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• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.
• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E), 

bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.
• Wij verzorgen opleidingen aan ongeveer 4.000 cursisten op jaarbasis.
• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.
• In 2017 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,3 als cijfer. Onze instructeurs 

kregen een 8,8 als gemiddeld cijfer.
• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.
• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!



Het praktijkhuis van CCB Groep
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Onze locatie beschikt over een uniek inpandig praktijkhuis van ca. 350m2 waar we realistische oefeningen voor brandbestrijding, 
ontruiming en eerste hulp verzorgen. In totaal maken we gebruik van 24 ruimtes verspreid over 2 verdiepingen. Het hele gebouw is
voorzien van camera’s zodat cursisten mee kunnen kijken en elkaar beoordelen.

Op de 1e verdieping hebben wij diverse mogelijkheden om te oefenen met echte branden en blusmiddelen. Hier vind je onder andere 
een ingerichte keuken, kantoren, magazijn en slaapkamer. Er kan worden geblust met sproeischuim, CO2, brandslanghaspel en 
blusdeken.

Op de begane grond is het praktijkhuis zodanig ingericht dat hier geoefend kan worden met ontruiming. De middelen die we kunnen 
gebruiken zijn portofoons, brandmeldinstallatie met rook- en handbrandmelders, Evac Chair, BHV-hesjes en andere hulpmiddelen.



Workshop Crisismanagement
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Samenvatting:

Workshop van 1 dagdeel , geschikt voor elke organisatie

Vooraf een korte inventarisatie door CCB

Scenario’s afgestemd op het bedrijf

Kort, bondig en interactief met veel ruimte voor vragen

Geschikt voor zowel beginners als gevorderden



Kenmerken

Inleiding
Doel van de workshop crisismanagement is een organisatie praktische handvaten te geven in 
de voorbereiding en bestrijding van een crisis. Een crisis is een bedreigende situatie voor een 
organisatie met verrassingselement, hoge mate van onzekerheid en waar snel gehandeld 
moet worden. Een crisis kan veroorzaakt worden door een calamiteit als brand of groot 
ongeval, maar ook door bijvoorbeeld een cyberaanval, dreiging van buitenaf (terrorisme) of 
examenfraude.

Inventarisatie
Voorafgaand aan de workshop doen we een korte inventarisatie. Hierbij kijken we naar 
gebouw, organisatie, risico’s en scenario’s en procedures. Deze informatie gebruiken we om de 
workshop voor te bereiden.

Doelgroep
De doelgroep van deze workshop is elk type organisatie die getroffen kan worden door een 
crisis, denk aan: school, ziekenhuis, multinational, openbaar gebouw, fabriek of logistiek bedrijf 
en overheidsdiensten.

Het is geschikt voor zowel beginners als meer gevorderde deelnemers van een crisisteam.
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Kenmerken

Inhoud
De workshop is kort, bondig, interactief. Na een korte 
brainstormsessie over crisismanagement binnen de eigen 
organisatie wordt er een keuze gemaakt uit een aantal scenario’s 
die de groep(en) gaan oefenen. Er worden realistische 
gebeurtenissen voorgeschoteld waarbij de deelnemers deze als 
crisisteam aanpakken. Er is verder voldoende ruimte voor discussie 
en vragen. Als laatste komt het onderwerp crisiscommunicatie en 
de pers aan bod.
Na afloop wordt er kort samengevat, met tops en tips. Er wordt ook 
een hand-out uitgedeeld met praktische informatie.

Opleidingsduur
1 dagdeel van 3,5 uur.

Groepsgrootte
Er is plek voor maximaal 8-10 personen in een groep.

Nascholing
Indien gewenst kunnen we de workshop periodiek herhalen waarbij 
we wisselende lesprogramma’s aanbieden.
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Prijzenblad
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Workshop Crisismanagement

Omschrijving Bedrag

Workshop Crisismanagement (groepsprijs) 995€           

Inclusief:

Korte inventarisatie vooraf

Handout met praktische handvaten

Inzet van heel veel instructie- en oefenmateriaal

Uitgebreide lunch, koffie, thee, frisdrank en wat lekkers*

*niet inbegrepen indien de cursus op de eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd (in-company)

mailto:opleidingen@ccb-groep.nl


Voorwaarden en condities

De offerte is 2 maanden geldig

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. 
Factuur na oplevering dienst
Betalingstermijn 14 dagen

We leveren na opdrachtbevestiging

Wij hanteren studievoorwaarden, klik hier.

We hebben een privacy policy, klik hier.
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https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

ccb@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn

Facebook
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mailto:ccb@ccb-groep.nl
https://www.linkedin.com/company/ccb-groep
https://www.facebook.com/ccbgroep

