Menukaart OTO GHOR
Trimension heeft voor veel GHOR’en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een
werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische opleidingen,
trainingen en oefeningen (OTO) krijgen deelnemers veel gelegenheid om kennis en ervaring op te doen in
hun rol binnen de crisisorganisatie.
Trimension heeft een “menukaart” ontwikkeld voor GHOR’en, specifiek gericht op (de voorbereiding van
de) planvorming, OTO-activiteiten en evaluaties van incidenten/ crisissituaties. Dit geeft een eerste
overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden die Trimension u kan bieden. Prijzen zijn vrij van
BTW (behalve adviesactiviteiten) en afhankelijk van de definitieve aard en opzet van de module. We
lichten graag onze mogelijkheden toe in een gesprek.

Vaardigheidstrainingen op individueel niveau
Training Persoonlijke effectiviteit

8-10 deelnemers

Vanaf prijs: €2.600,--

Naast kennis van de crisisorganisatie, de eigen taken en procedures, komt het aan op de persoonlijke
effectiviteit van de functionarissen GHOR (CoPI, ROT of BT) om een crisis tot een goed einde te
brengen. De trainingen “psychologie van de crisisbeheersing” geven deelnemers praktische handvatten
waarmee zij hun persoonlijke effectiviteit tijdens crises én tijdens hun dagdagelijks werk kunnen
vergroten. Thema’s waaruit u kunt kiezen zijn:
-

Effectieve crisisteams: hoe werk je als team goed samen onder druk?;
Intuïtieve besluitvorming en signaalherkenning;
Stress, veerkracht en zelfvertrouwen;
Effectief communiceren en omgaan met weerstand.

De training duurt 6 uur en wordt begeleid door 2 trainers, waarvan 1 psycholoog-trainer.

Bijscholing OvDG

4-6 deelnemers

Vanaf prijs: €1.560,--

Deze praktische training is gericht op OvDG’en. De deelnemers krijgen praktische handvatten
aangereikt die hun rol als leidinggevende tijdens incidenten kunnen versterken. Naast BOB (mono en
multi) gaan we ook in op herkennen van en omgaan met weerstand en situationeel leidinggeven. Ook
kijken we naar hoe functionarissen en teams tot afgewogen besluiten kunnen komen. In de training
wordt veel ruimte geboden aan de deelnemers om te oefenen en onder begeleiding van de trainer te
reflecteren.
De training duurt 6 uur en wordt door 1 trainer begeleid.

Bijscholing ACGZ

4-6 deelnemers

Vanaf prijs: €1.560,--

Zie OvDG. De training is gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden die de ACGZ kan
gebruiken tijdens zijn/haar functioneren in het ROT en in het aansturen van de eigen sectie of
actiecentrum.
De training duurt 6 uur en wordt door 1 trainer begeleid.

Training adviseur crisisteam

8-10 deelnemers

Vanaf prijs: €1.300,--

Deze training is bedoeld voor functionarissen die zitting nemen in het CoPI, ROT of BT. Speerpunten
zijn persoonlijke verdieping, wat haal je uit/ breng je naar een crisisoverleg en hoe bereid je je op een
goede manier voor? De volgende thema’s staan centraal:
1. Wat zijn de taken van het team en wat is uw rol daarbinnen?
2. Welke meerwaarde heeft het crisisteam voor de uitvoering van jouw proces?
3. Wat zijn de belangen van jouw afdeling en hoe waarborg je die?
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4. Wat zijn de “tafelmanieren” tijdens een crisisoverleg?
5. Hoe kan je jouw boodschap overbrengen en hoe kan je hierin sturen?
6. Welke inbreng wordt van je verwacht?
Door inzicht te geven in deze vragen staat de adviseur sterker in zijn/ haar schoenen tijdens een
crisis. De training is zeer praktisch. Theorie en werkvormen worden afgewisseld.
De training duurt 4 uur en wordt door 1 trainer begeleid.

Training scenariodenken en
proactief handelen

10-12 deelnemers

Vanaf prijs: €1.300,--

Deze training is gericht op het opdoen van vaardigheden op het gebied van scenariodenken; het
proactief signaleren van mogelijke ontwikkelingen en daarop inspelen met als doel ongewenste
gebeurtenissen te voorkomen of de schadelijke effecten te beperken. We behandelen verschillende
GHOR-cases om vaardigheden op te doen.
De training duurt 4 uur en wordt door 1 trainer begeleid.

Training netwerkanalyse en
taakafbakening

10-12 deelnemers

Vanaf prijs: €1.300,--

De doelgroep van de training bestaat uit GHOR-functionarissen, aangevuld met functionarissen van
betrokken netwerkpartners (afhankelijk van het te behandelen thema, bijvoorbeeld functionarissen van
de andere hulpdiensten, een GAGS of een arts-infectieziekte). Tijdens de training bespreken we
verschillende cases. We brengen in kaart wie wanneer betrokken raakt, welke knelpunten zijn te
verwachten en wie wat doet. Ook gaan we in op de wederzijdse verwachtingen. De trainer treedt op
als discussieleider.
De training duurt 4 uur en wordt door 1 trainer begeleid.

Training feedbackvaardigheden en reflecterend vermogen

6-10 deelnemers

Leren doe je niet alleen, anderen helpen je daar nadrukkelijk bij. Hierbij is het hebben van reflecterend
vermogen en het kunnen geven van feedback essentieel. Deze training is gericht op oefenbegeleiders
van de GHOR maar ook op functionarissen binnen crisisteams. Centraal staat het leren formuleren van
scherpe, heldere feedback en objectief waarnemen. Deelnemers zijn na deze training in staat om
elkaar te observeren en te coachen tijdens oefeningen en incidenten. Bijkomend voordeel van deze
training is het vergroten van het lerend vermogen van uw organisatie, want de aangeleerde tools zijn
ook in de dagdagelijkse organisatie prima toepasbaar.
De training duurt 2 keer 1 dag met daartussen een periode waarin deelnemers met een eigen opdracht
aan de slag gaan. De training wordt begeleid door twee trainers, waarvan 1 psycholoog-trainer.

GHOR-brede training
Verticale GHOR-training

12-16 deelnemers

Vanaf prijs: €1.300,--

Deze training is erop gericht de verschillende functionarissen binnen de GHOR-keten elkaar beter te
laten kennen. Door middel van het bespreken van GHOR-specifieke cases met alle betrokkenen uit de
GHOR-keten (medewerker meldkamer tot DPG krijgen de deelnemers meer inzicht in elkaars taken en
verantwoordelijkheden. Ook kunnen functionarissen onderlinge verwachtingen delen. De trainer treedt
op als discussieleider en zorgt ervoor dat alle disciplines hun punten kunnen delen.
De training duurt 3 uur en wordt door 1 trainer begeleid.
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Ondersteuning bij planvorming, OTO en lerend evalueren
Lerend evalueren

Betrokkenen

Vanaf prijs: €1.040,--

Ieder incident of crisis biedt kansen om ervan te leren. Afhankelijk van de aard en omvang van het
incident wordt in 1 of meerdere dagdelen met de betrokkenen (intern en eventueel extern) het
incident geëvalueerd op thema’s waar de organisatie op wil focussen. De bijeenkomst is nadrukkelijk
bedoeld om de kennis en inzichten van de betrokkenen te vergroten en is dus niet gericht op
(bestuurlijke) verantwoording.

Jaarevaluatie & doorkijk vervolg

Betrokkenen

Prijs: op aanvraag

Het einde van het jaar of begin van het nieuwe jaar is een prima moment om terug te kijken met
sleutelfunctionarissen en de OTO-coördinator naar de incidenten en oefeningen van het afgelopen jaar.
Het doel is de belangrijkste aandachtspunten scherp te krijgen voor het komende jaar.

Waarnemen en coachen tijdens
oefeningen

Prijs: op aanvraag

Trimension heeft zeer ervaren trainers voor de begeleiding van oefeningen en individuele
functionarissen. De trainer treedt op als coach tijdens de oefening van het team of individuele
functionarissen, bijvoorbeeld de ACGZ in het ROT. Van tevoren spreekt de trainer van Trimension
telefonisch of op de werklocatie van degene die wordt waargenomen de persoonlijke oefendoele n voor.
Na de oefening of tussentijds bespreekt de waarnemer de oefening met degene die waargenomen
wordt op basis van deze oefendoelen. De waarnemer levert op basis van de gestelde oefendoelen een
evaluatieverslag op.

E-learning
We maken regelmatig gebruik van E-learningmodules om onze OTO-activiteiten te ondersteunen. Het
voordeel van de combinatie van E-learning en “klassikale” opleidingen en trainingen is dat de deelnemer
enkele weken voorafgaand aan de bijeenkomst de theorie te zien krijgt. Tijdens de training kan de
theorie kort worden herhaald, waardoor deze beter beklijft. Onze E-learningmodules kunnen de
deelnemers op een door hen gekozen moment volgen op een PC of op een i-pad.
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden op dit gebied, kunt u enkele demomodules bekijken. Dat
kan via de site leren.trimension.nl (aanklikken zwarte vakje “bekijk demo-modules”). We kunnen
modules specifiek op maat maken voor uw organisatie.
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