
EVALUEREN



 Waarom evalueren:

 We gaan door een heel bijzondere periode, de Coronacrisis drukt nog duidelijk een stempel op ons  
 dagelijks leven. De sociale- en economische impact is enorm en ook maatschappelijke effecten vragen 
 steeds meer de aandacht.

 We mogen niet vergeten wat er nu is geleerd!

 Evalueren is een belangrijke fase in het omgaan met een crisis, zoals in ieder gedegen crisisplan staat
 vermeld.

 Iedere crisis is een enorme bron van informatie waarvan we veel kunnen leren.

 De piek van de Coronacrisis lijkt voorbij en we gaan liefst zo snel mogelijk over naar de ?waan van de 
 dag?. Het risico dat we daardoor waardevolle lessen verliezen is groot. Niemand had vooraf kunnen
 bedenken in welke mate ons leven op alle vlakken door Corona beïnvloed is.

 Juist nu? is het leren, delen, vertalen en borgen van ervaringen voor de toekomst van cruciaal belang. 
 Medewerkers hebben persoonlijke ervaringen en ze leveren graag hun bijdrage aan een veiligere
 werkomgeving.

 CrisisProfs verzamelt deze waardevolle ervaringen vanuit verschillende betrokken disciplines via een
 online enquête en vertaalt de feedback naar aanbevelingen voor een no?g beter voorbereide en veiligere 
organisatie.Wij gebruiken de schat aan ervaringen direct in updates van de Planvorming en en de 
jaarlijkse Crisismanagement Opleidings-, Trainings- en Oefenactiviteiten.



In overleg met de opdrachtgever 

bepalen we de doelgroep

Het doel bepaalt de keuze van de 

doelgroep. Advies is om ook de 

medewerkers van de werkvloer 

te betrekken zodat in de 

toekomst de gehele organisatie 

direct helemaal op elkaar 

afgestemd is.

CrisisProfs stelt relevante 

doelgerichte evaluatievragen op.

Na vaststelling door de 

opdrachtgever zet CrisisProfs de 

online-evaluatie voor u uit.

U ontvangt , naast een uitgebreid 

rapport, in een presentatie de 

uitkomst van enquête.

Deze presentatie heeft als doel:

- Duidelijkheid te  ver- 

strekken welke ervaringen 

er zijn opgedaan tijdens de 

Coronacrisis.

- Waar is men tevreden over 

- Wat kan in de toekomst 

eventueel (nog) beter en

- Hoe de lessen te borgen

Resultaat:?We vergeten niet wat we 

nu geleerd hebben?

UITVOERING ANALYSE RESULTAAT

CrisisProfs inventariseert en 

analyseert de responsenquêtes 

en legt de gegevens vast in een 

evaluatieverslag. We maken 

direct de vertaalslag naar het 

Crisisplan en geven 

aanbevelingen voor een beter 

crisismanagement.

Indien nog geen crisisplan 

aanwezig is, ontwikkelen wij een 

concept crisisplan en nemen we 

de uitkomst van de 

online-enquête hierin mee. De 

eerste aanzet naar een (nog) 

betere voorbereiding op een 

(eventuele) volgende crisis!



 
Evalueren is leren voor de toekomst!

 Het gaat niet om het juiste antwoord maar om de juiste oplossing!

 Tijdens crises is samenwerking tussen de leidinggevenden en medewerkers cruciaal. In de 
 crisisorganisatie dienen de rollen ingevuld te worden door getrainde functionarissen.

 De crisismanagementtrainingen zetten de theorie uit het crisisplan om in essentiële
 vaardigheden.

 Het Crisisplan geeft alle betrokkenen inzicht, handvatten en rust wat resulteert in een betere
 continuïteit van de bedrijfsvoering.

 Getrainde medewerkers weten wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat doet en welke
 informatie op welk moment met wie te delen.

 Heeft u binnen uw organisatie nog geen praktisch, compact en gestructureerd crisisplan? 
 Het is nu de ideale tijd om deze te ontwikkelen.

 Al uw medewerkers hebben veel ervaringen opgedaan tijdens de Covid-crisis en daarmee
 een enorme bron aan geleerde lessen die u vast wilt houden voor de toekomst.
 Het benutten van deze waardevolle informatie is de beste basis voor het te ontwikkelen
 Crisisplan.  Wij helpen u hier graag bij.

 Tijdens een telefonische informatiesessie kijken we of we u kunnen helpen om de juiste  
 informatie naar boven te krijgen en nemen we alle mogelijkheden voor uw organisatie met
 u door. Kijk hiervoor op www.crisisprofs.com/evalueren, mail ons: info@crisisprofs.com 
 of bel 06-43 93 2804.
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