Training Multidisciplinair
resourcemanagement
Als continuïteit belangrijk wordt.
Korte omschrijving
In deze eendaagse training, die we samen
met Opsteen BV verzorgen, wordt uitgebreid
ingegaan op het aanvankelijk ‘vergeten’
proces binnen de rampenbestrijding en
crisisbeheersing: het resourcemanagement
proces.
Dit proces is in 2012 beschreven door een
werkplaats vanuit het Landelijk Overleg
Projectleiders Implementatietraject Regionaal
Crisisplan en vormt de basis van deze
training. U wordt in stappen door dit proces
heen geleid aan de hand van een casus.
Kennis en ervaring vanuit de praktijk wordt
ingebracht om zo te kunnen leren van het
verleden.
Voor wie?
De training resourcemanagement is gericht op de functionarissen die de rol van (multidisciplinair)
resourcemanager (RM) invullen binnen het ROT ten tijde van een ramp of crisis. De
resourcemanager leert hoe coördinerend op te treden wanneer er sprake is van een langdurige
crisis.
Inhoud
Tijdens de training wordt ingegaan op de opbouw en dynamiek van het veiligheidsveld en de rol
van resourcemanagement daarbinnen. Aan de hand van een casus wordt het
resourcemanagementproces in theorie en praktijk doorlopen, waarbij ook aandacht wordt besteed
aan ‘out of the box’-denken om tot nieuwe oplossingen te komen.
Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het voeren van regie over dit ondersteuningsproces.
Opzet
De training is modulair van opzet en heeft een interactief karakter. Overdracht van kennis en het
verkrijgen van vaardigheden door het uitvoeren van opdrachten wisselen elkaar af waarbij in de
opdrachten een vertaling wordt gemaakt naar de eigen veiligheidsregio.
De opdrachten worden op basis van een reële casus gemaakt zodat er ervaring wordt opgedaan
met het maken van onder andere een resourceadvies en een resourceplan ten behoeve van een
voorstelbaar incident.
De training kan ook als maatwerk verzorgd worden. De Veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Flevoland
en Gooi & Vechtstreek hebben reeds gebruik gemaakt van dit aanbod.
Opbrengsten/resultaat
Na afloop van de training bent u in staat invulling te geven aan het ondersteunende
resourcemanagementproces binnen het ROT. Daarnaast heeft u zicht gekregen op voorbereidende
activiteiten die wenselijk c.q. noodzakelijk zijn om in de ‘warme’ fase optimaal te kunnen
presteren.
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Praktische informatie
Duur:
De training beslaat een dag (2 dagdelen). De mogelijkheid bestaat om aanvullende modulen te
organiseren om tot verdere verdieping te komen en uitbreiding van het aantal competenties te
realiseren.
Locatie:
Bij In-pact in De Bilt en op locatie is ook mogelijk.
Kosten
Voor de kosten verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De prijs voor een incompany-training is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt in
overleg vastgesteld.
Aantal deelnemers:
10-14
Niveau:
Uitgangspunt is HBO werk- en denkniveau, waarbij er tevens van uitgegaan wordt dat de
deelnemers over de benodigde competenties voor de te vervullen rol beschikken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Telefoon:
030 215 50 70
E-mail:
info@in-pact.nl

Groenekanseweg 2, 3732 AG De Bilt
www.in-pact.nl

