
De experts als docent

Fraude, dierziekten, protesten, verontreiniging, brand of een 
inval. Zomaar een kleine greep uit de problemen die uw 
organisatie acuut kunnen ontregelen. Voorkom dat een issue 
een crisis wordt. Welke signalen zijn indicatoren? En welke 
zaken had u al in een vroeg stadium klaar moeten hebben? 
Leer in deze zeer praktische en interactieve training waar uw 
handboek nog aanscherping nodig heeft.  

De training biedt u en uw organisatie een basis van waaruit u 
snel en strategisch kunt handelen in een tijd die gekenmerkt 
wordt door hectiek. Tijdens de training bieden experts u een 
gereedschapskist met instrumenten aan die afkomstig zijn uit 
crisiservaringen uit de praktijk. De kennis en praktijk voor beelden 
helpen u om tijdens een crisis zelf de regie te blijven voeren.

Frank Peters is 30 jaar actief in  
de communicatieadvies wereld en 
gespecialiseerd in reputatie  manage
ment, issues management en crisis
communicatie.

Glenn Schoen is een zeer ervaren 
en erkend specialist in het trainen 
en adviseren van bedrijven bij het 
voorbereiden op en handelen 
tijdens crisissituaties.

Pieter Cloo De rode draad door de 
loopbaan van Pieter Cloo is crisis
management. 

     Training 
Crisismanagement
Van handboek naar praktijk

www.agrifoodacademy.nl



Doel
Tijdens de training bieden experts u een 
gereedschapskist met instrumenten aan 
die afkomstig zijn uit crisiservaringen uit de 
praktijk. Met deze kennis krijgt u houvast 
om vroegtijdig een issue te herkennen en 
hopelijk voorkomt u daarmee een crisis.

Doelgroep
Bent u bestuurder, riskmanager, QAmana
ger, communicatieadviseur, marketeer,  
dierenarts, inspecteur, toezichthouder,  
auditor of belangenbehartiger? Dan is deze 
training interessant voor u en uw collega. 

Crises worden beheerst met inbreng vanuit 
verschillende disciplines waarbij een effec
tieve onderlinge interactie centraal staat. 
De training gaat nadrukkelijk in op deze 
multidisciplinaire aanpak.

Crisissimulatie
Een deel van de middag bestaat uit een  
crisissimulatie. U ervaart aan den lijve wat 
er allemaal op u afkomt en hoe een situ
atie snel kan veranderen. Slaagt u er in 
om snel een  crisisdiagnose  te doen en 
strategische uitgangspunten te formule
ren? Welke praktische stappen zet u als 

eerste en heeft de informatie daarvoor 
paraat? U zult zien dat u – ondanks het 
uitzonderlijke karakter van een crisis – 
hiermee toch regie kunt voeren.

Na afloop van de training kent de deel
nemer de eisen en inhoud een crisishand
boek en kan het eigen handboek optimali
seren. De specifieke risico’s en stakeholders 
voor de eigen organisatie zijn in beeld  
gebracht en kunnen in een werkplan wor
den opgenomen. De voorwaarden voor een 
effectieve crisisorganisatie, met de verschil
lende rollen kunnen worden meegenomen 
in een op te stellen trainingsplan.

Als leermateriaal ontvangt u het boek 
Crisis communicatie voor iedereen van 
Frank Peters.

Training Crisismanagement
de nadruk op preventie

PROGRAMMA  
De training begint om 9.00 uur en eindigt om 17:00 uur  
met een informele afsluiting.

Onderwerpen
•   risicomanagement & organisatie: het verschil tussen 

proactief of reactief zijn in een crisis
•   risico’s en stakeholders:  

identificeren en prioriteren
•   effectieve crisisorganisatie
•   crisismanagement: regie op crisis
•   crisissimulatie: zelf aan de slag
•   het handboek: eisen & inhoud
•  leiding geven aan een crisis(team)

Meer informatie en aanmelden 

Datum    
Kijk voor de data op onze website www.agrifoodacademy.com
 
Locatie    
Spelderholt Kasteel in Beekbergen  

Investering    
€ 995, ex. BTW

Inschrijven   
3 weken voor start training
(op volgorde van aanmelding, minimaal 8 deelnemers)

Informatie & aanmelden 
www.agrifoodacademy.nl 
of rechtstreeks met Gerrianne Jansen
Bel M +31 (0)6 53 69 64 70 of mail  info@agrifoodacademy.nl

Een incident komt altijd onverwacht. Als u niet daadkrachtig en adequaat reageert, 
kan een incident ontaarden in een crisis. De reputatie van uw organisatie kan daarbij 
blijvend schade oplopen. Hoewel elke crisis uniek is, blijkt dat een goede voorbereiding 
de impact van een crisis kan beperken.


