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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zullen veel colleges een nieuwe samenstelling 
kennen. Een periode waarin wethouders zich inwerken in de eigen portefeuilles en het college een team 
moet worden. Crisismanagement is één van de thema’s die waarschijnlijk aan de orde komt. Een 
prominent onderwerp voor de burgemeester, maar zeker ook voor de loco. Tijdens en zeker ook na een 
crisis zijn er vele bestuurlijke vraagstukken die raken aan meerdere portefeuilles. Dat maakt 
crisismanagement een onderwerp dat van belang is voor het hele college van B&W. Van lokale ernstige 
incidenten (familiedrama, zedenzaak, dodelijke brand of jeugdzorgincident) tot mogelijke grootschalige 
ramp of crisis (van dierziekten tot grootschalige ordeverstoringen). 

Het COT heeft ruime ervaring met het trainen, adviseren en coachen van wethouders op hun rol 
tijdens en na een crisis. In masterclasses voor groepen wethouders, of in trainingen voor het college. 
Ook adviseren en coachen wij burgemeesters en wethouders tijdens een crisis. Specifiek voor nieuwe 
wethouders en nieuwe colleges hebben wij een training ontwikkeld. In deze training staan praktijk-
ervaringen centraal. Met een beperkte tijdsinspanning krijgen de deelnemers handvatten aangereikt 
voor het omgaan met de dynamiek van incidenten en crisis. De focus ligt op de rol van de loco en 
portefeuillehouder. Dit steeds in interactie met de trainer en met elkaar. 

Voor wie?
De training is bedoeld voor colleges die een nieuwe samenstelling kennen en met elkaar een goede basis 
willen leggen voor hun rol in de crisisorganisatie. In aangepaste vorm is de training ook geschikt voor 
grotere groepen, bijvoorbeeld geïnitieerd vanuit de veiligheidsregio. Voor individuele wethouders 
verzorgen wij persoonlijke training/coaching.

Centrale thema’s?
Tijdens de training houden we uiteraard rekening met lokale en/of juist regionale kenmerken en 
casuïstiek. De praktijk leert dat er terugkerende vragen en uitdagingen zijn voor wethouders en colleges. 
In de training komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde: 

1.  Kenmerken van een crisis: in wat voor situatie kom je terecht? Waar moet je je mentaal op 
voorbereiden? 

2.  De crisisdynamiek: wat is van invloed op het escaleren of juist ‘klein kunnen houden’?  
Wat kan het verschil maken?

3.  Het ‘systeem’: hoe werkt de crisisbeheersingsorganisatie? Wat is je rol als bestuurder hierin?  
Wat speelt er lokaal, regionaal en eventueel nationaal?

4. De crisispartners: met wie krijg je te maken in een (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam?
5. Wettelijke basis: wat zijn de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
6. Crisiscommunicatie: wat zijn de belangrijkste do’s en don’ts?
7. De nafase: wat zijn de terugkerende uitdagingen na een crisis (verantwoording, onderzoek)?

Vooraf
Het leerrendement van de training wordt vergroot door de wethouders voorafgaand aan de training 
basisinformatie te geven over het regionaal crisisplan. Bijvoorbeeld in een gesprek met een crisis-
professional uit de eigen organisatie. In een voorgesprek (telefonisch) met de burgemeester vragen wij 
naar specifieke wensen, behoeften of bijzonderheden waarmee wij rekening moeten houden in de training 

De training duurt zes uur. Desgewenst kan tijdens de training ook de burgemeestersgame worden benut 
als werkvorm. Zie ook www.cot.nl. 
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