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Introductie 

De regio Groningen is de afgelopen jaren getroffen door meerdere aardbevingen, waarbij de aardbeving in 

Huizinge (3.6 op de Schaal van Richter) de zwaarste was. Onderzoek wijst uit dat een zwaardere aardbeving een 

reële mogelijkheid is. Deze kans op, het ervaren van weinig politieke steun, en de schade die door aardbevingen 

is ontstaan bij vele huizen en andere gebouwen in de regio, heeft geleid tot onrust en onzekerheid bij de 

bevolking. Dit raakt zowel uw cliënten als u: u als bewoner én medewerker van een zorginstelling in 

aardbevingsgebied.  

 

Vanuit de onrust door de kans op een (zwaardere) aardbeving en de gevolgen daarvan heeft de GHOR vanuit de 

Veiligheidsregio Groningen een scholingsprogramma voor u opgesteld om de kennis en informatie over 

aardbevingen te verbeteren en deze kennis ook te kunnen toe passen in eigen praktijk. Dit programma is 

specifiek voor medewerkers van zorginstellingen en heeft als doel onzekerheden en onrust over dit onderwerp 

weg te nemen en zo toenemende of voortdurende stress, bij u en/of uw cliënten1, zoveel mogelijk te beperken. 

De directeur van uw zorginstelling is op de hoogte van dit aanbod. Binnen uw organisatie zijn afspraken gemaakt 

welke scholing u kunt volgen.  

 

Het scholingsprogramma omvat 14 trainingen. Maar welke is relevant voor u? In deze informatiefolder lichten wij 

de opzet van het scholingsprogramma kort toe en beschrijven wij per training de leerdoelen. Mocht u vragen 

hebben, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Hij/zij heeft een presentatie gehad over het 

scholingsprogramma. Het aanmelden gaat via uw contactpersoon, zie 1.3. Uiteraard kunt u ook altijd contact 

opnemen met de inhoudelijk coördinator van de Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven (zie 

contactgegevens in deze informatiefolder).  

 

 

 

 

                                                           
1 Waar cliënten staat kunt u ook bewoners of patiënten lezen 
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1. Opzet scholing 

Binnen de zorginstellingen is een grote diversiteit aan functies, waarbinnen 

medewerkers met verschillende achtergronden werkzaam zijn. Van 

bedrijfsvoering tot zorg aan het bed, van wonen buiten het aardbevingsgebied 

tot aan woningeigenaar met veel schade. In verband met deze diversiteit 

bieden wij een modulair en flexibel scholingsprogramma aan. Voor ieder een 

passende samenstelling.  

1.1. Thema’s scholingsprogramma 

 

Ons aanbod is opgedeeld in opleidingsonderdelen per thema, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden.  

De trainingen, cursussen en workshops zijn ondergebracht in de volgende thema’s: 

 

1. Basiskennis aardbevingen 

2. Persoonlijke impact 

3. Communicatie en Gedrag 

4. Veiligheid 

5. Gebouwen 

 

 
Figuur 1: Gemoduleerd scholingsprogramma, Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven  
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1.2. Fasering  

Het scholingsprogramma wordt gefaseerd aangeboden. De trainingen ‘Introductie Geologie, Gaswinning en 

Maatschappelijke Impact’ en ‘Mentale Weerbaarheid’ worden aangeboden in fase 1. Welke trainingen worden 

georganiseerd in fase 2, 3 en 4 wordt later bekend. Wel vragen wij u alvast om aan te geven welke trainingen u 

graag volgt. Dit in verband met het indelen van de fases / priortering.  

 

U wordt geadviseerd om - als start van uw scholingstraject - deel te nemen aan de training ‘Introductie Geologie, 

Gaswinning en Maatschappelijke impact’. Deze training behandelt de basiskennis en geeft meerwaarde aan 

opvolgende trainingen. 

 

1.3. Aanmelden 

U volgt de trainingen samen met collega’s van andere zorginstellingen. Dit biedt de mogelijkheid om ervaringen 

en kennis uit te wisselen. De groepssamenstelling volgt uit de aanmeldingen vanuit de verschillende 

zorginstellingen.  

 

U kunt zich aanmelden via de contactpersoon binnen uw organisatie. Op basis van alle aanmeldingen stellen wij 

de groepen samen en plannen wij de trainingen. Het plannen gebeurt in samenspraak met uw werkgever. Hierbij 

houden wij rekening met de termijn van roosteren. Zodra de planning gereed is, wordt u geïnformeerd. Twee 

weken voorafgaand aan de start van de training ontvangt u meer specifieke informatie.  
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2. Trainingen per thema 

2.1. Thema Basiskennis Aardbevingen 

De trainingen binnen dit thema geven een inleiding over (technische) kennis van het aardbevingsdossier.   

Het gaat hierbij om het ontstaan van aardbevingen als gevolg van gaswinning, het effect van de bevingen op 

gebouwen en het herstellen en versterken van gebouwen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de actuele stand 

van zaken in het aardbevingsdossier en haar stakeholders. Om in gesprek te kunnen blijven met cliënten en/of 

verwanten is het van belang goed op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken in het aardbevingsdossier 

en haar stakeholders, en tevens wat de maatschappelijke impact is van de problematiek.  

Binnen dit thema worden twee trainingen aangeboden.  

 

B1 Introductie Geologie, gaswinning en maatschappelijke impact 

Na het volgen van de training: 

 Heeft u kennis van geologie en Groninger gasveld 

 Heeft u kennis van het ontstaan en de gevolgen van aardbevingen 

 Weet u de actuele stand van zaken in het aardbevingendossier 

 Bent u in staat de sociaal-maatschappelijke gevolgen in te schatten, te begrijpen en weet u welk effect 

een beving kan hebben op de leefbaarheid en bewoners in aardbevingsgebied (in algemeen) 

 

Duur: 2 dagdelen 

Instroomeis: geen 

 

B2  Inleiding Aardbevingen en bevingsbestendig bouwen 

Na het volgen van de training: 

 Weet u wat de Groninger aardbevingen (geïnduceerd) anders maakt ten opzichte van natuurlijke 

bevingen 

 Bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken en rol van verschillen stakeholders 

 Heeft u in hoofdlijnen kennis van de effecten van de aardbeving op gebouwen 

 Heeft u kennis van de schaal van Richter en PGA-contouren 

 Weet u welke aspecten van belang zijn voor een aardbevingsveilig gebouw 

 

Duur: 2 dagdelen 

Instroomeis: mbo+ 
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2.2. Thema Persoonlijke impact 

De aardbevingenproblematiek kan worden gezien als een sluimerende ramp. Onrust en onzekerheid kan leiden 

tot toenemende of voortdurende stress. Dit uit zich onder andere in de volgende vormen: 

 Vragen van familieleden van cliënten over de veiligheid. 

 Onzekerheid over veiligheid bij de medewerkers 

 De druk te moeten kunnen handelen in geval van evacuatie of angst vanwege een beving. 

 Confrontatie van hulpverleners met de emotionele gevolgen van schrijnende situaties van cliënten in 

combinatie met stress vanwege schadeprocedures thuis. 

 Versterking van het gebouw waarin ze werken. 

Zowel de ‘sluimerende ramp’ als een crisis in het aardbevingsgebied brengt bij zorgprofessionals – die tevens 

bewoners zijn - verschillende emoties met zich mee: stress, woede, angst, weerstand, onzekerheid en zo meer. 

Deze trainingen worden op maat ontwikkeld en zijn gericht op professionals met zorgachtergrond. Binnen dit 

thema is specifiek aandacht voor uw eigen emoties versus professionaliteit en hoe hier mee om te gaan. 

 

P1 Effecten op cliënten en u als bewoner 

Na het volgen van de training: 

 Weet u welke impact het aardbevingsdossier heeft op uzelf  

 Weet u welk effect het aardbevingsdossier kan hebben op cliënten (verschillende doelgroepen) 

 

Duur: 2 dagdelen 

Instroomeis: geen 

 

P2 Mentale weerbaarheid 

Na het volgen van de training: 

 Heeft u inzicht in (eigen) draagkracht en draaglast 

 Heeft u inzicht in de impact van persoonlijke betrokkenheid 

 Krijgt u tips & tricks mee hoe hiermee om te gaan; op werk en thuis 

 

Duur: 2 dagdelen 

Instroomeis: geen 
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2.3. Thema Communicatie en Gedrag 

De rol van de zorgprofessional is een belangrijke schakel in de zorg. Het is zeer wenselijk dat u als professional 

passend kunt acteren. De manier van communiceren door de zorgprofessional, zijn/haar teamleider en de 

communicatiemedewerker van de zorginstelling is van essentieel belang om onrust en onduidelijkheid weg te 

nemen bij de cliënt. Als teamleider is het belangrijk om te weten welke impact een aardbeving heeft op personeel 

en zijn/haar draaglast, en hoe daar op te acteren. We werken in de trainingen binnen dit thema met verschillende 

uitgangspunten waardoor er uiteindelijk zoveel mogelijk geleerd wordt op verschillende cognitieve en emotionele 

niveaus. 

 

C1 Voor zorgprofessional 

Na het volgen van de training: 

 Herkent u emoties van cliënten in aardbevingsgebied 

 Leert u op de juiste wijze hierop te acteren, te anticiperen en te communiceren 

 Leert u hoe u uw eigen situatie hierin een plek geeft 

 Heeft u meer kennis en véél geoefend 

Duur: 3 dagdelen 

Instroomeis: geen 

 

 

C2 Voor communicatie-medewerkers 

Na het volgen van de training: 

 Kunt u bijdragen aan wegnemen onrust / onduidelijkheid zorgprofessional én cliënt 

 Kunt u informatie van overheidsinstanties (NCG/CVW/RVO) vertalen naar de eigen organisatie 

Duur: nader te bepalen 

Instroomeis: geen 

 

C3 Training teamleiders in bevingsgebied 

Na het volgen van de training: 

 Weet u welke impact een aardbeving heeft op personeel (professional versus bewoner) en de impact 

van persoonlijke betrokkenheid 

 Kunt u een inschatting maken van risicofactoren voor personeel (gezondheid, inzetbaarheid, veerkracht, 

etc. ) 

 Heeft u beeld van de mogelijke effecten aardbeving op de professional-cliënt relatie 

 Weet u welke rol u als manager kunt pakken: kennis van tools (erkenning, balans, communicatie) 

 Heeft u inzicht in tips & tricks voor uw teamleden en weet u hierop te coachen 

Duur: 3 dagdelen 

Instroomeis: geen 
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2.4. Thema Veiligheid 

Kennis van de verschillende constructies van gebouwen, het kennen en herkennen van veilige en onveilige 

situaties en handelen in (crisis)situaties als gevolg van aardbevingsschade staat centraal binnen dit thema. Naast 

het inschatten van veilige – onveilige situaties is het van belang dat u als betrokken zorgprofessional kennis heeft 

van crisisbeheersing. Wat zijn basisbegrippen, het wettelijk kader, de crisisorganisatie, de crisisteams en de 

coördinatie daartussen, opschaling en afschaling, crisistypen en crisisprocessen? Belangrijke vraag is hoe de 

zorgcontinuïteit wordt gewaarborgd en vervolgens, wat betekent dit om bedrijfscontinuïteit te waarborgen na de 

gevolgen van een aardbeving?  

 

V1 Inschatten veilige / onveilige situatie 

Na het volgen van de training: 

 Heeft u kennis van materialen en verschillende constructies van gebouwen  

 Kent en herkent u veilige en onveilige situaties waaronder specifiek aandacht voor situaties als gevolg 

van aardbevingsschade   

 Kunt u kort en duidelijk aangeven wat een constructie van een gebouw veilig of onveilig maakt. 

 

Duur: 2x 3 uur 

Instroomeis: geen 

 

V2 Rol / samenwerking met VRG en hulpdiensten 

Na het volgen van de training: 

 Heeft u kennis gemaakt met crisismanagement Groningen 

 Heeft u inzicht in rollen en taken 

 Heeft u beeld bij samenwerking  in de crisis-organisatie 

 

Duur: nader te bepalen 

Instroomeis: geen 

 

V3 Workshop Zorgcontinuïteit Aardbevingen 

Na het volgen van de workshop: 

 Heeft u beeld van mogelijke gevolgen aardbevingen (cascade-effect)  

 Heeft u in beeld in hoeverre uw organisatie is voorbereid op deze gevolgen en wat er nog moet 

gebeuren 

 

Duur: 2x 3 uur 

Doelgroep: Crisis coördinatoren of collega’s die verantwoordelijk zijn voor het maken van betreffende plannen.  

 

V4 Bedrijfscontinuïteit 

 Nader in te vullen na oefening Zuidwolde en overleg platform COBRA 
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2.5. Thema Gebouwen 

De zorg voor cliënten vindt plaats in gebouwen. Aardbevingen kunnen leiden tot schade aan een gebouw. Het is 

van essentieel belang om bevingsschade aan gebouwen te herkennen en te kunnen achterhalen wat de 

bijbehorende oorzaken zijn. Dan kunt u bijdragen aan een goede afwikkeling van schade. Er bestaat een grote 

diversiteit aan schades en gebouwen.  

 

G1 Inleiding bouwkunde 

Na het volgen van de basiscursus: 

 Heeft u kennis over basis bouwmaterialen, toepassingen, bouwmethoden en draagconstructies 

 Heeft u kennis van enkele innovatieve bouwmaterialen in aardbevingsgebied kent u de terminologie 

gebruikt in de bouw en Bouwbesluit 

 Heeft u kennis van enkele versterkingsmethoden en kunt u de bouwkundige onderdelen van een woning 

benoemen en een bestektekening lezen 

 

Duur: 4 dagdelen 

Instroomeis: mbo+ / kennis van bouwkunde is relevant voor uw functie  

 

G2 Schade herkennen 

Na het volgen van de training: 

 Heeft u inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsschade  

 Kunt u schade herkennen en bijbehorende oorzaken beoordelen 

 Kunt u schade-rapporten lezen en interpreteren 

 Heeft u geoefend in gespreksvoering met een schade-inspecteur en bent u een gelijkwaardige 

gesprekspartner van de schade-expert 

 

Duur: 4 dagdelen 

Instroomeis: B2 Inleiding Aardbevingen en bevingsbestendig bouwen / bouwkundige opleiding of werkervaring 

 

G3 Cursus Seismiek en versterken 

Na het volgen van de cursus: 

 Heeft u kennis over het gedrag van de ondergrond, funderingen en constructies 

 Bent u op de hoogte van de regelgeving en ontwikkelingen aardbevingsbestendig bouwen 

 Kent u de basisprincipes van Eurocode 8 en NPR9998 

 Kunt u constructies globaal ontwerpen en beoordelen op aardbevingsbelasting 

 

Duur: 5 dagen 

Instroomeis: bouwkundige of civieltechnische opleiding / HBO werk of denkniveau 
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3. Meer info  

3.1. Ervaring docenten  

De trainingen worden verzorgd door diverse gespecialiseerde docenten uit het bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs. De docenten zijn dagelijks betrokken bij het aardbevingsdossier. De docenten verzorgen meerdere 

trainingen voor Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.  

 

3.2. Planning van de trainingen en leslocatie 

Alle trainingen worden in principe verzorgd op de trainingslocatie van de Hanzehogeschool Groningen 

Professionals en Bedrijven.  

 

Hanze Professionals en Bedrijven (ingang links van Best Western Plus) 

Laan Corpus den Hoorn 300  

9728 JT Groningen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contactgegevens 
Lous Ebbens 

l.ebbens@pl.hanze.nl 

 

06-12967864 

mailto:l.ebbens@pl.hanze.nl

