch niveau. Als u wilt weten of uw
organisatie er goed voor staat op dit terrein, dan
kunnen wij ook een quick scan uitvoeren.

