
Trainingen en opleidingen Doelgroep
Leerdoelen gericht 

op het verkrijgen van
Duur 

(netto)
Aantal 

deelnemers
Kosten per 
deelnemer

1. Introductie werken in een Just Culture Functionarissen die zich willen oriënteren op 
veiligheidscultuur en -management

Kennis 1 dagdeel 
(3,5 uur)

in overleg Op aanvraag

2. Verdieping werken in een Just Culture* Bestuur, directie en management die zich willen 
oriënteren op veiligheidscultuur en -management

Kennis 2 dagdelen 
(7 uur)

16 240.00€           

3. Introductie training Team/Crew Resource 
Management (binnen teams)

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren in een team

Kennis en vaardigheden 1 dagdeel 
(3,5 uur)

8 285.00€           

4. Verdieping training Team/Crew Resource 
Management (binnen teams)*

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren in een team

Kennis en vaardigheden 2 dagdelen 
(7 uur)

8 455.00€           

4a. Verdieping training Team/Crew Resource 
Management (binnen teams)* 

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren in een team

Kennis en vaardigheden 2 dagdelen 
(7 uur)

8 Op aanvraag

5. Masterclass Team/Crew Resource Management 1 
(binnen teams)*

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren in een team

Kennis en vaardigheden 2 dagdelen 
(7 uur)

8 per dag 565.00€           

6. Masterclass Team/Crew Resource Management 2 
(binnen en tussen teams)*

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
samenwerken in en met teams

Kennis en vaardigheden 2 dagdelen 
(7 uur)

8 per dag 605.00€           

7. Introductie training Single-human Resource 
Management*

Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren als een éénpersoons eenheid

Kennis 1 dagdeel 
(3,5 uur)

4 455.00€           

8. Masterclass Single-human Resource Management* Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren als een éénpersoons eenheid

Kennis en vaardigheden 2 dagdelen 
(7 uur)

8 per dag 565.00€           

9. Leergang Single-human Resource Management* Functionarissen die in crisis omstandigheden moeten 
functioneren als een éénpersoons eenheid

Kennis en vaardigheden 1,5 dagen 
(10,5 uur)

4 per dag 995.00€           

10. Opleiding onderzoeker Veiligheids- en VIM-
meldingen*

Functionarissen die onderzoek moeten doen naar 
veiligheids incidenten

Kennis en vaardigheden  3 dagen 
(21 uur)

max. 12 925.00€           

11. Opleiding evaluatie- en incident onderzoeker* Functionarissen die evaluaties en onderzoek moeten 
doen naar incidenten en calamiteiten 

Kennis en vaardigheden  4 dagen 
(28 uur)

8 tot 12 1,460.00€        

12. Effectief communiceren* Functionarissen die in alle omstandigheden in staat 
moet zijn om effectief te kunnen communiceren

Kennis 1 dagdeel 
(3,5 uur)

12 tot 16 240.00€           

13. Opleiding tot waarnemer* Functionarissen die trainingen en oefeningen moeten 
kunnen waarnemen

Kennis en vaardigheden 1,5 dagen 
(10,5 uur)

8 1,015.00€        

14.Train-de-trainer* Functionarissen Opleiden-Trainen-Oefenen Kennis en vaardigheden  2 dagen 
(14 uur)

8 1,195.00€        

15. Checklist Personal Profile inclusief rapportage Bestuur, directie, management en 
crisisfunctionarissen

Persoonlijk inzicht 20 tot 30 
minuten

1 99.00€             

16. 360 graden feedback meting inclusief rapportage Bestuur, directie, management en 
crisisfunctionarissen

Persoonlijk inzicht 20 tot 30 
minuten

1 55.00€             

* Trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW m.u.v. onderdelen 15 en 16 hierover is wel BTW verschuldigd.

Onderzoek, evaluatie en consultancy
De Human Factors Adviesgroep is er ook voor incident- en calamiteitenonderzoek, systeem- en 
oefenevaluaties, secundaire analyses en consultancy.


