
De Crisisapp van CrisisControl 



Nooit meer 

 

• Wie moest ik bellen? 

• Wat was het 

telefoonnummer? 

• Wie moest ik alarmeren? 

• Waar lag dat boekje ook al 

weer? 

• Is alles nog wel up to date? 

• Heb ik het boekje net niet 

meegenomen …. 

 



Altijd op je telefoon 

• Adressen crisisteam 

• Piketnummer 

• Escalatiematrix 

• Noodalert 

• Agenda van het crisisteam 

• Kretenbord 

• Besluitenlijst 

• Checklijsten 

• Taakkaarten 

• Nazorg 

 



Informatiepagina’s Quick Reference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quick Reference 
 voor leden van het  

Crisis Management Team 
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Besluitvorming in crisissituaties 
 
 



Home startpagina 



Escalatiematrix 



 

 

Contacten crisisteam 

 

 



Noodalert 



Info 



Eenvoudig bijhouden van contacten 



Eenvoudig 

Beheer 

 

Aanpassen  

Scenario’s 



Hoe verloopt de installatie? 

• De heer Vermeulen levert 

de standaard app aan de 

systeem beheerder van de 

organisatie 

• De systeembeheerder 

zorgt met hulp van de heer 

Vermeulen voor de 

installatie binnen de 

organisatie 

• De heer Vermeulen 

ondersteunt (helpdesk) de 

systeembeheerder tijdens 

de installatie. 

 



Wat krijgt u? 

• U krijgt de standaardapplicatie 

• U krijgt een handleiding 

• Wilt u een applicatie dan wordt deze op basis van een 

offerte geleverd 

• Tijdens de installatie kan de systeembeheerder kosteloos 

terugvallen op de heer Vermeulen 

• Na de oplevering kan de systeembeheerder een beroep 

doen op de Vermeulen 

• De kosten bedragen dan 75,00 Euro per uur, verrekend per 

kwartier. 



Hoe verloopt de transactie? 

• U sluit een 

koopovereenkomst met 

Crisiscontrol BV 

• De heer Vermeulen vraagt 

gegevens op bij de 

systeembeheerder 

• De heer Vermeulen levert de 

software en ondersteunt de 

systeembeheerder met de 

installatie 

• De heer Vermeulen helpt bij 

aanloopproblemen tijdens de 

installatie (helpdesk). 

 



Kopen? 

Neem contact op met Crisiscontrol BV 

• Bernard Groot 

• M 06 12302537 

• Bernard.groot@crisiscontrol.nl  

 

• Max de Ruiter 

• M 06 51784069  

• Max.deruiter@crisiscontrol.nl 

 

• www.crisiscontrol.nl   
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Aantekeningen 
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