
 

Warming-up: (toch) naar een crisisorganisatie 

6 april is momenteel een datum die iedere organisatie kent. Worden de instructies na 6 april 

verlengd, of nog voor die tijd juist aangescherpt? U wilt toch in een crisismodus deze scenario’s 

verkennen qua impact.  

Binnen uw organisatie staat crisisbeheersing goed op de agenda, u bent bewust bezig met risico- 

en crisismanagement. U heeft crisisplannen up-to-date klaar liggen en oefent regelmatig met uw 

crisisteam(s). Toch ontstaan er bij u wat vraagtekens bij de huidige situatie. “Dat griepplan wat ik 

van de plank heb gehaald, is dat bruikbaar in deze situatie? Een infectieziekte uitbraak is geen 

brand of stroomuitval, wat heeft dit eigenlijk voor gevolgen voor ons? Is onze crisisorganisatie in 

staat om tijdig en adequaat te reageren?” Uw organisatie staat aan de vooravond van opschaling, 

tijd voor een warming-up. 

 

Het bestrijden van een infectieziekte uitbraak is voor de meeste organisaties (gelukkig) geen 

dagdagelijkse praktijk. Wij helpen je om als organisatie goed voor te bereiden middels een scherpe, 

constructieve ‘warming-up’. 

 

Doel Het doel is om een check te doen of uw crisisorganisatie er klaar voor is om de 

mogelijke impact van de uitbraak te beperken. Samen doen we een laatste check op 

uw voorbereiding. Aan de hand van specifieke thema’s en onderwerpen kijken we 

naar de getroffen voorbereidingen, uw zorgpunten en bekijken we waar uw 

organisatie nog energie in kan/moet stoppen (quick wins) om voorbereid te zijn om 

de impact van de uitbraak voor uw organisatie te beperken.  

 

Doelgroep De warming-up richt zich in eerste instantie op crisiscoördinatoren en voorzitters 

van crisisteams. Dit kan uitgebreid worden met andere crisisfunctionarissen 

(inhoudelijke experts, informatiecoördinatoren, etc.) De warming-up richt zich op 

organisaties die ervaring hebben met risico- en crisismanagement, regelmatige 

crisisinzet hebben (en/of regelmatig oefenen) en aandacht besteden aan 

planvorming. 

 

Vorm De warming-up kan in verschillende vormen plaatsvinden. Het kan een 1-op-1 

gesprek zijn tussen een adviseur van Trimension en de crisiscoördinator, we kunnen 

dit ook uitbreiden met een voorzitter of ander teamlid. In een wat uitgebreidere 

vorm kunnen we in een workshop op afstand met meerdere (crisis)functionarissen 

bij elkaar zitten om de situatie ‘op te pakken’.  

 

In de warming-up kunnen meerdere onderwerpen/thema’s aan bod komen 

(afhankelijk van uw behoefte):   

- huidige situatie en verwachte ontwikkelingen (en de gevolgen daarvan) 

- beschikbare en benodigde capaciteit en middelen 

- leiding & coördinatie (en bijbehorend informatiemanagement) 

- (scenario gerichte) planvorming 

- leaders intent / inzetdoelstelling + bijbehorende informatiethema’s; 

 

Resultaat Direct na afloop beschikt u over een plan van aanpak, gefaciliteerd door Trimension, 

gevuld door uw organisatie, met daarin inzichten en actiepunten om in uw 

organisatie de puntjes op de ‘i’ te zetten in de voorbereiding op de uitbraak. 

 

De warming-up wordt begeleid door ervaren adviseurs van Trimension die (vanuit 

ervaring in diverse sectoren) met een integrale blik naar de problematiek kijken. 

Onze adviseurs bieden structuur en houvast en stellen u in staat om tot de kern van 

de problematiek te komen en de puntjes op de ‘i’ te zetten in de voorbereiding. 

 


