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Bent u voorbereid op een ramp of calamiteit?

Prestatiegericht oefenen zorgt voor betere voorbereiding.

Taken ten tijde van een crisis
De afgelopen jaren is het duidelijk 
geworden dat op elk moment zich 
een crisis kan ontwikkelen of een 
ramp zich kan voltrekken. Het soort 
rampen dat zich voordoet is zeer 
divers. Een infectieziektecrisis kent 
meestal een heel ander verloop dan 
een medisch milieukundige ramp, 
maar de manier waarop een ramp 
zich voltrekt is nooit te voorspellen. 
 
Vooraf de maatregelen in kaart 
brengen die in geval van een ramp 
moeten worden genomen, helpt uw 
organisatie adequaat op te treden 
tijdens een ramp, waarbij het aantal 
slachtoffers zo veel mogelijk wordt 
beperkt. 
 
De GGD vervult een belangrijke taak 
in de publieke gezondheidszorg en 
moet zich daarom voorbereiden op 
de mogelijke effecten van een ramp 
voor getroffenen en omwonenden. 
Belangrijke voorwaarde voor ade-
quaat optreden tijdens een ramp of 
crisis is de preparatie van de GGD-
medewerkers door middel van oplei-
den, trainen en oefenen (OTO). 
 

Of de organisatie voorbereid is, valt 
of staat met de aandacht die crisis-
beheersing in de voorbereidingsfase 
krijgt, in het bijzonder het opleiden, 
trainen en oefenen van de crisis-
functionarissen. Om voorbereid te 
zijn op een ramp of calamiteit is het 
van groot belang dat uw medewer-
kers goed geschoold en geoefend 
zijn. Helaas wijst de praktijk uit dat 
dit lang niet in alle organisaties het 
geval is. Vaak ontbreekt het niet aan 
de plannen, maar blijft het daadwer-
kelijk oefenen daarvan achter. Een 
team dat precies weet wat het moet 
doen, is van essentieel belang voor 
het functioneren van de crisisorgani-
satie. Een randvoorwaarde daarvoor 
is de aanwezigheid van een duide-
lijke visie. 
 
Uitgangspunt voor deze visie zijn de 
(wettelijke) taken waar de organisa-
tie voor staat bij een ramp of crisis. 
Geen ramp is immers hetzelfde en 
het verloop van een ramp is vooraf 

moeilijk te voorspellen. Des te 
belangrijker is het om vooraf goed 
te hebben nagedacht over de maat-
regelen die in geval van een ramp 
worden genomen.

Prestatiegericht oefenbeleid 
Een effectief en prestatiegericht 
oefenbeleid vormt de beste basis 
voor een parate crisisorganisatie. De 
nadruk ligt hierbij op het ontwerpen 
van een volledige oefencyclus die be-
staat uit het ontwikkelen, uitvoeren, 
leiden en evalueren van oefeningen. 
Een prestatiegericht oefenbeleid is:
n    gebaseerd op een heldere visie op 

OTO;
n    gericht op de gewenste/noodzake-

lijke prestatie;
n    wordt gekenmerkt door een 

goede evaluatie en concrete  
aanbevelingen.



ondersteunt Capgemini Consulting 
uw organisatie of kan het de ge-
hele uitvoering voor haar rekening 
nemen.

Oefenopzet
n    Definiëren oefendoelen en selecte-

ren prestatie-indicatoren.
n    Opstellen oefenhandboek, ontwik-

kelen van het oefenscenario, de 
planning, het ontwikkelen van 
de oefenberichten (leidraad voor 
uitvoering en evaluatie van de 
oefening).

Oefenuitvoering
n    Organisatie van alle logistieke 

zaken en faciliteiten.
n    Voorbereiding en briefing van de 

deelnemers.
n    Het leiden van de oefening, het 

bemannen van de responscel, het 
organiseren van de waarneming 
tijdens oefening door oefenstaf en 
oefendeelnemers.

De voordelen 
Er zijn structurele voordelen te beha-
len door het implementeren van een 
prestatiegericht oefenbeleid binnen 
uw organisatie. De voordelen zijn:
n    opbouw van kennis op OTO-

gebied en organiseren van draag-
vlak binnen de organisatie;

n    borging en integratie van de 
crisisorganisatie in de staande 
organisatie;

n    bewustwording van prestatiege-
richt handelen ten tijde van crises;

n    teamgerichte aanpak met aandacht 
voor teamcompetenties.

Onze aanpak
Het bovenstaande diagram visua-
liseert onze bewezen, succesvolle 
aanpak voor het opzetten van 
prestatiegerichte oefeningen. Onze 
specialisten hebben een sterke focus 
op het te bereiken resultaat. In com-
binatie met een uitgebreide kennis en 
ervaring op het gebied van crisisma-
nagement, organisatieontwikkeling 
en prestatiesturing is deze aanpak 
binnen verschillende instanties reeds 
effectief gebleken.

Onze aanpak wordt gekenmerkt 
door twee fasen: de opzet van een 
prestatiegerichte visie en structuur 
en het vertalen van het oefenbeleid in 
concrete oefeningen en het begelei-
den hiervan.

In de eerste fase zijn visie en struc-
tuur randvoorwaardelijk voor een 
goede inbedding van oefenen in uw 
organisatie. Kernelementen daarbij 
zijn:
n    het formuleren van een OTO-visie 

en -beleid;
n    de inrichting van een OTO-

organisatie;
n    het opstellen, uitvoeren en

implementeren van een OTO- 
programma.

 
Ook bij deze zaken kan Capgemini 
Consulting uw organisatie 
begeleiden.

De tweede fase betreft het daadwer-
kelijk organiseren en uitvoeren van 
prestatiegerichte oefeningen. Hierbij 

Onze aanpak

Oefenevaluatie
n    Leiden van een ‘hot wash-up’ 

(eerste evaluatie) na de oefening 
en vervolgens het evalueren van de 
oefening gericht op de teampres-
taties en de prestaties ten opzichte 
van de prestatie-indicatoren.

n    De evaluatie resulteert in con-
crete aanbevelingen in een 
evaluatierapport.

Modeloefeningen
Capgemini Consulting kan ook uw 
eigen oefenorganisatie helpen te 
ontwikkelen. Speciaal hiervoor is een 
opzet van modeloefeningen ontwik-
keld die samen met een leidraad 
gebruikt kunnen worden. Deze opzet 
zorgt ervoor dat uw medewerkers 
middels een vast stramien hun eigen 
oefeningen kunnen ontwikkelen en 
zich hierin kunnen bekwamen.
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