KORT NIEUWS / EN BREF
Formation PlaniCom

5 jaar treinramp Wetteren

La prochaine session de formation PlaniCom se déroulera à Mons aux Ateliers des Fucam les
mercredi 18 avril, mercredi 25 avril, jeudi 3 mai, mercredi 9 mai, mardi 15 mai et mercredi 23 mai
2018 à Namur. PlaniCom est un programme de cours de 37 heures réparties sur 6 jours. L’objectif est de donner un background général, de sensibiliser à la démarche et à la philosophie
de la planiﬁcation d’urgence et de la gestion de crise. Le programme alterne des approches
théoriques et des cas pratiques.

5 jaar na de ramp in Wetteren willen we de
balans opmaken samen met de hulpdiensten
en de overheden. Zijn er zaken veranderd of
verbeterd? Welke aspecten blijven knelpunten en moeilijk op te lossen? Op 4 mei 2018
organiseren gouverneur Jan Briers en burgemeester Alain Pardaen een congres in de
vorm van panelgesprekken. Experten komen
aan het woord en wisselen onderling hun
ideeën uit. Ieder panelgesprek gaat over een
bepaald thema en wordt ingeleid door een
deskundige spreker. De thema’s zijn ‘veiligheid
en transport’, ‘medische en psychosociale
hulpverlening’, ‘informatie en communicatie’
en ‘gerechtelijke en ﬁnanciële aspecten’. Is de
beveiliging van goederenwagons versterkt?
Welke impact heeft zulke ramp op de hulpverleners? Hoe communiceren we het best
met de bevolking? We zoeken het uit op 4 mei.
Eén dag later wordt een herdenkingsmoment
voor de getroffenen van de treinramp gehouden. De eerste plannen voor een kunstwerk
ter nagedachtenis worden hierbij onthuld. Het
congres gaat door op 4 mei van 9 u tot 16u in
CC Nova in Wetteren.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter le site web de la formation:
www.planicom.be

Formation “Grands rassemblements”
Une journée de formation sur le thème des “grands rassemblements” sera organisée le jeudi
26 avril à Namur. La formation s’articule en deux temps: une présentation du rôle des différentes disciplines lors de la préparation et de l’organisation de grands rassemblements avec au
préalable un mise en contexte théorique et ensuite une étude de deux cas pratiques avec mise
en situation.
Plus d’information: www.planicom.be/nos-services/modules-complementaires

Overheid of Overhead
Op 5 mei organiseert PuMa, de alumnivereniging van de Master in het Publiek Management de
tweede editie van ‘Overheid of Overhead’, een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Master in het Publiek Management. Kunnen we een crisis
écht managen?
Wanneer: Zaterdag 05 mei, 2018
Waar: Antwerp Management School, Sint-Jacobsmarkt 9, 2000 Antwerpen
Prijs (incl. btw):
• AMS alumni: 40 EUR
• Niet alumni: 50 EUR
Programma:
8u30 - 9u30 Onthaal & ontbijt
9u30 - 10u30 Kunnen we een crisis écht managen?
De theorie door dr. Hugo Marynissen
De praktijk door Brandweercommandant en MPM-alumnus Bert Brugghemans
Case gasontplofﬁng Paardenmarkt Antwerpen
10u30 - 11u00 Reﬂectie door Minister Jan Jambon, minister van veiligheid en binnenlandse
zaken
11u00 - 11u30 Kofﬁe
11u30 - 12u30 3 break-outsessies aan de hand van recent onderzoek en cases uit de masterproeven de Master in het Publiek Management
12u30 - 13u30 Conclusies en receptie
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