De Crisis Game
Iedere organisatie krijgt te maken met
verstoringen of incidenten met veel impact,
zoals een datalek, cyberaanval, een heftig
geweldsincident of een issue op social media.
Wanneer de situatie een crisis dreigt te worden
die uw strategische doelen en reputatie ernstig
bedreigt, komt de crisisorganisatie in beeld.
Het crisisteam houdt overzicht, neemt regie
en besluit.Te midden van dreiging, urgentie
en onzekerheid.

Stel u voor...
Uw systeem wordt gehackt. Data zijn mogelijk gecorrumpeerd. Gaat u oﬄine?
Informeert u klanten en leveranciers? Hoe waarborgt u de continuïteit?
U bent directeur van een onderwijslocatie.
Er heeft zojuist een heftig geweldsincident plaatsgevonden.
Staakt u het onderwijs? Hoe gaat de samenwerking met de politie?
Wat gaat u communiceren?

Wat is de Crisis Game?
De Crisis Game is een online game waarin u in de huid van de
crisismanager kruipt. U doorloopt een aantal complexe vraagstukken
op basis van scenario-informatie.
Hoe gaat u om met dilemma’s?
Laat u zich leiden door de adviseurs om u heen of juist niet?
Welke belangen spelen mee? Hoe gaat u om met tijdsdruk?
De Crisis Game biedt u de kans om in korte tijd als individu en
als team uitgedaagd te worden met een ﬁctieve crisissituatie.

Wat biedt de Crisis Game?
Met deze game krijgt u inzicht in uw eigen handelen tijdens een crisis
en wat u daarin drijft. U kunt met uw crisisteam in gesprek gaan over
de voorbereiding en respons bij verschillende scenario’s.
Door het doorlopen en bespreken van de Crisis Game zet u een volgende
stap in het versterken van uw crisisvermogen en bent u per direct beter
voorbereid op een echte crisissituatie.

Speel de Crisis Game
Kruip in de huid van crisismanager.
Maak keuzes en neem besluiten

Wat vindt u
echt belangrijk?

Hoe handelt u?

Check uw uitkomsten

Bekijk en vergelijk uw
keuzes met anderen

Resultaat

Meer inzicht in voorspelbare
dilemma’s en in uw eigen kompas

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Crisis Game of meteen aan de slag?
Neem dan contact op met:
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement |
An Aon Company
010-448 8330
cot@cot.nl

Zet een volgende stap
in het versterken van
uw crisisvermogen

Direct beter voorbereid
op een echte crisissituatie

