
Netwerkdag crisiscoördinatoren 
Noord Nederland 

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Netwerkdag voor de 
crisiscoördinatoren Noord Nederland.

Datum:  maandag 28 oktober 2019

Tijd:   09:00 – 17.00 uur

Locatie:  Noordlease Stadion (Euroborg) Groningen

Doelgroep:   Crisiscoördinatoren Noord Nederland en  
  professionals met een rol als crisiscoördinator/
  adviseur binnen de (acute) zorginstellingen

Noteer deze datum alvast in je agenda!  

Aanmelden kan via deze link: aanmeldlink_netwerkdag

Wij hopen je te mogen begroeten op 28 oktober 2019!

Aankondiging

https://elo.acutezorgnetwerk.nl/course/view.php?id=97


Het thema van dit jaar is de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen 
in een crisisorganisatie. We nemen jullie mee in de wereld van leren en 
opleiden voor rollen die je vrijwel niet uitvoert. We gaan kijken naar voor-
beelden binnen onze eigen keten en daarbuiten. 

Deze netwerkdag organiseren we volgens het principe 
‘van, voor & door’

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan jullie behoefte en om deze 
dag zo veel mogelijk samen te ontwikkelen, willen we jullie het volgende 
vragen:

1. Met welk resultaat - in relatie tot het thema vakbekwaamheid - wil jij 
na deze dag naar huis gaan?   

2. Vanuit elk vakgebied van acute- én niet acute zorg (ziekenhuis, RAV, 
GGD, HA, Care, GGZ) zoeken wij iemand die een korte pitch (best 
practice) zou willen houden over hoe vakbekwaamheid van sleutel- 
functionarissen in de eigen instelling is georganiseerd. Wie biedt zich 
aan? graag mailen naar aznn@umcg.nl 

Sneak preview onderwerpen:
• Vakbekwaam worden en blijven voor een vak dat je vrijwel niet  

uitvoert; hoe doe je dat? - Key note speaker
• Pitches uit de zorg ‘van, voor & door’
• Workshop ontwikkelen en organiseren van crisisteam oefeningen
• Workshop ontwikkelen van een OTO programma, welke past bij jouw 

organisatie
• .....én de middenstip van de Euroborg mag zeker niet ontbreken...

Het belooft weer een interessante dag te worden met uiteraard veel tijd 
om te netwerken op een bijzondere locatie. 
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