
Brochure | “ Lavacon Riskconsult is een kleine groep professionals 

die fulltime individuen en organisaties trainen en coachen 

om bestand te zijn tegen moeilijke situaties. Onze werk-

stijl is mensgericht en erop gericht om de probleemei-

genaar zelf weer grip te laten krijgen op de situatie of de 

organisatie. “



Agressie, criminaliteit en geweld. Veel organisaties hebben hiermee te 

maken. Toch is iedere situatie anders en zijn de achterliggende motieven 

ook verschillend per dader.

In dit soort omstandigheden reageren we vaak anders dan gewoon.

Daardoor vergeten we instructies en voelen ons machteloos.

Geen controle over de situatie, geen grip op onszelf.

Dit maakt dat de impact groot is en de nasleep langdurig.

Training en advies kunnen helpen om incidenten te voorkomen. Mocht 

er toch een incident plaatsvinden zijn getrainde mensen meestal beter 

in staat om adequaat te reageren en blijft de impact dikwijls beperkt.

Dit is exact wat Lavacon beoogd te bereiken.



Lavacon Riskconsult is een kleine groep 

professionals die fulltime individuen en 

organisaties trainen en coachen om be-

stand te zijn tegen moeilijke situaties.

Achtergronden variërend van de ge-

zondheidszorg, verslavingszorg, justitie 

en defensie. Onze werkstijl is mensger-

icht en erop gericht om de probleemei-

genaar zelf weer grip te laten krijgen 

op de situatie of de organisatie. Wij ne-

men zo min mogelijk van u over, maar 

ondersteunen, trainen, adviseren, waar-

bij uzelf kiest hoe u hiermee wilt omgaan.

Assessments |

Lavacon biedt verschillende soorten assessments aan.

Dit kan Persoonsgebonden zijn zoals persoonlijkheidspro-

fielen en conflicthanterings vaardigheden, maar ook op de 

organisatie of situatie gericht zijn, zoals Risk assessments.

Naast het inventariseren van risico’s onder-

steunen we ook graag bij het inrichten van en ad-

equaat crisismanagement en goede noodprocedures.

Trainingen |

Trainingen, gericht om mensen met complexe, 

soms gevaarlijke situaties, adequaat te leren op-

treden en daarbij goed voor zichzelf te zorgen.

Voorbeelden hiervan zijn:

•	 Psychopathologie en automutilatie

u leert de meest voorkomende stoornissen en hun 

risico’s herkennen en hier adequaat mee omgaan.

•	 Conflicthantering, omgaan met weerstand

u leert een mensgerichte directieve manier om 

met conflicten en weerstanden om te gaan, be-

doeld om een win-win situatie te bereiken.



•	 Omgaan met agressie

U	 leert	 goed	 voor	 uzelf	 te	 zorgen	 en	 ade-

quaat	 te	 handelen	 tijdens	 een	 agressie	 incident.

•	 Overvaltraining

u	 leert	 de	 kans	 op	 een	 overval	 verkleinen	 en	 leert	

hoe		te		handelen		tijdens		en		na		de		overval.						

•	 Hostage survival training

U	leert	de	kans	op	een	kidnapping	verkleinen	en	leert	wat	

u	kunt	doen	om	uw	overlevingskansen	te	optimaliseren.	

•	 Opvangtraining

U	 leert	 hoe	 verwerking	 van	 een	 schokkende	 gebeurt-

enis	verloopt	en	welke	rol	u	kunt	vervullen	in	het	opvan-

gen	 van	 een	 collega	 na	 een	 schokkende	 gebeurtenis.

Iedere training wordt qua inhoud aangepast op de werksit-

uatie. Iedere context is verschillend en heeft daarmee con-

text specifieke risico’s en mogelijkheden waarmee rekening 

gehouden moet worden, wil de training ook effect hebben.

Consultancy |

Consultancy, bedoeld om bedrijfsprocessen zo te 

helpen inrichten dat veiligheidsaspecten hierin voort-

durend meegewogen worden en er duidelijke afsprak-

en en noodprocedures zijn voor eventuele incidenten.

Neemt u voor een uitgebreide productomschrijving 

contact op met:

Jacob van ’t Slot

+31- (0)612572753

Mail naar:

info@lavacon.nl

of bezoek onze website:

www.lavacon.nl


