Risicomanagement

CRM niet alleen
voor ‘bloed-enspoedteams’
Risico’s aanpakken kun je niet alleen, daar heb je het

Is er ruimte voor de bijbehorende gevoelens en
emoties van teamleden over risico’s?

hele team voor nodig. Maar dat kan alleen als iedereen de
juiste stappen neemt. CRM is daarbij een goede leidraad.

3. Missie-analyse
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analyse hoe die te bereiken. Zijn de teamdoelen
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4. Communicatie

platforms en politie-, brandweer- en operatieteams passen CRM inmiddels toe. In het

1. Besluitvorming
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is ervaringsdeskundige als het gaat over werken
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in en met teams. Bijlsma was tien jaar officier

2. Assertiviteit

bij de Koninklijke Landmacht en daarna ma-

Assertiviteit – ‘speak up’– houdt het midden
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Juist als het gaat
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Assertiviteit
– ‘speak up’ – houdt
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passiviteit en agressie

modellen, die de werkelijkheid hoe dan ook
vertekenen? Worden deze vertekeningen expliciet gemaakt in de omgang met risico’s?

Werkdruk en vermoeidheid
Veel CRM-benaderingen voegen twee componenten toe: werkdruk en vermoeidheid. Dit zijn
niet zozeer competenties, als wel toestanden
die de zeven CRM-competenties stevig op de
proef kunnen stellen. Niet zelden zijn werkdruk
en vooral vermoeidheid taboes in de organisatie. De overmatig energieke manager of professional past immers meer bij ons ideaalbeeld.
Echter, juist als het gaat om risico’s kunnen
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7. Omgevingsbewustzijn
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bijbehorende verwachtingen en emoties?
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Meer gestructureerd en expliciet samenwerken

6. Adaptief vermogen

welke omgevingsfactoren wel en niet te beïn-

in dergelijke teams, met behulp van bewezen
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