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Netwerkdag Crisiscoördinatoren
 
Maandag 4 december werd er vanuit het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland een netwerkdag 
georganiseerd voor crisiscoördinatoren uit Noord Nederland. Op deze netwerkbijeenkomst 
werden de deelnemers uitgenodigd mee te denken over onderwerpen als, de positionering 
van de crisiscoördinator, het evalueren van incidenten en informatiemanagement. 

Handreiking positionering Crisiscoördinator
 
Met elkaar gaan we in gesprek over de ‘Handreiking positionering Crisiscoördinator in Noord 
Nederland’.

Dit gebeurt aan de hand van een aantal scenes die worden gespeeld door de acteurs waarin 
een crisis wordt nagebootst.

In de eerste scene zien we de (permanente) crisisorganisatie van Sinterklaas.
Twee pieten zijn in paniek vanwege de sinterklaasdrukte, de hoofdpiet is ziek en de  
crisiscoördinatie piet is omgevallen. Er wordt door elkaar geschreeuwd en niemand weet meer 
wat ze moeten doen. Ondanks goede protocollen en een beleidskader gaat het nu toch mis. 
Sinterklaas wordt gebeld, hij komt en probeert orde te scheppen in de chaos. 
Sinterklaas vindt dat de pieten moeten leren onderscheid te maken tussen een crisis in een 
warme of in een koude fase. In een koude fase is er namelijk geen crisis, dus valt er niks te 
coördineren. Dan moeten de pieten gaan werken met TROEP (Terugkerende Rampen Opruim 
Eenheid Pieten) en TROEP-beheerders. Tijdens een crisis kan een van de TROEP-beheerders 
de crisiscoördinator worden.  Sinterklaas stelt voor een handreiking te schrijven. 

Rol Crisiscoördinatoren

Naar aanleiding van deze scene stelt Ton Kemp vragen aan de crisiscoördinatoren over de 
handreiking positionering crisiscoördinator in Noord Nederland.

De werkgroep vond het spannend om te zeggen, maar zegt: “Crisiscoördinator is een rol  
tijdens de warme fase van een crisis waarbij het accent ligt op coördineren, uitvoeren en 
adviseren. Strikt kijkend naar deze positionering heeft de crisiscoördinator in de koude fase 
geen rol”.   

Hoe denken de crisiscoördinatoren daarover? 
“Zoals we het nu doen hebben we een grotere rol in de koude dan in de warme fase en is het 
spannend om coördinator te zijn in de warme fase.” 
“In de warme fase moet je juist voorbereiden, zodat het in de koude fase goed gaat.”  

De conclusie is dat beide rollen uit elkaar getrokken kunnen  
worden en dat er een goede verbinding moet zijn met elkaar. 

Koud en Warm
 
Naar aanleiding van de tweede en derde scene waarin er geswitcht 
wordt van koud naar warm, komt de vraag  
‘Wat is het belang van de handreiking?’ aan de orde. 
De crisiscoördinatoren vinden helderheid en duidelijkheid van de taken 
belangrijk, net als een goede positionering en dat het gezamenlijk  
belang wordt gezien. 

Bea vertelt dat er een nieuwe opleiding komt van vijf dagen voor crisis-
coördinatoren, waarbij het voor 80% gaat over de warme fase.  
De huidige opleiding van negen maanden waarbij het voor 80% gaat over de koude fase en 
voor 20% over de warme blijft hetzelfde.

De vraagt wordt gesteld wie een naam weet voor crisiscoördinator in de koude fase?
Er worden verschillende namen genoemd en Sandra stelt voor de boot niet te verlaten mits 
er een nieuwe naam uit is gekomen. Er wordt nog niet direct overeenstemming bereikt, maar 
crisisadviseur is een optie. 

Uit scene vier komt de vraag naar voren hoe je de handreiking hoog op de agenda krijgt in je 
organisatie?
De conclusie hiervan is: zorg voor veel en goede oefeningen en bespreek deze zowel in je 
eigen als in andere organisaties. Zorg dat je je plannen op orde hebt en dat de directie het 
belang ervan inziet.  

Bea Visser heet iedereen van harte welkom en bedankt Sandra Willemsen, Greetje Martini en 
Monique van Gent voor de organisatie en samenwerking. Vervolgens stelt zij Ton Kemp van 
‘de Gloed’ voor die ons deze dag, met ondersteuning van een aantal acteurs, zal begeleiden.



Tot slot komt de vraag naar voren waar je vrolijk van werd in de  
handleiding?
“Het geeft aan dat het echt een functie is, in plaats van een rol”. 
“Het voelt als een bevestiging dat het meer is dan acht uur per week met een  
plannetje bezig zijn.”
“Dat het met elkaar is geschreven geeft kracht.”  

Annemarie de Bie sluit de eerste ronde af met een samenvattend liedje. Daarna wordt de 
groep verdeeld in groepen en volgen drie workshops. Elke groep zal elke workshop volgen.  

Workshop 1: Informatiemanagement
 
Deze workshop wordt begeleid door GGD/GHOR van Groningen, Friesland en Drenthe.
Het delen van informatie is een randvoorwaarde voor het effectief functioneren van  
rampenbestrijding en crisisbeheersing, dit geldt ook 
voor de geneeskundige hulpverlening. 

Het doel van de workshop is, naast input ophalen 
voor de visie van de GHOR, om met elkaar te kijken 
wat de behoefte is van de verschillende  
zorginstellingen als het gaat om informatie en infor-
matie-uitwisseling. 

Aan de hand van verschillende casussen wordt  
gekeken naar welke informatie je nodig hebt, waar je 
die kunt halen en met wie je de informatie deelt?

Workshop 2: Evalueren kun je leren
 
De workshop wordt gegeven door Ralf Beerens, hij heeft onderzoek gedaan naar het doel van 
evaluaties. 

Evaluaties van de inzet bij incidenten vormen een be-
langrijk onderdeel van de PDCA-cyclus uit het kwaliteits-
kader Crisisbeheersing & OTO 2.0. Hoe kunnen we meer 
halen uit evaluaties van de inzet bij incidenten en zorgen 
we ervoor dat ervaringen van incidenten ook worden ge-
borgd in zowel de individuele organisaties als in de hele 
keten?
 
Het is belangrijk eerst te kijken naar het doel van je     
evaluatie; waarom doen we dit, wat willen we weten en 
waarom? Er is vaak een beperkte verantwoording van de 
aspecten doel, functie, vorm en context.

Workshop 3: NuBNO Tool Infographic 
 
De workshop wordt gegeven door Susanne Walsteijn.
De NuBNO inforgraphic is de opleidingstool van de 
toekomst voor de gehele crisisorganisatie van BHV-er 
tot crisiscoördinator en het crisisteam. Met deze tool 
maak je de interne crisisorganisatie inzichtelijk en 
overzichtelijk voor iedereen binnen de organisatie. 

Deze trainingstool is met name bedoeld voor de  
koude fase. Wat zijn belangrijke momenten en wie 
zijn de sleutelfiguren? De tool kan op maat worden 
gemaakt voor iedere organisatie. Het is belangrijk 
dat iedereen meedenkt en meepraat. 

Afsluiting 

In de pauze tussen de workshopsrondes door wordt iedereen gevraagd de schoen te zetten 
voor sinterklaas. De volgende workshop volgt iedereen op één schoen. Aan het eind van de 
dag vindt iedereen een letter en een warmhoudertje in de schoen.                                    

Na de workshops wordt de dag op verschillende ludieke manieren weergegeven door de  
acteurs. En zingt Annemarie een geweldig lied over een crisis.  
Na de afsluitende borrel mogen alle crisiscoördinatoren, ondanks dat er geen nieuwe naam 
is uitgekomen, de boot verlaten en kunnen we met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde 
dag. 
 
Uit de evaluatie komen de volgende punten naar voren:
“Zeer goede organisatie met veel relevante informatie.
Erg leuk om verschillende ketenpartners te ontmoeten en te netwerken met collega’s. 
De locatie was erg mooi, maar doordat alle workshops in dezelfde ruimte waren, was het wel 
wat rumoerig. Het Sneekermeer bood wel een prachtig decor.  
Het geeft richting aan het verder consolideren en positioneren van de crico’s in Noord Neder-
land”.  

https://youtu.be/RzvtnpVA5t0

