PROGRAMMAGIDS
MOTO 2021

N

1. Inleiding
Aanleiding
Met multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bereiden we onze crisisfunctionarissen voor
op rampen en crises. De Programmagids MOTO beschrijft de activiteiten voor de periode van 1
januari 2021 tot en met 31 december 2021.
In het MOTO-programma staat het sluiten van de PDCA- cyclus centraal. Door waarneming op het
handelen van crisisfunctionarissen- en teams tijdens CoPI, (kern)ROT, (kern(G)BT en
ketenoefeningen ontstaat een beeld van de kwaliteit van onze crisisorganisatie. De opgedane
waarnemingen en evaluaties uit de voorgaande oefencylcus zijn als input gebruikt om tot de
oefendoelen voor deze programmagids te komen. Zo draagt opleiden, trainen en oefenen bij aan een
lerende crisisorganisatie waarin kwaliteit centraal staat. De doorontwikkeling van het kwaliteitssysteem
via de evaluatieapp en toepassing van ‘blended learning’ past ook in dit perspectief. We laten
werkvormen, trainingen en oefeningen zoveel mogelijk aansluiten bij de leerbehoefte van onze
crisisfunctionarissen.
In 2020 is het nieuwe crisisplan ingevoerd. Dit viel echter samen met de coronacrisis, waardoor veel
van de geplande, fysieke oefeningen geen doorgang konden vinden. In 2021 gaan we daarom door
met het intrainen van het crisisplan. In de afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor strategisch
analyseren in crisisteams. Aan ‘voorwaarts denken’ en ‘onzekerheidskunde’ wordt ook in 2021
aandacht besteed in de MOTO-activiteiten.
In het MOTO-programma staat de eigen verantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen centraal. Zij
zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen en behouden van hun kennis en vaardigheden. Het MOTOprogramma biedt uitgebreide mogelijkheden om daaraan te werken door de oefeningen voor
crisisteams én het aanbod van trainingen op open inschrijving en het aanbod dat tijd- en plaats
onafhankelijk beschikbaar is via het te ontwikkelen Kennisplatform.

Leeswijzer
In deze programmagids staan de multidisciplinaire trainingen en oefeningen die we aanbieden voor de
leden van de crisisteams. Deze gids bevat ook ketenoefeningen, om ook de samenwerking tussen de
crisisteams te kunnen beoefenen. Diverse crisispartners en bedrijven zijn betrokken als ketenpartner
bij de invulling van deze activiteiten.
Als er wijzigingen zijn, is de actuele versie van deze Programmagids beschikbaar via de projectsite
MOTO en wordt deze beschikbaar gesteld aan de deelnemers.
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2. Speerpunten
Door evaluatie van de voorgaande oefencyclus zijn aandachtspunten voor de crisisorganisatie
vastgesteld. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen concrete ontwikkelrichtingen per
crisisteam, ontwikkelrichtingen voor de gehele keten en ontwikkelrichtingen in het kader van kwaliteit
en evaluatie. Deze ontwikkelrichtingen zijn vertaald in opleidingen, trainingen en oefeningen, welke in
hoofdstuk 3 op de activiteitenkalender staan.

Ontwikkelrichtingen crisisteams
Ontwikkelrichting CoPI
 Inwerken van nieuwe CoPI-leden in Veiligheidsregio IJsselland.
 Toepassing voorwaarts denken: pro-actief handelen en anticiperen.
 Versterken samenwerking met crisispartners en bedrijven.
 Gebruiken beschikbare planvorming.
e
 Optreden als taakorganisatie (naast een 1 CoPI).
Ontwikkelrichting(kern) ROT
 Versterken netcentrisch werken binnen het proces Informatiemanagement.
 Toepassen TRM en voorwaarts denken.
 Formuleren bestuurlijke adviezen.
 Gebruiken beschikbare planvorming.
 Vasthouden BOB-structuur en terugkoppeling acties.
Ontwikkelrichting (kern(G)BT
 Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
 Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
 Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
 Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen tot heldere bestuurlijke
keuzes waarbij ook de impact van de keuze geadresseerd wordt.
 Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de BOB-methode.
 Gebruiken beschikbare planvorming.

Ontwikkelrichtingen algemeen
Ontwikkelrichting 1: Nieuwe crisisplan 2020-2023
Het nieuwe crisisplan is sinds het voorjaar van 2020 van kracht. De nieuwe structuur van de
crisisorganisatie stond dan ook centraal in veel oefeningen in 2020. Dit zal, mede door de
coronacrisis, ook in 2021 nog nodig zijn. Het MOTO-programma biedt volop mogelijkheden om de
nieuwe structuur en bijbehorende werkwijze nog beter onder de knie te krijgen.
Ontwikkelrichting 2: blijvend investeren op de basisprincipes van een crisisoverleg.
 Netcentrisch werken.
 Toepassing van de BOB-methodiek.
 Rol- en taakduidelijkheid.
 Routineren basisvaardigheden.
Ontwikkelrichting 3: Samenwerking in crisisteams bevorderen door toepassen van Team Resource
Management (TRM).
 Toepassen van TRM.
 Toepassen TRM tijdens teamevaluatie crisisteams.
Ontwikkelrichting 4: Voorwaarts denken: pro-actief handelen en anticiperen.



Toepassen onzekerheidskunde en voorwaarts denken waardoor pro-actief gehandeld kan
worden.

Ontwikkelrichting 5: Verstevigen samenwerking IM in keten tussen operationeel, tactisch en
strategisch niveau.
 Versterken van informatie-uitwisseling tussen de crisisteams/crisisfunctionarissen in de keten.
 Inventariseren dilemma’s per ketenniveau.
Ontwikkelrichting 6: Kennis en inzicht over toepassing van de bestaande planvorming ter
voorbereiding op crises vergroten.
 Beoefenen van specifieke planvorming en informatiekaarten.
 Aanbod vragen in Continuous learning app.
 Waar mogelijk inzetten ELO.

Ontwikkelrichting kwaliteit en evaluatie
Ontwikkelrichting 1: Doorontwikkelen waarnemen en evalueren van teams en individuen ter
stimulering van een lerende crisisorganisatie.
 Doorontwikkeling evaluatieapp voor waarneming op. crisisfunctionaris en –team.
 Consequent gebruik van de evaluatie-app
 Verder faciliteren en doorontwikkeling waarnemers.
 Sluiten PDCA- cyclus.
Ontwikkelrichting 2: Verhogen leerrendement van trainingen en oefeningen door toepassing van
Blended Learning.
 Toepassing van Blended Learning voor het behalen van leerdoelen voor 2021.
 Aanspreken eigen verantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen.

3. Activiteitenkalender
De activiteitenkalender geeft een overzicht van alle geplande MOTO-activiteiten. De
kolomvertegenwoordigers van de MOTO-werkgroep zorgen voor hun kolom voor de planning van
functionarissen. Van hen horen zij wanneer men voor een training of oefening wordt ingepland.
Daarnaast zijn er trainingen op open inschrijving beschikbaar. Als men deel uitmaakt van de
doelgroep, ontvangt men daarvoor een uitnodiging.

2.2 Planning
wanneer

tijd

wat

locatie

donderdag 14 januari

16:00

opstartoefening CoPI

Kampen

maandag 18 januari

13.30

pilot digitale oefening CoPI

digitaal

donderdag 21 januari

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Dalfsen

donderdag 28 januari

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Deventer

maandag 1 februari

middag

digitale oefening CoPI & kern-ROT

digitaal

donderdag 4 februari

middag

digitale oefening CoPI & kern-ROT

digitaal

donderdag 4 februari

16:00

opstartoefening CoPI

Steenwijkerland

vrijdag 5 februari

ochtend

Hoe heurt het (ook alweer) in IJsselland?

digitaal

dinsdag 16 februari

ochtend

digitale oefening CoPI & kern-ROT

digitaal

woensdag 17 februari

ochtend

digitale oefening CoPI & kern-ROT

digitaal

donderdag 18 februari

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Staphorst

donderdag 25 februari

17:00

opstartoefening CoPI

Ommen

donderdag 18 maart

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Raalte

donderdag 25 maart

16:00

opstartoefening COPI & kern-ROT

Zwartewaterland

vrijdag 9 april

dag

Actiecentra-oefeningen

Marsweg

maandag 12 april

dag

Actiecentra-oefeningen

Marsweg

dinsdag 13 april

dag

Actiecentra-oefeningen

Marsweg

donderdag 15 april

09.00-13.00

GBT-oefening

Zwolle

donderdag 15 april

16:00

opstartoefening CoPI

Zwolle

woensdag 21 april

13.00-17.00

GBT-oefening

Deventer

donderdag 22 april

13.00-17.00

GBT-oefening

Dalfsen

donderdag 22 april

dag

CoPI table top (+ OL op afstand)

Nieuwleusen

vrijdag 23 april

dag

CoPI table top (+ OL op afstand)

Nieuwleusen

woensdag 28 april

dag

CoPI table top (+ OL op afstand)

Nieuwleusen

donderdag 29 april

dag

CoPI table top (+ OL op afstand)

Nieuwleusen

donderdag 6 mei

dag

Crisiskunde

Kampen

dinsdag 11 mei

14.00-18.00

GBT-oefening

Raalte

woensdag 19 mei

09.00-13.00

GBT-oefening

Staphorst

donderdag 20 mei

dag

Crisiskunde

Kampen

donderdag 20 mei

16:00

opstartoefening CoPI

Hardenberg

dinsdag 25 mei

13.00-17.00

GBT-oefening

Ommen

woensdag 26 mei

13.00-17.00

GBT-oefening

Hardenberg

vrijdag 28 mei

ochtend

Hoe heurt het (ook alweer) in IJsselland

Dalfsen

dinsdag 1 juni

dag

ISIDOOR (cyber)

Marsweg

woensdag 2 juni

dag

ISIDOOR (cyber)

Marsweg

woensdag 2 juni

14.00-18.00

GBT-oefening

Olst-Wijhe

donderdag 3 juni

dag

ISIDOOR (cyber)

Marsweg

donderdag 3 juni

13.00-17.00

GBT-oefening

Steenwijkerland

dinsdag 8 juni

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

woensdag 9 juni

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

donderdag 10 juni

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

donderdag 10 juni

09.00-13.00

GBT-oefening

Zwartewaterland

donderdag 17 juni

17:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Dalfsen

donderdag 24 juni

13.00-17.00

GBT-oefening

Kampen

woensdag 30 juni

dag

Zwolle

donderdag 1 juli

dag

donderdag 2 september

13.00-17.00

CoPI-oefeningen grootschalig
tankterminal
CoPI-oefeningen grootschalig
tankterminal
GBT-oefening

woensdag 8 september

ochtend

Hoe heurt het netcentrisch

donderdag 9 september

16:00

opstartoefening CoPI

Deventer

maandag 13 september

09.00-13.00

GBT-oefening

Dalfsen

donderdag 16 september

dag

CoPI oefening ISALA

Zwolle

vrijdag 17 september

dag

CoPI oefening ISALA

Zwolle

donderdag 23 september

16:00

opstartoefening CoPI

Steenwijkerland

maandag 4 oktober

dag

HOvD-2-daagse

Zwolle

dinsdag 5 oktober

dag

HOvD-2-daagse

Zwolle

woensdag 6 oktober

09.00-13.00

GBT-oefening

Deventer

maandag 11 oktober

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

dinsdag 12 oktober

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

woensdag 13 oktober

dag

Crisis dilemma Game

Marsweg

donderdag 14 oktober

16:00

opstartoefening CoPI

Staphorst

donderdag 21 oktober

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Ommen

dinsdag 26 oktober

13.00-17.00

GBT-oefening

Ommen

vrijdag 29 oktober

ochtend

Hoe heurt het (ook alweer) in IJsselland

Dalfsen

donderdag 4 november

16:00

opstartoefening CoPI & kern-ROT

Raalte

dinsdag 9 november

14.00-18.00

GBT-oefening

Raalte

donderdag 11 november

09.00-13.00

GBT-oefening

Zwolle

woensdag 17 november

13.00-17.00

GBT-oefening

Olst-Wijhe

woensdag 24 november

13.00-17.00

GBT-oefening

Hardenberg

donderdag 25 november

16:00

opstartoefening CoPI

Zwartewaterland

woensdag 1 december

13.00-17.00

GBT-oefening

Staphorst

donderdag 2 december

09.00-13.00

GBT-oefening

Zwartewaterland

donderdag 2 december

17:00

opstartoefening CoPI

Zwolle

donderdag 9 december

16:00

opstartoefening CoPI

Olst

woensdag 15 december

13.00-17.00

GBT-oefening

Kampen

Zwolle
Steenwijkerland

4. Activiteitenoverzicht CoPI
CoPI-oefening - Opstartfase
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming
Trainer
Oefenleider

Deze korte oefeningen vormen een vast item in de oefencyclus. Deze oefening
wordt in 2021 ook een aantal keer als keten-oefening aangeboden, waarbij naast
de CoPI-functionarissen ook de dienstdoende collega’s van het kern-ROT
deelnemen. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of
de actualiteit.
- Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
- Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.
- Adequate besluitvorming in de opstartfase.
Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI
Piketfunctionarissen
Vanaf eigen werkplek
Praktijkoefening
20 oefeningen op donderdag, maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen,
daarna korte evaluatie)
Interne evaluator
MOTO
Een van de MOTO-leden, voor verdeling is een schema opgesteld

CoPI-oefening – Tabletop
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming
Trainer
Oefenleider

De leden van het CoPI onderhouden graag hun basisvaardigheden. De
traditionele CoPI-tabletop-oefeningen lenen zich daar uitstekend voor. Per dag
worden vier uitdagende scenario’s beoefend, die aansluiten op het regionale
risicoprofiel, het nieuwe crisisplan en waarbij samenwerking met externe
partners aandacht krijgt.
- Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills). Specificering
op basis rapportages Enquirya.
- Beoefening van het crisisplan, specificering op basis van evaluatie
crisisplan.
- Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners.
- Toepassen voorwaarts denken.
CoPI-leden, CoPI-liaisons externe partner(s), OL op afstand
Gepland door kolom (rekening houdend met de geschrapte oefeningen in 2020).
Nieuwleusen
Tabletop met fotomateriaal, video’s, maquette, virtual reality. Fysiek als het kan,
digitaal als het moet.
4 dagen, 4 oefeningen per dag.
Team: door waarnemer uit IJsselland
Deelnemers: collegiale waarneming
MOTO
Een van de MOTO-leden

CoPI oefening – op locatie/met externe partners
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie

Werkvorm
Programmering
Waarneming
Oefenleider

Tijdens de CoPI-oefeningen op locatie wordt er meer tijd genomen om een
scenario te doorlopen. De samenwerking met het crisisteam van de betreffende
locatie en het voorwaarts denken staan centraal.
- Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills). Specificering
op basis rapportages Enquirya.
- Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners en interne
crisisteams van organisaties.
- Voorwaarts denken toepassen in de praktijk.
CoPI-leden, CoPI-liaisons
Gepland door kolom
- Isala, 2 dagen, 4 oefeningen.
- VARO tankterminal Zwolle. 2 dagen, 4 oefeningen. In combinatie met
oefening grootschalig brandweeroptreden.
Ter plaatse met tegenspel
Ieder scenario wordt vier keer beoefend (verdeeld over twee dagen).
Team: door collega uit een andere veiligheidsregio
Deelnemers: collegiale waarneming
Nader te bepalen

CoPI-oefening - DOWR
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming
Oefenleider

Het team vakbekwaamheid brandweer organiseert ieder jaar in het zuiden van
IJsselland oefeningen waarbij de samenwerking tussen de basiseenheden
centraal staat. Deze uitdagende scenario’s worden prachtig geënsceneerd en
MOTO sluit daarom graag met een CoPI-oefening aan.
- Oefenen in een zo realistisch mogelijke setting.
- Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills).
- Samenwerking met veldeenheden.
CoPI-leden
Gepland door kolom
Deventer, Olst-Wijhe of Raalte
Scenario met enscenering
Minimaal twee oefeningen, in de avond
Team: door waarnemer uit IJsselland
Henrie Telman

Kennisdeelsessies
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering

In 2021 houdt de kolom Bevolkingszorg een pilot ‘kennisdeelsessie’. Deze
interactieve sessie leent zich ervoor om met grote groepen uit één kolom
ervaringen te delen en casussen te bespreken. De deelnemers lopen met elkaar
een scenario door en krijgen daarin vragen te beantwoorden door een rood,
blauw of groen voorwerp voor de lens te houden (even tot hier). Voor het
‘tegenspel’ zijn collega’s uit de andere kolommen beschikbaar.
- Doorleven CoPI -scenario’s met grotere groepen
OvD-Bz
Gepland voor Bevolkingszorg, op inschrijving voor overige functies
Nog onbekend, in elk geval een grote zaal of digitaal.
Interactief
Eenmalig op 5 februari als pilot

Tweedaagse HOvD’en
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Trainer

De HOvD’en vervullen verschillende rollen: Taakcommandant Brandweer,
Algemeen Commandant Brandweer en Leider CoPI. In 2021 gaan zij twee
dagen vol aan de bak met hun vak.
- Mono- en multidisciplinaire actuele ontwikkelingen.
- Bespreken en beoefenen proces Informatiemanagement.
Leiders CoPI, mogelijk IM-CoPI
Verplicht voor alle HOvD’en
Zwolle
Divers
2 volledige dagen, incl avond van de eerste dag
Vakbekwaamheid brandweer & MOTO

5. Activiteitenoverzicht (kern) ROT/actiecentra
ISIDOOR III
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming

VR IJsselland is een van de veiligheidsregio’s die zal deelnemen aan de
landelijke oefening op het gebied van de gevolgbestrijding van een cyber-aanval.
Voor deze oefening zal planvorming beschikbaar komen, die beoefend zal
worden. Deze oefening is onderdeel van een breder pakket van leer-activiteiten
op dit gebied.
- Samenwerking met landelijke crisispartners en andere veiligheidsregio’s.
- Beoefening planvorming gevolgbestrijding cyber-aanval.
Kern-ROT
Gepland door kolom
e
3 verdieping Marsweg
Tabletop
Staat gepland op 1 (met name monitoren info), 2 (actieve deelname kern-ROT)
en 3 juni (evaluatie en reflecties).
Vanuit ISIDOOR/interregionaal?

Oefening - Actiecentra
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming

Tijdens deze oefening zijn alle actiecentra actief. Tijdens deze oefeningen
worden diverse opties voor samenwerking uitgeprobeerd, als onderdeel van de
implementatie van het nieuwe crisisplan.
- Het functioneren als actiecentrum
e
- Samenwerken met veldeenheden (1 CoPI en taakteam)
- Actiecentra alle kolommen (AC/ HON/ HIN/ IM/ VIC
- Leden kern-ROT
Gepland door kolom
e
3 verdieping Marsweg
Tabletop
Drie dagen met twee oefeningen per dag
Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland

6. Activiteitenoverzicht Beleidsteam
Oefening - GBT
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming

De gemeentelijke beleidsteams van alle gemeenten zullen in 2021 wederom
twee keer oefenen. Daarbij wordt voortgeborduurd op de eerdere trainingen. De
gemeenten hebben de keus uit acht verschillende scenario’s.
- Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
- Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
- Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
- Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen
tot heldere bestuurlijke keuzes waarbij ook de impact van de keuze
geadresseerd wordt.
- Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de
BOB-methode.
GBT-leden en leden kern-ROT. Op basis van het scenario zal mogelijk een
strategisch adviseur namens een kolom aansluiten.
Gepland door kolom
GBT-ruimtes gemeentes
Training en tabletop.
1x voorjaar (april-juni) 1x najaar (september-december). In afstemming met
gemeenten.
Door trainer.

7. Activiteitenoverzicht algemeen & keten
Oefening – Opstartfase voor CoPI & kern-ROT
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming
Trainer
Oefenleider

Deze korte oefeningen vormen een vast item in de oefencyclus. Deze oefening
wordt in 2021 ook een aantal keer als keten-oefening aangeboden, waarbij naast
de CoPI-functionarissen ook de dienstdoende collega’s van het kern-ROT
deelnemen. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of
de actualiteit.
 Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.
 Adequate besluitvorming in de opstartfase.
 Samenwerking tussen CoPI en kern-ROT.
Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI en kern-ROT
Piketfunctionarissen
Vanaf eigen werkplek
Praktijkoefening
Maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)
Door waarnemer vanuit IJsselland
MOTO
Een van de MOTO-leden, voor verdeling is een schema opgesteld

Digitale oefening CoPI & kern-ROT
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming

In 2020 is voor het eerst een volledig digitale CoPI-oefening gehouden. Hoewel
dit soort oefeningen nog een volledig fysieke oefening kan vervangen, zijn er wel
degelijk leerdoelen waaraan gewerkt kan worden. In 2021 zal deze oefenvorm
worden ingezet voor ketenoefeningen met het CoPI en kern-ROT.
- Basisvaardigheden (BOB, samenwerking met veldeenheden).
e
- Samenwerking tussen 1 CoPI, kern-ROT en taakorganisatie.
CoPI-leden & leden kern-ROT
Gepland door kolom
Digitaal
Volledig digitaal, tegenspel via Zello (portofoon-app), overleg via videoverbinding
Vier oefeningen, verdeeld over vier dagen
Door waarnemer vanuit IJsselland

Training – Hoe heurt het (ook alweer) in IJsselland?
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering

Na het behalen van het diploma voor de functie die zij gaan uitoefenen, worden
crisisfunctionarissen verder ingewerkt door hun kolom. Voor het onderdeel
multidisciplinaire samenwerking is deze training beschikbaar. Nieuwe
functionarissen worden ingewijd in de IJssellandse crisiswereld. Schrijf je ook
gerust in als je wilt weten ‘hoe het ook alweer heurt’.
- De crisiswereld van IJsselland beter leren kennen.
- Kennis en inzicht opdoen in de specifieke werkafspraken voor
crisisteams binnen Veiligheidsregio IJsselland.
- Deze werkafspraken toepassen in de praktijk.
Alle CoPI en ROT-functionarissen.
Op inschrijving, maximale groepsgrootte 8 personen.
Fysiek als het kan (in Dalfsen), digitaal als het moet.
Interactieve training met korte oefening ter afsluiting.
Wordt minimaal drie keer aangeboden, vaker als er meer vraag is.

Training – Hoe heurt het netcentrisch?
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering

De ontwikkelingen rondom netcentrisch werken en IM staan niet stil. In deze
training maken nieuwe maar ook bestaande HIN-nen, IM-ers en voorzitters
crisisteams kennis met de wijze waarop we netcentrisch werken en omgaan met
informatiemanagement binnen de VRIJ.
- Versterken netcentrisch werken/ informatiemanagement/ inzet VIC.
- Beoefenen samenwerking IM’ers en HINnen.
IM’ers, HIN alle kolommen, LC en OL
Gepland door kolom
Centraal in de regio
Interactieve training, fysiek als het kan, digitaal als het moet.
Drie trainingen verdeeld over het jaar.

Training – Masterclass Crisiskunde
Aanleiding

Leerdoelen

Doelgroep

Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering

Hoe pak je in basis nu een ramp of crisis aan om een goede start te maken?
Hoe ga je om met dat wat je nog niet weet? Hoe geef je een goed strategisch
advies? Met deze vragen ga je aan de slag tijdens deze training.
- Strategisch adviseren.
- Voorwaarts denken.
- Omgaan met dat wat je (nog) niet weet: onzekerheidskunde.
- CoPI: verplicht voor Leiders CoPI.
- ROT: leden kern-ROT (voor OL evt als herhaling) en Algemeen
Commandanten.
- BT: bestuurders (incl loco’s).
Op inschrijving
Digitaal of Zwolle
Training, fysiek als het kan, digitaal als het moet.
Aantal trainingen verdeeld over het jaar.

Oefenen – CL app
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname

Leren houdt nooit op. We prikkelen je graag om je kennis up-to-date te houden.
Met de continuous learning-app worden alle deelnemers in de crisisorganisatie
geprikkeld de kennis op niveau te brengen en te houden. Er worden ook vragen
gesteld die zijn gekoppeld aan oefeningen en trainingen.
Door het deelnemen aan continuous learning-app wordt je kennis over het
werken in de crisisorganisatie getest, opgebouwd en onderhouden.
Leden CoPI, ROT en actiecentra.
De app wordt aan alle crisisfunctionarissen aangeboden, deelname is niet
verplicht.

Training – Crisis Dilemma Game
Aanleiding

Hoe neem je de goede beslissingen, hoe houd je rekening met de gevolgen
hiervan, hoe ga je om met verschillende dilemma’s, hoe communiceer je
hierover en hoe blijf je rustig en daadkrachtig tegelijk, ook als bijvoorbeeld het
thema verwijtbaarheid op lijkt te duiken? Vaak trainen we de vaardigheden van
crisisfunctionarissen door middel van klassieke crisisscenario’s. Door het
organiseren van deze training, gaan we ervaring en kennis uit de weg en word je
uitgedaagd om de benodigde vaardigheden van een crisismanager te
beoefenen. Zo ontstaat ook voor de ervaren crisisfunctionaris een nieuwe

Leerdoelen

Doelgroep

Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering
Waarneming
Trainer

uitdaging.
Toepassen van vaardigheden:
- besluitvaardigheid
- scenariodenken
- daadkracht
- communicatie
- CoPI: LC en IM.
- ROT: leden kern-ROT, algemeen commandanten en HINnen.
- BT: alle BT-leden.
Op inschrijving.
Marsweg, Zwolle.
Serious game.
Aantal sessies, verdeeld over het jaar.
Door begeleider.
Een van de MOTO-leden.

Training – Verbinding in tijden van crisis
Aanleiding

Leerdoelen
Doelgroep
Deelname
Locatie
Werkvorm
Programmering

Na een jaar dat anders verliep dan we gewend zijn en we met name digitaal met
elkaar in verbinding waren, hopen we elkaar in 2021 ook weer meer fysiek te
kunnen treffen. Er zullen daarom een aantal sessies worden georganiseerd die
in het teken staan van verbinding, gecombineerd met actuele inhoudelijke
thema’s.
- Elkaar (beter) leren kennen.
- Kennismaken met nieuwe risico’s.
Alle leden van de crisisorganisatie.
Op inschrijving.
Centraal in de regio.
Fysiek als het kan, digitaal als het moet.
Rond de zomer en de start van het najaar.

Kennisplatform
Aanleiding

Je eigen vakbekwaamheid is grotendeels je eigen verantwoordelijkheid. We
werken er daarom aan om voor alle leden van de crisisorganisatie een
Kennisplatform beschikbaar te stellen. Hierop worden allerlei items aangeboden
die je rugzakje verder met kennis kunnen vullen, denk daarbij aan:
- Evaluaties van incidenten in IJsselland en uit het land.
- Digitale trainingen (e-learnings, webinars).
- Interessante publicaties.
- Nieuwsbrieven.
- Podcasts.

