WORKSHOP LIAISON IN HET COPI

Wanneer de hulpdiensten worden ingeschakeld bij een incident in jouw zorginstelling wordt
mogelijk GRIP 1 afgekondigd. Het CoPI (Commando Plaats Incident) coördineert dan de
incidentbestrijding. Vanuit de zorginstelling sluit een liaison bij het CoPI aan om de linking-pin te
zijn tussen de hulpdiensten en het crisisteam van de zorginstelling. Maar hoe gaat dat nu in zijn
werk en wat wordt er van je verwacht? Deze vragen worden beantwoord tijdens deze workshop.

Voor wie?
Deze workshop is voor functionarissen die vanuit hun organisatie de rol van ‘liaison’ vervullen of
die interesse hebben in deze rol. De (potentiële) liaisons werken bij acute en niet-acute (24/7)
zorgpartners uit de regio Brabant Midden-West-Noord. De workshop is ook geschikt voor de
crisiscoördinatoren van deze zorgpartners. Dit omdat het advies is dat de crisiscoördinator niet
gelijktijdig de rol van liaison op zich neemt tijdens een calamiteit of crisis.
De leerdoelen
Na het volgen van deze workshop:
• Heb je je kennis over de werking van de operationele diensten van de Veiligheidsregio
opgefrist en aangescherpt;
• Begrijp je beter hoe de crisisorganisatie in de zorginstelling en in het CoPI met elkaar
samenhangen;
• Heb je inzicht in de taken, rollen en bevoegdheden van het CoPI in relatie tot het
crisisteam in de zorginstelling;
• Begrijp je wat je van het CoPI kan verwachten en wat men in het CoPI van jou verwacht;
• Heb je geoefend met specifieke vergadertechnieken in het CoPI en BOB (Beeldvorming,
Oordeelsvorming en Besluitvorming);
• Maak je (verder) kennis met de GHOR en met liaisons van andere zorgorganisaties in jouw
regio en daarmee je netwerk uitbreidt/verdiept.

Interesse in deze workshop?
Stuur dan een mail naar info@ghorbrabantmwn.nl met als titel ‘Workshop liaison in het CoPI’. Je
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met jouw relatiemanager. Je vindt ons op
www.ghorbrabantmwn.nl

