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Subject: Masterclasses lessen coronacrisis en boekje Open Up

Gemeenten t.a.v. College van B&W, gemeentesecretaris, ambtenaren OOV en raadsleden
 
Geachte rela�e,
 
De coronacrisis hee� een ongekend grote impact op de volksgezondheid, de economie en op het sociaal-maatschappelijke welbevinden van de
bevolking.
We zi�en nog middenin de crisis, maar tussen�jds is het reeds van cruciaal belang lessen en ervaringen met elkaar te delen.
 
Om die reden organiseren wij na de zomerperiode twee kwalita�ef hoogwaardige masterclasses over de belangrijkste lessen van de coronacrisis.
 
Op woensdag 30 september een masterclass specifiek voor personeel uit de zorgsector. Naast de lessen van de coronacrisis wordt in deze
masterclass ook aandacht besteed aan de geneeskundige hulpverlening �jdens de tramaanslag in Utrecht in 2019 en aan de digitale
weerbaarheid van zorginstellingen. Voor meer informa�e en aanmeldingsprocedure klik hier.
 
Op donderdag 8 oktober een masterclass voor belangstellenden uit alle (veiligheid)sectoren. Tijdens deze masterclass zal een directeur publieke
gezondheid vertellen over haar ervaringen. Worden interna�onale lessen besproken, wordt ingegaan op de civiel-militaire samenwerking �jdens
de coronacrisis en komt de toenemende dreiging van cybercriminelen �jdens de coronaperiode aan bod. Voor meer informa�e en
aanmeldingsprocedure klik hier.
 
In het boekje Open Up weet Hans Siepel op inspirerende wijze via een mythologische vertelling de lezer duidelijk te maken hoe de
coronacrisis een nieuw �jdperk inluidt. Zeer verrassend is zijn analyse dat we met wetenschappelijke inzichten alleen de crisis niet gaan
oplossen. Daar is een andere energie voor nodig. Welke dat is, leest u in Open Up. Een boekje in handzaam formaat (15 cm x 15 cm) dat
gemakkelijk wegleest. Voor meer informa�e over Open Up en de bestelmogelijkheid klik hier.
 
Op 25 maart 2021 organiseren wij een interessant symposium over de lessen van de coronacrisis 2020. Vele prominente sprekers die
momenteel leiding geven aan de crisis zijn opgenomen in het programma. In de derde week van augustus wordt u nader over dit symposium
geīnformeerd. Noteert u de datum van het congres alvast in uw agenda.
 
Met vriendelijke (vakan�e)groet namens het team SVDC,
 
Gert-Jan Ludden
Adviseur crisisbeheersing
06  51817733
www.svdc.nl

Klik hier om u af te melden voor onze informa�eve mailings onder vermelding van het af te melden mailadres.
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