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Crisismanagement oefenen met BOB 
‘Spelenderwijze crises leren beheersen’. Anders dan de titel doet vermoeden is crisismanagement, 

crisisbeheersing alles behalve een spel. Wanneer een crisis jouw organisatie treft dan is het 

belangrijk om over goed geoefende teams te beschikken, die de crisis kunnen beheersen zodat de 

crisis niet jouw organisatie gaat beheersen! 

Geoefendheid gaat stapje voor stapje, voordat een crisisteam een grote stap kan maken naar 

bijvoorbeeld een multidisciplinaire crisisoefening, waarbij naast de interne teams zoals BHV, ICT 

uitwijk, etc. ook de externe hulpdiensten zijn betrokken.  

Maak kennis met BOB 

Het opleiden en trainen van een crisisteam vraagt vaak om schaarse middelen zoals tijd en geld en 

deze wil je dan ook zo optimaal mogelijk gebruiken. Dat kan door met BOB het crisisteam vooraf en 

tussentijds te laten oefenen.  

Met dit spel kun je in maximaal een uur een crisis gaan oefenen en beheersen op basis van de BOB, 

Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming methode. Hiervoor heeft het spel als basis 2 sets met 

elk 6 verschillende scenario’s waarvan meerdere sets zijn bij te bestellen. 
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Het spel bestaat uit 

• Een handleiding 

• 1 Spelleiderskaart 

• 2 sets met elk 6 crisiskaarten  

• 1 stakeholder analyse kaart 

• 6 actiekaarten 

• 6 kanskaarten 

• 1 kaart met tips 

• 1 dobbelbeker en 2 dobbelstenen (je mocht er eens één kwijtraken) 

 

Dit alles zit mooi verpakt in een blikken doos en het drukwerk is van hoge kwaliteit. Zie de afbeelding 
hiervoor. 
 
Op aanvraag is er ook (gratis) een PowerPoint met crisissituaties beschikbaar. Met dit spel ben je in 

staat om op een vereenvoudigde wijze de basisbeginselen van crisismanagent en crisisbeheersing te 

leren en toe te passen.  

De prijs van het spel is: €97,50 inclusief BTW en verzendkosten.  

Het bestellen kan door het sturen van een email aan: bob@bcxpert.nl  

met daarin de naam van de aanvrager, adres, factuurgegevens en factuuradres. 

Let op: Door de enorme drukte, bij de pakketbezorging en de leveranciers van de spelonderdelen, is 

het mogelijk dat afleveren van het spel enige tijd extra in beslag zal nemen.  
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