*** For English see p.2 ***

Themabijeenkomst - Calamiteitenplan Internationale mobiliteit
‘Onrust in Hong Kong’, ‘HU student gewond door auto-ongeluk in VS’, ‘Branden in Australië’,
‘Schietincident in Utrecht’……. En dan?
Je hoort het in het nieuws of wordt gebeld door een student of collega: wat moet je dan doen?
Maak kennis met het (nieuwe) calamiteitenplan voor internationale mobiliteit tijdens de volgende
Themabijeenkomst Internationaal op 6 april. Voor iedereen die met ‘reizende’ collega’s en/of
studenten te maken heeft!
Jaarlijks reizen honderden studenten en medewerkers voor HU activiteiten naar het buitenland en
ontvangen wij in Utrecht honderden internationale studenten. De meesten van hen hebben een
zorgeloze tijd. Toch komt het helaas voor dat studenten en collega’s tijdens hun reis of verblijf te
maken krijgen met een calamiteit, variërend van een incident met kleine gevolgen tot crises met zeer
grote gevolgen. Wat wordt in zo’n geval van de HU verwacht (en wat niet) en wie pakt wat op?
Om snel, adequaat en zorgvuldig te kunnen handelen bij (melding/signalering van) calamiteiten is er
binnen de HU een nieuw calamiteitenplan voor internationale mobiliteit opgesteld. Welke
informatie moet je proberen te vergaren wanneer een melding binnenkomt, wie moet er ingelicht
worden (binnen en buiten de HU) en wie pakt wat op? Dit nieuwe calamiteitenplan is er om
studenten en/of medewerkers direct goed te kunnen helpen.
Zelf aan de slag met het nieuwe calamiteitenplan
Tijdens de volgende themabijeenkomst internationaal staat het nieuwe calamiteitenplan voor
internationale mobiliteit centraal. Na een korte introductie ga je zelf aan de slag met waargebeurde
casussen. Je maakt kennis met het nieuwe calamiteitenplan en leert hoe je het toe kunt passen bij
toekomstige calamiteiten.

Je bent van harte uitgenodigd om op maandag 6 april van 09.30-12.00 uur deel te nemen
aan deze themabijeenkomst > Aanmelden kan hier

Datum: Maandag 6 april 2020
Tijd: 09.30 – 12.00 (inloop va. 09.15)
Locatie: PL99 – 0.011 (vergadercentrum)
Aanmelden

***Graag tot dan!***

Theme meeting – Emergency Plan International Mobility (ICE)
‘Turmoil in Hong Kong’, ‘HU student injured after car crash in US’, ‘Bush-fires in Australia’,
‘Shooting incident in Utrecht’……. And then what?
You hear it on the news or a student or colleague calls you on the phone: then what do you do? Get
acquainted with the (new) Emergency Plan for international mobility during the next international
theme meeting on April 6. For everyone dealing with ‘mobile’ colleagues and/or students!
Every year hundreds of students and employees travel abroad for HU activities and hundreds of
international students and partners visit HU. Most of them have a carefree stay. Unfortunately, some
of them will encounter some kind of emergency situation, varying from an incident with minor
effects to crises with large consequences. If that happens, what is expected of HU (and what not) and
who is responsible for what?
To be able to act quickly, adequately and with caution in case of (notification / sign of) emergency
situations, HU developed a new emergency plan for international mobility. Which information
should you try to gather when an emergency notification comes in, who should be notified (in and
outside HU) and who does what? This new emergency plan enables us to help students and/or
employees in the right way from the start of the emergency notification.
Get started with the new emergency plan
During the next international theme meeting we fully focus on working with the new emergency plan
for international mobility. After a short introduction you will get started with real life cases. You get
acquainted with the emergency plan and learn how to apply it in future emergency situations.

We welcome you to join us in this theme meeting on Monday April 6, 09.30-12.00
Please apply here

Date: Monday 6 April 2020
Time: 09.30 – 12.00 (doors open 09.15)
Location: PL99 – 0.011 (meeting center)
Apply

***Hope to see you then!***

