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Training Active Shooter by NTCB

NTCB heeft sinds 2015 deze training speciaal ontwikkeld naar aanleiding van diverse aanslagen. Denk hierbij
aan de aanslag op de stranden van Tunesië en de aanslagen in Parijs. Helaas is het geweldspectrum
toegenomen en zijn de kans op soortgelijke aanslagen binnen West-Europa groot.

Profiel
Profiel van een Active Shooter (actieve schutter) is vaak een individu of een kleine groep die erop uit
is/zijn om mensen te doden in populaire, vaak drukbezette compacte ruimtes. Voorbeelden hiervan zijn
luchthavens, winkelcentra, cafés, theaters, bioscopen, scholen en toeristische trekpleisters (stranden,
musea etc.) In de meeste gevallen gebruiken Active Shooters vuurwapens en kiezen ze hun slachtoffers
willekeurig uit.
Een incident met een Active Shooter is onvoorspelbaar en kan grote gevolgen hebben.
Typisch voor dit soort aanslagen/geweld is dat het snel over is, vaak binnen 10-15 min. In deze tijd is het
heel lastig voor de politie om aanwezig te zijn en het geweld te keren en hulpdiensten toe te laten.
Juist om deze reden is het van groot belang dat u zich bewust bent van de gevaren en zich goed
voorbereid, zowel mentaal als fysiek.
HANDELINGSWIJZER ACTIVE SHOOTING SITUATION
NTCB heeft een eigen handelingswijzer ontwikkeld op basis van het Amerikaanse systeem van het Department
of Homeland Security. Wij noemen dit het: BOBS systeem, een gemakkelijke geheugensteun voor al het
personeel om te gebruiken tijdens deze crisis situatie.
Bewustzijn
 Wees bewust van je omgeving en onderken de mogelijke gevaren, wees niet naïef, maar denk er even
bewust over na.
Oriëntatie
 Zoek altijd direct bij binnenkomst de twee dichtstbijzijnde (nood)uitgangen, vaak hebben mensen de
drang om naar buiten te willen via de deur waardoor ze naar binnen zijn gekomen.
Barricadeer
 Als je in een kantoor verblijft tijdens een incident blijf daar dan! En barricadeer de deur.
 Als je in een gang loopt, ga dan onmiddellijk een ruimte in en barricadeer de deur. Blijf vooral niet in
de gang!
Strijd
 En als allerlaatste redmiddel: Probeer de schutter te overmeesteren. Dit klinkt gek, maar als de
schutter op korte afstand is en u niet kunt vluchten. Dan maak je de kans om te overleven vele malen
groter.
 Waarschuw de hulpdiensten, wanneer het veilig is om te doen: Bel 112
(Vaak worden hulpdiensten gebeld door de mensen die niet direct betrokken zijn in de eerste cirkel van geweld.)

Instructeurs
NTCB werkt met eigen instructeurs die ruime ervaring hebben opgedaan binnen defensie, politie, recherche,
douane, persoonsbeveiliging en de particuliere beveiligingsbranche.
Het zijn gedreven professionals die de dagelijkse praktijk door en door kennen. Ze zijn gecertificeerd
conform het NTBB. Onze instructeurs worden regelmatig bijgeschoold in alle disciplines van
de diverse opleidingen, met onze interne Train de Trainer methode zorgen we ervoor dat vakkennis
up to date blijft.

De NTCB instructeurs dragen zorg voor kwalitatief hoogstaande opleidingen en trainingen.
 Eén organisatie voor al uw veiligheidsvraagstukken
 Realistisch oefenen met o.a. (LOTUS)‐acteurs
 Dagelijks instromen in de basis‐ en herhalingscursussen
 Opleidingen en trainingen zijn modulair opgebouwd
 Persoonlijke aandacht voor opdrachtgevers met vast contactpersoon
 Elk jaar een wisselend herhalingsprogramma met nieuwe thema’s
 Aanmelding: individueel of in groepen
 Online uitvoeren van x‐ray trainingen en refreshments
 Sterke focus op kwaliteit door toepassing van de PDCA‐methodiek
Duur
De training duurt 2 dagdelen
Locatie
In-company bij de klant, of op onze NTCB training locatie.
Scenario based training
Tijdens dagdeel 2 maken we gebruik van rollenspelers en worden er mogelijk situaties getraind.
Doelgroep
Uiteraard is de training geschikt voor elke medewerker/student binnen een organisatie. Maar als start is het
verstandig om eerst de BHV organisatie te trainen samen met de frontdesk medewerkwerkers. Denk hierbij
aan: conciërges, huismeesters, receptionisten, telefonisten en beveiligingsmedewerkers.
Investering
€ 140,- excl. BTW per cursist
Aantal
Minimaal aantal deelnemers is gesteld op van 10 per groep.
Maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 16 per groep.
Deze aantallen zijn opgesteld met het oog op voldoende aandacht voor de individuele deelnemer en tevens
voldoende ‘feedback’ vanuit de groep naar de instructeur.
Aanmelden
Via mail naar martijn@ntcb.nl
Meer informatie
Uiteraard staat ons team gereed om verdere vragen te beantwoorden omtrent onze producten. Vermeld bij
het contact graag om welke training het gaat, zodat u kunt worden doorverwezen naar de juiste deskundige.

