Masterclass
Ontruimen is een vak
Veiligheidspiramide werkt vanuit een focus op zelfredzaamheid, waarbij iedere betrokkene bijdraagt naar
eigen kunnen. Dit betekent dat ook iedereen een instructie dient te krijgen, die aansluit op de eigen
mogelijkheden. De mensen in uw organisatie moeten weten hoe ze hun collega’s kunnen instrueren, zodat deze
weten welke acties zij kunnen ondernemen bij een incident of calamiteit.
DOEL
U leert tijdens deze masterclass hoe u zelf een goed plan of draaiboek kunt maken zodat u (en uw collega’s)
ontruimingsoefeningen professioneel kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren en uiteindelijk uw collega’s
weten wat ze moeten doen en hoe ze adequaat kunnen handelen.
THEORIE & INHOUD
Veiligheidsexperts Peter Schut en Rick Huiskamp zullen een korte inleiding geven waarin zij de theorie van het
ontruimen uit zullen leggen. Vervolgens zullen zij de volgende onderwerpen met u bespreken:
✓ Doelgerichte beschouwing van de vluchtveiligheid.
✓ Hoe kunt u rekenen aan ASET en RSET (beschikbare versus benodigde ontruimingstijd).
✓ Behandelen van het scenario denken waarbij vragen aan de orde komen zoals:
o Wat kan er gebeuren en wat ga ik dan doen?
o Wat zijn de loopafstanden?
o Wat is de mate van zelfredzaamheid?
o Gaan we ontruimen of blijven we waar we zijn?
o Hoeveel beschikbare tijd is er?
✓ Hoe maak ik een goed oefendraaiboek inclusief de gehele voorbereiding.
✓ Hoe maak ik resultaten van een ontruimingsoefening meetbaar (SMART).
✓ Op welke wijze kan ik evalueren en leren van ontruimingen.
DE PRAKTIJK & METHODIEK
Vanuit de theorie zal er een passende overgang gemaakt worden naar het praktijkgedeelte, waarbij u met de andere
deelnemers interactief aan de slag gaat. Het zwaartepunt van de masterclass leggen wij op de praktijkoefeningen,
waarbij u leert hoe u een (nood)situatie kunt voorbereiden, hoe u een oefening opzet, hoe u de tijd gaat meten en
welke methodieken en onderwijsvormen er zijn.
OPDRACHTEN
•
Caseopdracht: We richten ons op de specifieke situatie van uw organisatie.
•
Praktijkopdracht: We trainen actief met het opzetten van concrete oefeningen, gebaseerd op realistische
scenario’s uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
DUUR VAN DE MASTERCLASS

De masterclass betreft 1 dagdeel.

DATA EN LOCATIE

Donderdag 7 juni ochtend (Delft) en donderdag 14 juni ochtend (Zwolle).

AANTAL DEELEMERS

Het aantal deelnemers aan de training is minimaal 14 en maximaal 20.

INVESTERING

De kosten bedragen 185,- (exclusief BTW) per deelnemer.

