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Masterclass crisisbeheersing  
voor non-profits 

Omgaan met crisis en razendsnelle verandering binnen en buiten de organisatie 

 
 

Unieke Masterclass over risico’s, crises en verandering op maat van non-profits 

Leiders van toonaangevende non-profits moeten op dagelijkse basis heel wat ballen in de lucht 

houden, veranderingstrajecten aansturen en rekening houden met tal van interne en externe 

belanghebbenden. Zij doen dat met overgave. Samen met gedreven mensen met als bedoeling 

om maximaal tegemoet te komen aan de missie en het maatschappelijk doel van de organisatie. 

Zij zijn zich ongetwijfeld bewust van tal van kritische risico’s die hun operaties overschaduwen 

en sluiten deze liefst zoveel mogelijk uit. Maar als COVID-19 ons één iets geleerd heeft, dan is 

het wel dat die ene ondenkbare crisis plots levensgroot voor de deur staat en onze werking 

dreigt te ontwrichten. Wat is het volgende dat op ons af komt? 

Bij PM, een adviesbureau gespecialiseerd in crisisbeheersing, zijn we ervan overtuigd dat elke 

organisatie vroeg of laat, maar vooral onverwacht, geconfronteerd wordt met crisissituaties die 

naar de ziel van de organisatie grijpen. Het is een utopie om te denken dat enkel handboeken, 

procedures of crisisplannen dergelijke crises kunnen oplossen. We geloven wel dat organisaties 

kunnen bouwen aan de nodige capaciteit en competenties om op de meest adequate manier 

te reageren in tijden van onzekerheid. Het is onze mening dat elke organisatie, groot of klein, 

het verdient om daar kwalitatief in geadviseerd te worden door professionals. 

We nodigen leidinggevenden van non-profits daarom van harte uit op een Masterclass die we 

exclusief voor hen organiseren. In de loop van de tweedaagse Masterclass nemen we hen mee 

op een inspirerende rit door het steeds evoluerende landschap van crisisbeheersing. Ervaren 

sprekers dompelen de deelnemers onder in een brok noodzakelijke theorie maar laten ruimte 

voor praktijkcases, uitwisseling met collega’s en onmiddellijk bruikbare adviezen het oog voor 

de sector waarin zij actief zijn. Dat alles in een gemoedelijk doch confidentieel kader. 

Masterclass op hoog niveau met een impact op de volledige organisatie 

De Masterclass behandelt onderwerpen als crisis governance, strategische communicatie met 

belanghebbenden, het verhogen van crisisparaatheid van de organisatie en meer. Dit initiatief 

is gericht naar CEO’s, senior management en leden van de Raad van Bestuur. 
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Praktische informatie en afspraken 

• De Masterclass vindt plaats op 20 en 21 augustus in het kantoor van PM te Gent, nabij 

het station Gent Sint-Pieters. De exacte start- en einduren worden later meegedeeld. 

• Deze opleiding is een tweedaagse. Het is daarom enkel mogelijk om voor beide dagen 

te registereren via bit.ly/pm-non-profit. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. 

• De standaard bijdrage voor een tweedaagse Masterclass bedraagt € 2.360 excl. BTW. 

PM biedt deze opleiding aan aan een verlaagd tarief van € 1.950 excl. 21% BTW.  

• We waarderen de open conversaties die plaatsvinden tijdens onze Masterclasses maar 

hechten veel waarde aan confidentialiteit. We hanteren hierbij de ‘Chatham House Rule’.  

• Contacteer info@pm.be voor meer informatie over deze Masterclass. 

Van een universeel perspectief op crisis naar dagelijkse realiteit in 5 modules 

Dag 1 (20 augustus 2020) 

Inleiding Voorstelling van docenten, deelnemers en opleidingsmaterie 

Module 1 

Universeel perspectief 

Betekenis geven aan een chaotische omgeving vol bedreigingen voor 

organisaties – en de positie van senior management in dit verhaal 

Module 2 

Crisis governance 

Besluitvorming op basis van principes voor senior management, en 

dat in alle fases van de crisistijdlijn: voor, tijdens en na 

Module 3 

Crisismanagement 

Crisismanagement als goed dagelijks management met speciale 

aandacht voor operaties, governance en communicatie 

  

Dag 2 (21 augustus 2020) 

Module 4 

Dagelijkse operaties 

Organisaties voorbereiden op risico’s, crises en verandering door het 

gestructureerd bouwen aan capaciteit en competenties 

Module 5 

Crisiscommunicatie 

Op zoek naar de balans tussen perceptie en realiteit met als doel om 

conversaties en vertrouwen op te bouwen met uw belanghebbenden 

Afronding Vragenrondje en losse eindjes aan elkaar knopen 

 
Maak kennis met de docenten (bezoek pm.be/about voor meer informatie) 
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