BEDRIJFSHULPVERLENING
WAAR ROOK IS, IS VUUR
EN DE PERS!
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Als u het nieuws volgt, dan hoort u dagelijks dat er er-

Crisiscommunicatie

gens in Nederland een calamiteit heeft plaatsgevonden,

We zien vaak dat bedrijven een aantal personen een

of die nu met opzet is veroorzaakt of niet. Toch is een

cursus mediatraining laten volgen en denken daarmee

veelgehoorde reactie tijdens trainingen: 'Dat gebeurt hier

het onderdeel crisiscommunicatie te hebben afgedekt.

toch niet: Maar waarom zou het niet kunnen gebeuren?

Niets is minder waar. Natuurlijk is het te woord staan

Zelfs al is alles tot in de puntjes geregeld, Murphy's law

van de pers zeer belangrijk, maar bij crisiscommunica-

blijft bestaan. Als er iets mis kan gaan, dan gaat het ook

tie komt veel meer kijken.

mis én altijd op het verkeerde moment.

Als woordvoerder hebt u misschien een mediatraining
gevolgd en kunt u u heel professioneel voor de camera
gedragen, maar als u foutieve informatie geeft over

Het is vaak niet één ding dat mis gaat, het is een aan-

het incident of bijvoorbeeld de namen van de slachtof-

eenschakeling van gebeurtenissen die samen leiden tot

fers communiceert voordat

een calamiteit, waarbij u in sommige gevallen geen

gesteld, dan kan dit leiden tot zeer pijnlijke situaties.

de familie op de hoogte is

voorstelling had kunnen maken van de omvang. Wie

Door de crisiscommunicatie op een bepaalde manier te

had van tevoren de gevolgen van de vuurwerkramp

organiseren, kunt u dit soort situaties voorkomen. Het

in

Enschede kunnen voorzien? Instinctief willen we niet

gaat hier expliciet over de organisatie van de commu-

geloven dat zoiets kan gebeuren, maar we moeten wel

nicatie in de eerste uren na een calamiteit. Kenmer-

willen we ons goed kunnen voorbereiden.

kend hierbij is dat onder grote druk en met vele onzekerheden kritieke beslissingen moeten worden

Pers

genomen. Tijd om zaken uitgebreid uit te zoeken en

Als er een calamiteit plaatsvindt, en zeker een van

na te slaan, is er niet op dat moment. Daarom is goede

behoorlijke omvang die duidelijk voor de buitenwe-

voorbereiding van groot belang.

reld zichtbaar is (denk aan enorme rookontwikkeling),
zal de pers snel en in groten getale aanwezig zijn.

Voorbereiding

Vaak eerder nog dan uw eigen crisisteam. U wordt

Er is een aantal zaken die u van tevoren kunt voorbe-

overladen met vragen, niet alleen van de pers, maar

reiden en die u kunnen helpen bij het in goede banen

ook van bijvoorbeeld buurtbewoners

leiden van de communicatie. Op het moment dat het

of familie van

werknemers. De telefoon staat roodgloeiend, journa-

nodig is, kunt u hier een beroep op doen. U kunt zich-

listen met camera's proberen het terrein op te komen

zelf de volgende vragen stellen. Hoe gaan we de pers

en interviewen alle medewerkers die voor de camera

benaderen? In sommige gevallen is het wellicht beter

willen verschijnen. De druk loopt hoog op.

om niet actief naar buiten te treden, maar in andere

Hoe gaat u als bedrijf hiermee om? Waar haalt u uw

situaties ontkomt u hier niet aan. Hoe kom ik aan up-

informatie vandaan? Gaat u communiceren met de

to-date informatie over het incident? Wie kan ik op-

pers? En wat zegt u dan?

roepen als ondersteuning nodig is? En hoe organiseren

Pakt u dit verkeerd aan, dan kunt u een nieuwe crisis

we dat? Is het duidelijk wie wat moet doen en wan-

veroorzaken. Dus naast het hebben van een plan om

neer? Hoe houd ik de communicatie zuiver om tegen-

de directe effecten van een calamiteit te bestrijden, is

strijdige berichtgeving te voorkomen 7

het zeker niet onbelangrijk om ook voor communicatie voorbereidingen
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te treffen.

Mediawatching,

het verzorgen van interne/externe af-

-stemming, het uitwerken van persberichten, het plaat-
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sen van berichten op internet, het organiseren van de

Plaats Incident), vaak een woordvoerder van de politie,

persconferentie en de woordvoering zijn slechts enkele

is namelijk binnen een halfuur ter plaatse en staat de

taken die komen kijken bij adequate crisiscommunica-

pers te woord op de plaats van het incident. Als bedrijf

tie. De ervaring leert dat dit vaak wordt onderschat. Al

zult u hierbij aan moeten sluiten. De structuur van de

deze taken rusten vaak op de schouders van één com-

noodorganisatie van de overheid is redelijk overzichte-

municatiefunctionaris.

lijk. Afhankelijk van de grootte van de calamiteit kunt

En juist dan is goede voorberei-

ding extra belangrijk. Het is aan te raden vooraf te

u naast de voorlichter van het CoPI onder andere te

zoeken naar mogelijkheden om hem of haar tijdelijk te

maken krijgen met een voorlichter van het ROT (Regio-

ondersteunen tijdens een calamiteit. Dit hoeven niet

naai Operationeel Team) en/of GBT (Gemeentelijk Be-

per se communicatiedeskundigen

leidsteam).

te zijn, dit kan ook

een secretaresse of iemand anders zijn die zijn of haar

In situaties waarbij de calamiteit een zodanige omvang

handen op dat moment vrij heeft.

heeft dat het effect heeft op een groot deel van de ge-

Rol overheid

tie georganiseerd worden waarbij de burgemeester de

Het organiseren van de crisiscommunicatie bij zeer

woordvoering op zich neemt. Het is sterk aan te raden

grote calamiteiten zoals de vliegtuigcrash van Turkish

om vooraf een aantal zaken af te stemmen, zodat u

Airlines vorig jaar kan u boven het hoofd groeien. De

niet voor verrassingen komt te staan.

Crisis: grote
druk en veel
onzekerheden

meente, zal er hoogstwaarschijnlijk een persconferen-

kans dat er foutieve of tegenstrijdige berichten gecom-

In de praktijk komen we nog maar weinig bedrijven te-

municeerd gaan worden, wordt dan groter. In sommi-

gen die hier gebruik van maken, hoewel verkeerde en

ge gevallen kan een bedrijf meer een faciliterende rol

tegenstrijdige berichtgeving voor grote onrust onder uw

aannemen en de externe crisiscommunicatie groten-

medewerkers en de bevolking kan zorgen en ook op de

deels overlaten aan de overheid. Zij hebben meer erva-

langere termijn tot imagoschade kan leiden.

ring en middelen om met dit soort situaties om te

Bedenk welke zaken u op voorhand kunt verwachten.

gaan. Wellicht kunnen zij u de helpende hand bieden,

Wat kunt u hier aan voorbereidingen voor treffen en

die u nodig heeft.

hoe kunt u uw organisatie daarop inrichten, zodat op

Wist u trouwens dat als er een calamiteit bij uw bedrijf

het moment dat er een calamiteit bij uw bedrijf plaats-

gebeurt, de overheid sowieso de eerste communicatie

vindt, u met alle mogelijke kennis en middelen de com-

verzorgt? De voorlichter van het CoPI (Commando

municatie in zo goed mogelijke banen kunt leiden. [J
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