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Aanbod informatiemanagement
Een goed beeld van de situatie is ontzettend belangrijk voor een effectieve crisisorganisatie.
Ieder team moet op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Binnen de
organisatie zijn de informatiemanagers belast met deze verantwoordelijkheid. Zij verzamelen,
analyseren en adviseren de verschillende teams en functies op basis van de beschikbare
informatie.
De rol van de informatiemanagers is
essentieel. Daarom is het belangrijk dat zij
goed opgeleid en getraind zijn. Voor dit
leertraject heeft V&R het 'leerpad
informatiemanagement' ontwikkeld.
Een leerpad waarin verschillende modules
worden aangeboden. De verschillende
modules bestaan uit diverse lesvormen en
leermiddelen. Deze kunnen worden
vormgegeven als trainingen, opleidingen
en oefendagen. De modules binnen ons
aanbod kunnen aangeboden worden op
functie, team, organisatie en individueel
niveau.
Het is natuurlijk ook mogelijk deze stappen
in een andere volgorde te organiseren. Zo
is het goed mogelijk om na de opleidingen
een netwerkdag te organiseren als start
voor het traject ‘vakbekwaam blijven’,
voordat we aan de slag gaan met
verdiepingstrainingen. Of bijvoorbeeld te
starten met de LCMS oefeningen na de lijnoefening. Graag gaan we hierover in gesprek en
maken we een leerpad op maat voor uw organisatie.

Vakbekwaam worden
In het traject vakbekwaam blijven richten we ons op een verdieping van de verschillende
functies, taken en verantwoordelijkheden binnen de crisisorganisatie en het
informatiemanagement. Na dit traject zijn de medewerkers in staat de kennis en
vaardigheden direct toe te passen tijdens een incident.

De functiegerichte opleiding
“Wat is informatiemanagement en wat zijn je kerntaken?”. Tijdens de functieopleiding leren
de deelnemers alles over hun eigen functie en het veld waarin zij werken. Na het volgen van
de opleiding weten de deelnemers precies wat hun rol is en zijn ze klaar voor de praktijk.
Tijdens de opleiding hebben we aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn voor het
uitoefenen van de functie, zoals het verzamelen van informatie, het lezen en schrijven in
LCMS en presentatietechnieken. Ook het aspect 'houding en gedrag' is belangrijk voor het
goed functioneren van de informatiemanager. D
oor middel van verschillende cases en
simulaties wordt de nadruk gelegd op gedrag, houding en competenties. Hoe stel je je op als
Informatiemanager, coördinator of Hoofd Informatie en hoe kun je je ‘rol’ pakken?
De functiegerichte opleiding is bedoeld voor aankomend Informatiemanagers, coördinatoren
en Hoofden Informatie binnen een mono of multidisciplinaire crisisorganisatie. De
deelnemers zijn al bekend met de eigen crisisorganisatie of hebben voorafgaande de
elearning of basisopleiding crisisorganisatie gevolgd.
De functiegerichte opleiding voor Plotters richt zich vooral op het verwerken van alle
tekstuele en/of mondelinge informatie in een goed plot. De samenwerking met de andere
functionarissen in het netwerk Informatiemanagement komt hierbij continu aan bod.



Functiegerichte opleiding informatiemanager CoPI
Tijdens de functiegerichte opleiding informatiemanager CoPI leer je jouw
rol en verantwoordelijkheden binnen het CoPI kennen. Je leert hoe je de
juiste informatie ophaalt, welke informatieproducten er zijn en hoe je voor
jouw specifieke functie een strategie bepaald tijdens een crisis of incident.

Voor het volgen van de opleiding informatiemanager CoPI is basiskennis een vereiste.
Leerdoelen
Na het volgen van de functiegerichte opleiding informatiemanager CoPI kunnen de
deelnemers:
●
●
●
●
●
●

De verschillende functies binnen het informatiemanagement en het CoPI
benoemen.
Inspelen op de informatiebehoefte van het CoPI.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
De Leider CoPI adviseren rondom multidisciplinaire knelpunten en dilemma’s;
scenariodenken.
Verschillende systemen gebruiken, waaronder LCMS.

Opbouw
De opleiding duurt 5 dagen.



Functiegerichte opleiding informatiemanager ROT
Tijdens de functiegerichte opleiding informatiemanager ROT leer je wat je rol
en verantwoordelijkheden binnen het ROT zijn. Je leert hoe je inspeelt op de
informatiebehoefte tijdens een crisis of incident, welke informatieproducten
er bestaan en hoe je deze optimaal kunt inzetten voor jouw functie.
Leerdoelen
Na het volgen van de functiegerichte opleiding informatiemanager ROT kunnen de
deelnemers:
●
●
●
●
●
●

De verschillende functies binnen het informatiemanagement en het ROT benoemen.
Inspelen op de informatiebehoefte van het ROT.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
De Operationeel Leider rondom multidisciplinaire knelpunten en dilemma's
adviseren.
Scenariodenken.
Verschillende systemen gebruiken, waaronder LCMS.

Opbouw
De opleiding duurt 5 dagen.



Functiegerichte opleiding informatiecoördinator beleidsteam
Na afloop van de functiegerichte opleiding I
nformatiecoördinator
beleidsteam ben je klaar voor de praktijk aan tafel bij de burgemeester.
Tijdens de opleiding besteden we uitgebreid aandacht aan de vaardigheden
en competenties die nodig zijn voor het optimaal uitoefenen van de functie.
We gaan aan de slag met de LCMS, presentatietechnieken en 'houding en
gedrag'. Want het pakken van je rol aan tafel van het beleidsteam is een
kritische succesfactor. Door middel van verschillende casussen en simulaties brengen we de
opgedane kennis direct in de 'praktijk'.
Leerdoelen
Na het afronden van de opleiding informatiecoördinator beleidsteam hebben de deelnemers:
●
●
●
●
●

Kennis van de eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de
crisisorganisatie en het beleidsteam.
De kennis en vaardigheden om zelfstandig aan de slag te gaan binnen het
multidisciplinaire netwerk Informatiemanagement.
De kennis en vaardigheden om het beleidsteam te adviseren rondom bestuurlijke
knelpunten en dilemma’s.
De vaardigheden om besluiten en acties vanuit het beleidsteam in de 'besluitentabel'
te verwerken.
Kennis en vaardigheden om het totaalbeeld, vanuit LCMS en het netwerk
Informatiemanagement, op een overzichtelijke wijze te presenteren.

Opbouw
De opleiding duurt 3 dagen.




Functiegerichte opleiding informatiecoördinator/Hoofd
Informatie (HIN)
Tijdens de functiegerichte opleiding informatiecoördinator/Hoofd Informatie
(HIN) leer je de vaardigheden en de competenties die nodig zijn om je
functie zo goed mogelijk uit te voeren en (indien leidinggevend) je team

aan te sturen.
Leerdoelen
Na het afronden van de opleiding informatiecoördinator/Hoofd Informatie (HIN) hebben de
deelnemers:
●
●
●
●
●

Inzicht in de crisisorganisatie.
Kennis van de eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De kennis en vaardigheden om zelfstandig aan de slag te gaan binnen het multi en
monodisciplinaire netwerk Informatiemanagement.
De vaardigheden om verschillende systemen te gebruiken.
Kennis en vaardigheden om het totaalbeeld, vanuit LCMS en het netwerk
Informatiemanagement, op een overzichtelijke wijze te presenteren.

Doelgroep
De functiegerichte opleiding informatiecoördinator/Hoofd Informatie (HIN) kan aangeboden
worden voor:
●
●
●
●
●

Bevolkingszorg
GHOR
Brandweer
Politie
Overig

Opbouw
De opleiding duurt 3 dagen.

Vakbekwaam blijven
In het traject vakbekwaam blijven richten we ons op een verdieping van de verschillende
functies, taken en verantwoordelijkheden binnen het informatiemanagement. Na dit traject
zijn de medewerkers in staat om direct te handelen tijdens een incident of crisis.

Verdiepingstraining
De trainingen staan in het teken van het vasthouden van het bestaande niveau en het verder
uitbouwen van de individuele vaardigheden. We zoomen in op de landelijke richtlijnen van
netcentrisch werken en werken in LCMS, zoals het thematisch werken in de verschillende

teams en het (gelaagd) vullen van het plot. Uitgangspunt is dat de deelnemers zo veel
mogelijk zelf aan de slag gaan en waar mogelijk ook hun eigen rol invullen. Zaken als het
verwerken van informatie in LCMS (tekst of plot) en het presenteren van het beeld komen in
training terug. In alle trainingen wordt ruimte ingepland voor theorie rondom nieuwe
(landelijke en regionale) ontwikkelingen en terugkoppeling van oefeningen en daadwerkelijke
inzetten.



Verdiepingstraining Informatiemanager CoPI
Tijdens de verdiepingstraining informatiemanager CoPI gaan we
dieper in op de kennis die is opgedaan tijdens de opleiding. Nu de
informatiemanager CoPI vakbekwaam is en alle kennis heeft om deze
functie uit te voeren, is het belangrijk om vakbekwaam te blijven.

Leerdoelen
Na het afronden van de verdiepingstraining kunnen de deelnemers:
●
●
●

●
●

Benoemen wat informatiemanagement en netcentrisch werken is in de
veiligheidsregio.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
Specifieke keuzes en dilemma’s benoemen voor het uitoefenen van hun functie en
daarnaast aangeven wat dit betekent voor gehele keten van netcentrisch werken/
informatiemanagement.
Inzichten delen en het team confronteren met mogelijk blinde vlekken.
Op een korte en kernachtige wijze en op multidisciplinair niveau
relevante informatie inbrengen, zowel in LCMS als bij het presenteren
van het totaalbeeld.

Opbouw
De verdiepingstraining duurt 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de gekozen vorm.




Verdiepingstraining Informatiemanager ROT
Tijdens de verdiepingstraining informatiemanager ROT gaan we dieper in op de kennis die is
opgedaan tijdens de opleiding. Nu de informatiemanager ROT vakbekwaam is en alle kennis
heeft om deze functie uit te voeren is het belangrijk om vakbekwaam te blijven.
Leerdoelen
Tijdens de verdiepingstraining gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
●
●
●

●
●

Benoemen wat informatiemanagement en netcentrisch werken is in de
veiligheidsregio.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
Specifieke keuzes en dilemma’s benoemen voor het uitoefenen van hun
functie en daarnaast aangeven wat dit betekent voor gehele keten van
netcentrisch werken / informatiemanagement.
Inzichten delen en het team confronteren met mogelijk blinde vlekken.
Op een korte en kernachtige wijze en op multidisciplinair niveau relevante informatie
inbrengen, zowel in LCMS als bij het presenteren van het totaalbeeld.

Opbouw
De verdiepingstraining duurt 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de gekozen vorm.




Verdiepingstraining Informatiecoördinator beleidsteam
De verdiepingstraining staat in het teken van in het teken van
kennisverdieping. Tijdens de verdiepingstraining gaan we dieper in op
de kennis die nodig is om als informatiecoördinator beleidsteam
optimaal te kunnen functioneren. De deelnemers vergaren kennis over
informatiemanagement en netcentrisch werken binnen de
veiligheidsregio en ontwikkelen vaardigheden die hen helpen hun
functie nog beter uit te voeren.
Leerdoelen
Na het afronden van de verdiepingstraining kunnen de deelnemers:
●
●
●

Benoemen wat informatiemanagement en netcentrisch werken is in de
veiligheidsregio.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
Specifieke keuzes en dilemma’s benoemen voor het uitoefenen van hun functie en
daarnaast aangeven wat dit betekent voor gehele keten van netcentrisch werken /

●
●

informatiemanagement.
Inzichten delen en het team confronteren met mogelijk blinde vlekken.
Op een korte en kernachtige wijze en op multidisciplinair niveau
relevante informatie inbrengen, zowel in LCMS als bij het
presenteren van het totaalbeeld.

Opbouw
De verdiepingstraining duurt 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de gekozen vorm.



Verdiepingstraining Informatiecoördinator/Hoofd Informatie
(HIN)
Tijdens de verdiepingstraining informatiecoördinator/Hoofd Informatie
(HIN) gaan we dieper in op de basiskennis van de deelnemers. De
deelnemers vergaren kennis over informatiemanagement en
netcentrisch werken binnen de veiligheidsregio en ontwikkelen de
vaardigheden om in te spelen op specifieke dilemma's en keuzes.
Tijdens de verdiepingstraining leren de deelnemers inzichten te delen en
eventuele mogelijke blinde vlekken te benoemen.
Leerdoelen
Na het afronden van de verdiepingstraining kunnen de deelnemers:
●
●
●
●
●

Benoemen wat informatiemanagement en netcentrisch werken is in de
veiligheidsregio.
Informatie verzamelen, bewerken en analyseren voor het team.
Specifieke keuzes en dilemma’s benoemen voor het uitoefenen van
hun functie.
Inzichten delen en het team confronteren met mogelijk blinde vlekken.
Op een korte en kernachtige wijze en op monodisciplinair niveau relevante informatie
inbrengen, zowel in LCMS als bij het presenteren van het totaalbeeld.

Opbouw
De verdiepingstraining duurt 1 dag.




Verdiepingstraining Plotter
De verdiepingstraining staat in het teken van optimaal gebruik maken van
LCMS. Tijdens de training hebben we specifieke aandacht voor het
analyseren van de grafische informatiebehoefte die bestaat binnen de
verschillende teams. Daarnaast gaan we aan de slag met de samenwerking
tussen de plotter en de informatiemanager.
Leerdoelen
Na het afronden van de verdiepingstraining kunnen de deelnemers:
●
●
●

Informatie verzamelen om in te spelen op de informatiebehoeften van het eigen team.
Op basis van de verzamelde informatie een grafisch plot maken van de situatie.
Samenwerken met de informatiemanager CoPI/ROT en de plotter CoPI/ROT
om de juiste informatie te verzamelen en te delen.

Opbouw
De verdiepingstraining duurt 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de gekozen vorm.




Online training LCMS
Voor het oefenen van de schrijvers in LCMS hebben we een
praktisch elearningconcept ontwikkeld. Deelnemers van de online
training LCMS maken een onlineoefening, zij ontvangen via de mail
de opdrachten waarvoor zij vervolgens één week de tijd krijgen om
deze te voltooien. Nadat de cases is gemaakt, geeft de trainer alle
deelnemers individuele feedback. De deelnemers worden op deze
manier getraind en gecoacht op individuele leerpunten en
voortgang.
Leerdoelen
Na het afronden van de online LCMS training kunnen de deelnemers:
●
●
●

Informatie uit het eigen team verwerken in LCMS.
Beschrijven welke multidisciplinaire informatie in LCMS van
belang is voor het eigen team.
Acties benoemen voor het eigen team.

●

Een terugkoppeling in LCMS geven op de gevraagde acties.

Opbouw
Deelnemers zijn onderdeel van een 'traject' en kunnen na het ontvangen van de
opdracht zelf bepalen wanneer zij de casus uitvoeren, binnen het tijdsbestek
van één week. Iedere opdracht kent een studiebelasting van ongeveer 1 uur.



Functiegerichte oefendag
Tijdens de functiegerichte oefendag staat het ontwikkelen van de
eigen vakbekwaamheid centraal. De oefendag is verdeeld in een
aantal oefenronden waarin de deelnemers actief aan de slag gaan
met ieder een eigen casus. De overige deelnemers, die op dat
moment geen casus 'spelen' vormen het tegenspel en/of treden op
als waarnemer. Door de oefendag op deze manier in te delen
ontstaat er intervisie onder de deelnemers. Tijdens de oefendag besteden we aandacht aan
de vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de betreffende functie.
Doelgroep
De functiegerichte oefendag kan georganiseerd worden voor:
●
●
●
●

Informatiemanagers (CoPI, ROT, BT en mono)
Informatiecoördinatoren
Hoofden Informatie
Plotters
Opbouw
De oefendag duurt 1 dag (bij 8 deelnemers). De datum wordt in
overeenstemming met de opdrachtgever bepaald.



Lijnoefening netwerk Informatiemanagement (multi)
Door middel van een lijnoefening kan er heel specifiek geoefend
worden in de samenwerking tussen de Informatiemanagers,
Informatiecoördinatoren, Hoofden Informatie en Plotters. N
aast de

specifieke doelgroep voor de lijnoefening kan de oefening eventueel 'aangevuld' worden met
andere essentiële functies binnen het informatiemanagementproces. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld de calamiteitencoördinator, de burgemeester, de operationeel leider en de leider
CoPI. Alle functies binnen het netwerk informatiemanagement worden ingezet tijdens de
oefening, waarbij het totale proces rondom netcentrisch werken wordt beoefend.
Doelgroep
De lijnoefening kan georganiseerd worden voor:
●
●
●
●
●

Informatiemanagers (CoPI, ROT, BT en mono)
Informatiecoördinatoren
Hoofden Informatie
Plotters

Opbouw
De oefening duurt 1 dagdeel. De datum wordt in overeenstemming met de
opdrachtgever bepaald.




Netwerkdag Informatiemanagement multidisciplinair
Informatiemanagement valt of staat met het goed presteren van alle
informatiemanagers in het netwerk. Daarbij gaat het dus niet alleen
om de multidisciplinaire informatiemanagers, maar ook de
informatiecoördinatoren/Hoofden Informatie van de GHOR,
brandweer, bevolkingszorg, politie en eventuele crisispartners. Een
goede methode hiervoor is het organiseren van een netwerkdag.
Door verschillende interactieve bijeenkomsten leren de deelnemers elkaar en elkaars functie
kennen. Daarnaast zoomen zij samen in op een ultieme samenwerking binnen het netwerk.
De netwerkdag is voor alle leden binnen het netwerk informatiemanagement binnen de
Veiligheidsregio of andere crisisorganisatie.

Voordelen van de netwerkdag:
●
●
●

Kennismaking
Kennisuitwisseling
Bespreken en ervaren van knelpunten

Opbouw
De netwerkdag kan op basis van de wensen en behoeften van de
opdrachtgever plaats vinden gedurende één dagdeel of een hele dag. In
overeenstemming met de opdrachtgever wordt gezocht naar de beste
locatie en een passende datum.

Contact
Vragen over onze producten of wil je een prijsopgave/offerte van ons ontvangen?
Neem dan contact op met AnneLieke Wagenaar via a
nnelieke@vr.nl
. Je kunt ons ook altijd
telefonisch bereiken via 0187478855 of een kijkje nemen op onze website w
ww.vr.n
l.

