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WOORD VOORAF
Crisismanagement wordt in de hedendaagse context een steeds  
belangrijker component van het bedrijfsmanagement. Geen enkele  
organisatie is in onze moderne samenleving nog immuun voor een  
crisis. Crises kunnen in een bedrijf toeslaan onder diverse vormen, 
zoals een terroristische aanslag, industriële ongevallen, een bedrijfs-
brand, zeer ernstige arbeidsongevallen, agressie of bezetting, de recall 
van een product, of in de vorm van een natuurramp.
 
Crisismanagement, zo zal blijken, is bovendien nauw verbonden met 
public relations omdat onvermijdelijk ook het imago, de trots van een 
bedrijf, maar ook de waarden en soms de continuïteit van de onderne-
ming op het spel staan.

Een crisis kan ook een opportuniteit vormen. In het Chinees wordt dit 
zelfs letterlijk zo ‘vertaald’: het begrip crisis is er opgebouwd uit de  
karakters voor ‘bedreiging’ en ‘kans’ of ‘gevaar’ en ‘opportuniteit’. 
Men gaat ervan uit dat er een samenhang bestaat tussen deze schijn-
bare tegenstellingen. En dat een crisis dus niet alleen maar bedreigend 
is. De ervaring leert ons dat dit inderdaad ook zo is.

Voor meer toelichting over dit onderwerp kan u terecht op de website 
van Robrechts & Thienpont (www.rtconsultancy.be/NL/publicaties) en 
van Bepublic (www.bepublic.be/nl).
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‘NIEMAND IS GEBAAT 
BIJ EEN CRISIS, WEL MET 
EEN GOED PLAN’ 
Begin jaren negentig legde een allesverwoestende brand het bedrijf van de 
VBO-voorzitter, Sioen Industries, in de as. Wat doet u dan als CEO? Vechten 
en opnieuw beginnen. Improviseren is ‘not done’ want lukrake acties leiden 
zelden tot een snelle en adequate reactie. Welke crisis uw bedrijf ook raakt 
– productcontaminatie, bomalarm, versperde toegang, ongeval … – hoe beter 
u vooraf de risico’s hebt ingeschat, hoe efficiënter u de crisis kunt tackelen en 
de continuïteit en reputatie van uw bedrijf kunt verzekeren.

Met andere woorden, risicobeheer moet integraal deel uitmaken van de 
algemene strategische bedrijfsprocessen op alle niveaus dwars door de orga-
nisatie heen. Het helpt de bedrijfsleiding om de risico’s die de onderneming 
bedreigen, te identificeren en wanneer ze zich voordoen bij de wortel aan te 
pakken. Dankzij degelijk risicobeheer vermijdt u dat potentiële bedreigingen 
het succes van uw bedrijfs- of organisatiedoelstellingen ondermijnen, op korte 
en lange termijn. Het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ mag dan wel 
als een dooddoener klinken, de realiteit – lees er de cases in deze brochure 
op na – toont aan dat een goede voorbereiding vaak de redding betekent van 
de onderneming. Risicobeheer is een essentieel onderdeel van organisatiebe-
heersing en behoort tot de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding en het 
dagelijkse management. Managers zijn per definitie ook risicomanagers. 
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Deze publicatie maakt u vertrouwd met een aantal begrippen uit het risicobeheer en 
geeft een aanzet tot het bewust omgaan met risico’s binnen uw onderneming. Volgend 
op het risicobeheer besteden we ook ruim aandacht aan crisismanagement. Of: hoe 
reageert u (of uw bedrijf) tijdens de crisis met het oog op het beperken van de schade? 
Daarna gaan we dieper in op de zogenaamde Business Continuity Planning (BCP): het zo 
snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke situatie na een incident opdat uw bedrijf 
verder of opnieuw kan functioneren. 

Ten slotte lijsten we 10 succesfactoren op die van kritiek belang zijn om een crisis te be-
heersen. En reiken we u een ‘toolbox’ aan met een aantal actieprincipes of -modellen die 
als leidraad kunnen dienen om een efficiënt en effectief crisismanagement uit te rollen. 

We hopen alvast dat u er nooit gebruik hoeft van te maken.

Christine Darville
Verantwoordelijke
VBO-Commissie
Bedrijfsbeveiliging

Paul Robrechts
Afgevaardigd 
bestuurder Robrechts
& Thienpont

Jeroen Wils
Managing partner 
Bepublic

Pieter Timmermans
Gedelegeerd 
bestuurder VBO
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01
Een crisis:  

bent u er klaar 
voor?



Wanneer u echter één of meerdere vragen 
negatief heeft beantwoord, dan nemen we 
u graag verder mee in dit verhaal… Wat 
volgt kan uw organisatie immers helpen om 
haar crisisrespons verder uit te bouwen of te  
versterken.

1 CRISIS READINESS

Crisis readiness is het vermogen van een 
organisatie om een effectief antwoord te 
bieden op en te herstellen van de gevolgen 
van zowel externe gebeurtenissen (zoals 
terroristische aanslagen of natuurrampen) als 
interne gebeurtenissen (zoals zware industrië-
le ongevallen of een bedrijfsbrand).

In dit opzicht is crisis readiness de gewenste 
eindtoestand van organisatorische voorberei-
ding, crisismanagement, Business Continuity 
Planning en andere organisatorische activitei-
ten en processen.1

Crisis readiness bestaat uit zes vaste compo-
nenten, die samenhangen met: 
1)  een snel reactievermogen in geval van 

crisis;
2)  voldoende kennis van crisismanagement-

scenario’s;
3)  de toegang van het management tot dit 

crisismanagementrepertoire;
4)  de accuraatheid van de strategische crisis-

planning binnen het bedrijf; 
5)  goede interne en externe communicatie (de 

media!);

1.  Kunt u spontaan enkele kenmerken van een crisis benoemen waarmee u rekening hield bij 
de opbouw van het crisismanagementplan binnen uw bedrijf?

2.  Analyseerde u samen met uw managementteam de ‘kriticiteit’ van de businessprocessen 
in relatie met de risico’s die uw onderneming loopt?

3.  Beschikt u over een generieke checklist als leidraad voor het beheer van een crisis?

4.  Kunt u vijf basisprincipes benoemen die uw strategie inzake crisiscommunicatie bepalen? 

5.  Betrekt u minimum jaarlijks het managementteam bij de evaluatie, de test en de bijsturing 
van het crisisplan?

Bij het lezen van deze publicatie maakt u zich misschien de bedenking of uw bedrijf wel 
nood heeft aan een gedetailleerd uitgewerkt crisisbeheer. Mogelijk gaat u er ook van uit 
dat u al voldoende voorbereid bent op het omgaan met noodsituaties. Onderstaande 
vragen kunnen hierover meer duidelijkheid scheppen.

Beantwoordde u elk van deze vragen positief, dan is uw organisatie al goed voorbereid 
op een mogelijk ernstig voorval. De inhoud van deze publicatie zal dan ook herkenbaar 
zijn, maar mogelijk ontdekt u nog enkele waardevolle tips die u beter wapenen tegen 
mogelijke crisissen.

1   Paul C. Light, “Predicting Organizational Crisis Readiness: Perspectives and Practices toward a Pathway to Prepared-
ness”, New York University, p. 18
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6)  de gepercipieerde kans dat een crisis de 
organisatie zal treffen.2 

 

 

2 CRISISMANAGEMENT: 
WAT EN WAAROM?
Deze publicatie maakt u vertrouwd met  
een aantal begrippen uit het risicobeheer en 
geeft een aanzet tot het bewust omgaan met 
risico’s binnen uw onderneming. Volgend 
op het risicobeheer willen we vooral ook 
aandacht besteden aan crisismanagement, 
het reageren tijdens de crisis met het oog op 
het beperken van de schade. Ten slotte gaat 
ook ruime aandacht naar de  
zogenaamde Business Continuity Planning 
(BCP): het zo snel mogelijk herstellen van de 
oorspronkelijke situatie nà een incident op-
dat het bedrijf verder of opnieuw zou kunnen 
functioneren.

Stelt u zich eens de volgende situaties voor: 

    Er is met uw product geknoeid. Hoe 
voorkomt u dat de besmette voorraad uw 
consumenten bereikt?

    Er is een bomalarm. De hulpdiensten  
hebben een veiligheidscordon rond uw  
bedrijf opgetrokken, waardoor uw perso-
neel niet op kantoor raakt. Wat doet u?

    Een bedrijfsbrand bij één van uw leveran-
ciers heeft ervoor gezorgd dat een belang- 
rijke grondstof of basisproduct (tijdelijk)  
niet meer kan geleverd worden. Wat kunt 
u doen om uw eigen productie op peil te 
houden?

    Een lek in een vat heeft uw magazijn ernstig 
gecontamineerd, met verlies van afgewerk-
te producten tot gevolg. Wat zult u doen 
om uw klanten niet te verliezen? 

In al deze gevallen is het voor uw bedrijf 
van essentieel belang dat u adequaat op de 
situatie kunt reageren, om aldus te voorkomen 
dat uw bedrijf ernstige schade oploopt. Deze 
schade kan betrekking hebben op de reputatie 
van uw onderneming, uw commerciële levens-
vatbaarheid, uw personeel, uw bedrijfsinfra-
structuur en alle belanghebbende partijen.

2.1. Nut en verantwoording van 
risicobeheer en crisismanagement

Het onvoorzienbare voorzien, klaar zijn voor 
risico’s in de toekomst waarop men geen 
enkel zicht heeft, thinking the unthinkable: 
men kan zich afvragen of een dergelijke door-
gedreven oefening wel nut heeft. Het gaat 
immers om scenario’s die zich slechts zeer 
vaag laten uittekenen en waarvan de kans op 
voorkomen vaak als nihil wordt beschouwd.3  
Gebeurtenissen uit het verleden leren ons 
echter dat dit toekomstdenken wel degelijk 
zinvol is. Denk hierbij aan de aanslagen van 
9/11, die een wereldwijde impact gehad 
hebben en niemand had voorzien. Dankzij 
een goede noodplanning werden daar vele 
mensenlevens gered.

2.2. Verminderde kans op voorkomen

Het spreekt voor zich dat, naarmate men de 
bedreigingen en risico’s voor een bedrijf in 

2   Anne H. Reilly, “Are Organizations Ready for Crisis? A Managerial Scorecard,” Columbia Journal of World Business 22 
(1987): 81

3    Nochtans krijgt het denken in de toekomst meer en meer wetenschappelijke aandacht. We verwijzen onder meer naar 
“Toekomstmakers: de kunst van vooruitdenken”, LannooCampus, 2010, van Bruno Tindemans, decaan van de Flanders 
Business School
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beeld brengt, van dit proces op zich al een 
zeker preventief effect uitgaat, althans wat de 
interne risico’s betreft. Zich bewust zijn van 
risico’s maakt immers ook het bewust omgaan 
met risico’s mogelijk. Vanuit de reflectie 
over potentiële bedreigingen wordt haast 
vanzelfsprekend ook een zekere veiligheids-
attitude en meer nog een veiligheidscultuur 
geïntroduceerd. Wie zich bewust is van zijn 
rol en bijdrage in het voorkomen en hanteren 
van risico’s, zal minder slordig omgaan met 
veiligheidsvoorschriften, zal minder aarzelen 
om risico’s of incidenten te melden en zal 
sneller zijn verantwoordelijkheid opnemen 
wanneer dit nodig is. We raken hiermee ook 
meteen aan de algemene bedrijfscultuur: 
waarden als een open geest, transparantie, 
communicatie en onderling vertrouwen 
bevorderen een snelle detectie van zwakke 
plekken en voorkomen dat kleine incidenten 
of menselijke fouten worden toegedekt en 
vervolgens kunnen uitgroeien tot een crisis 
met gigantische proporties.

2.3. Kritieke infrastructuur

Het ligt tevens voor de hand dat een crisis 
binnen bepaalde sectoren of installaties een 
grotere impact zal hebben dan in andere 
sectoren. Een aantal bedrijven is van een dus-
danig strategisch belang dat een falen ervan 
de hele samenleving zou lam leggen. Strate-
gische sectoren zijn bijvoorbeeld die van de 
energievoorziening (kerncentrales, olieraffi-
naderijen), communicatie (telefonie, internet, 
dataopslag), of transport (zeehavens, lucht-
havens). Deze ‘kritieke infrastructuur’ heeft 
onmiskenbaar de maatschappelijke plicht 
en verantwoordelijkheid om dreigingen te 
voorzien, problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te detecteren, een eventuele crisis 
op de best mogelijke wijze aan te pakken, en 
het hernemen van de dienstverlening zo snel 
als mogelijk te realiseren.

2.4. Wettelijke bepalingen

In tal van situaties is het werken aan risicobe-
heer, en daaruit voortvloeiend aan crisismana-
gement en aan Business Continuity Planning, 
geen kwestie van prioriteitstelling en het 
maken van beleidskeuzes. Het is zonder meer 
een wettelijke verplichting waaraan men 
moet voldoen.

Er zijn drie reglementaire teksten die belang-
rijke bepalingen formuleren inzake risicoana-
lyse en het nemen van preventiemaatregelen: 

    de ‘Welzijnswet’: de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werk-
nemers bij het uitvoeren van hun werk; 

    het koninklijk besluit van 27 maart 1998 
betreffende het beleid inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk;

    het samenwerkingsakkoord van 21 juni 
1999 tussen de federale staat en de 
gewesten betreffende de beheersing van 
de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Binnen het algemene kader van de Welzijns-
wet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit 
zijn bepalingen opgenomen die bedrijven 
verplichten risico’s te beheren en zich op een 
potentiële crisis voor te bereiden. 
Het voorwerp van deze wet is uiteraard veel 
ruimer dan de preventie van zware ongeval-
len. Welzijn wordt gedefinieerd als een geheel 
van factoren waarvan arbeidsveiligheid er één 
is. Binnen de problematiek van de arbeidsvei-
ligheid is de preventie van zware ongevallen 
– met gevolgen voor de mens – op zich ook 
een deelgebied. Hieruit mag men zeker niet 
concluderen dat de principes van de Welzijns-
wet slechts ten dele of in afgezwakte versie 
moeten toegepast worden op de preventie 
van zware ongevallen. De Welzijnswet stelt 
hoge eisen ten aanzien van de te nemen 
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maatregelen inzake welzijn. Arbeidsveilig-
heid is de eerste prioriteit bij het nemen van 
deze maatregelen. Binnen het domein van de 
arbeidsveiligheid is de prioriteit evenredig met 
de ernst van de mogelijke ongevallen. Het is 
daarom duidelijk dat de preventie van zware 
ongevallen, met gevolgen voor de mens, 
binnen de welzijnsproblematiek een heel prio-
ritaire plaats inneemt.

Het samenwerkingsakkoord van 21 juni 
1999 zorgde voor de implementatie van de 
zogenaamde Seveso-II-richtlijn in het Belgisch 
recht. Deze Europese richtlijn, over de risico’s 
van industriële ongevallen, legt veiligheids-
voorschriften vast en besteedt onder meer 
aandacht aan preventiemaatregelen, aan be-
drijfsinspecties en aan de ruimtelijke ordening 
rondom bedrijfssites met een hoog risico.
Men beoogt hiermee een hoog beschermings-
niveau: in eerste instantie streeft men de pre-
ventie van zware ongevallen na, in tweede 
instantie het beperken van de gevolgen van 
dergelijke ongevallen voor de mens en het 
milieu.

Een crisis kan grote  
reputatieschade  
toebrengen aan de  
onderneming

Hier is het ook belangrijk om in deze context 
te citeren dat de exploitant alle nodige maat-
regelen moet nemen om zware ongevallen te 
voorkomen en om de gevolgen daarvan voor 
mens en milieu te beperken. Het spreekt van-
zelf dat het identificeren en analyseren van 
gevaren en risico’s een essentiële voorwaarde 
is om de risico’s van zware ongevallen op een 
doeltreffende wijze te kunnen beheersen. De 
exploitant moet immers ‘te allen tijde’ aan de 

bevoegde inspectiediensten kunnen aanto-
nen dat hij alle in dit samenwerkingsakkoord 
aangegeven noodzakelijke maatregelen heeft 
genomen.

2.5. Aansprakelijkheid

Managers die niet voorbereid zijn op het 
omgaan met een crisis of met rampsituaties 
binnen hun organisatie, kunnen bovendien 
met juridische complicaties geconfronteerd 
worden. Ze kunnen aansprakelijk worden 
gesteld voor hun nalatigheid, analoog met 
andere aansprakelijkheden zoals die voor een 
onveilige werkomgeving.4 

2.6. Financiële overwegingen

Een crisis kan grote reputatieschade toebren-
gen aan de onderneming en aldus tot grote 
financiële verliezen leiden. Herinnert u de 
recente voorbeelden in de banksector: de 
waarde van aandelen van sommige banken 
tuimelden op korte tijd naar beneden.

Een internationale studie van de Oxford 
University bij bedrijven in diverse sectoren 
toonde aan dat een crisis in alle gevallen van 
bij de aanvang een negatieve impact heeft 
op de waarde van het aandeel. Gemiddeld 
werd er bij de getroffen bedrijven een verlies 
opgetekend van 8%. Een tweede belangrijke 
vaststelling was dat de markten de waarde 
van het aandeel na 10 tot 15 dagen echt 
evalueren in functie van de crisisrespons van 
de onderneming.

U kunt zich vandaag afvragen of bedrijven 
nog de 10 tot 15 dagen (de duur van de 
gemiddelde crisis) respijt krijgen van de 
markten? Vermoedelijk is vandaag de termijn 
korter, wat de noodzaak op goed voorbe-
reide en regelmatig getrainde crisisplannen 
enkel nog versterkt.4  Ibidem, 12
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Volledige of gedeeltelijke stilstand van be-
drijfsprocessen kan grote nadelige gevolgen 
hebben voor zowel de financiële situatie als 
de marktpositie van de onderneming. Klanten 
wachten niet en zullen naar alternatieven 
zoeken. De onderlinge afhankelijkheid van 
bedrijven in de bevoorradingsketen zorgt 
ervoor dat het uitvallen van een toeleverancier 
ook de continuïteit van de afnemer in gevaar 
brengt. Mogelijk kan deze afnemer op zijn 
beurt zijn klanten niet meer bedienen. In een 
wereldwijde marktomgeving leidt dit tot een 
ware survival of the fittest competitie. Wie niet 
snel terug back in business is, gaat ten onder 
aan de gevolgen van een crisis.

Schade op of aan de productie- of uitvoe-
ringsprocessen bezorgt een bedrijf extra 
zorgen en heeft veelal aanzienlijke financiële 

gevolgen. Het bedrijf kan te maken krijgen 
met vertragingen die tot veel extra kosten 
kunnen leiden. Er kunnen onvoorziene (risico)
kosten ontstaan die een enorme invloed 
kunnen hebben op de liquiditeit. Denk aan si-
tuaties waarin extra manuren moeten worden 
gepresteerd, managementkosten, herstelkos-
ten, boetes, toenemende verzekeringskosten 
of advocaatkosten.

Ondernemingen die gedurende een langere 
periode geconfronteerd worden met de 
gevolgen van een forse schade blijken 
uiteindelijk een grote kans te hebben op 
een faillissement. Het is dus van primair 
belang dat de juiste preventieve maatregelen 
worden genomen om schade of de impact 
van een schade en de afhandelingstermijn te 
minimaliseren.

Bron: ‘Protecting Value in the Face of Mass Fatality Events’, www.oxfordmetrica.com
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CASE FOOD SECURITY

CRISIS IN VOEDING
Doordacht en snel  
reageren
Communiceren over crisissen ligt heel 
gevoelig. Toch was de onafhankelijke vzw 
Food Security, dat bedrijven preventief 
en curatief steunt bij crisisbeheer, bereid 
‘te praten’. Op basis van drie waarge-
beurde cases, anoniem weliswaar, distille-
ren we een aantal best practices.

AMMONIAK IN FRISDRANKFLES

De crisis 
Op school. Een jongeman raakt in coma 
na het drinken van zuivere ammoniak uit 
een petfles van merk x. Onmiddellijk wordt 
alarm geslagen. Terwijl de medische spoed-
interventie ter plaatse is, start ook het poli-
tieonderzoek. Nog vóór het betrokken be-
drijf x op de hoogte kan worden gebracht, 
laat de pers al van zich horen. Uiteindelijk 
blijkt het een zelfmoordpoging. 

Goed/fout
Aangezien bedrijf x zelf nog niet op de 
hoogte was, kon het moeilijk reageren 
op de online, speculatieve nieuwsberich-
ten. Klanten begonnen zich zorgen te 
maken en vroegen of het zinvol was om 
het betreffende merk uit de winkelrekken 
te halen. Door de onvoorziene vloedgolf 
aan informatievragen dreigde bedrijf x te 
verdrinken. Dat versterkte de perceptie dat 
het de crisis niet onder controle had. Met 

de hulp van Food Security kreeg het bedrijf 
snel toegang tot een officieel en pragma-
tisch aanspreekpunt. Een uur na het lekken 
van de crisis wist bedrijf x officieus dat 
hun product niet de oorzaak was en kon 
de bedrijfsleiding een accuraat antwoord 
formuleren. 

Lessen getrokken

   Snel accurate en verifieerbare informatie 
verzamelen is essentieel zodat het crisis-
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FOOD SECURITY-TEAM, VLNR.:  
JULIE STRYPSTEIN, DIRK CEULEMANS  

EN XAVIER VAN DYCKE
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managementteam de juiste acties, beslis-
singen en communicatie kan ondernemen.

   Houd een virtuele ploeg medewerkers 
inzetbaar, samen met de nodige commu-
nicatietools om op een coherente manier 
een vloed aan vragen te kunnen opvangen.

METAAL IN KOEKJES

De crisis 
In de productieketen. In de koekjesfabriek 
y merkt een operator bij toeval dat enkele 
koekjes op de verpakkingslijn aan elkaar 
kleven. Controle leert dat uiterst dunne en 
scherpe metalen deeltjes de koekjes bij 
elkaar houden. Uit nazicht van de grond-
stoffen blijkt dat er nog stukjes metaal in de 
productieketen rondzwerven. Bovendien 
is reeds een grote hoeveelheid verdachte 
koekjes naar alle uithoeken van de wereld 
vertrokken. Dezelfde dag nog vindt men de 
boosdoener: een stukgeraakte zeef bij een 
grondstofleverancier. Deze kan echter geen 
uitsluitsel geven over de verdachte periode 
en dus het aantal verdachte grondstofleve-
ringen. 

Goed/fout
Vanwege de grote hoeveelheid ‘verdwe-
nen’ metaal en het risico bij de consument 
op kleine verwondingen in de mond- en 
keelholte, besliste de koekjesfabriek snel 
tot een publieke ‘recall’ of terugroeping 
tot bij de consument. Onmiddellijk werd 
transparant gecommuniceerd over de crisis. 
Dankzij de snelle reactie kon de verscheping 
van bepaalde productloten bestemd voor 
verre markten nog worden tegengehouden. 

De communicatiestrategie en -inhoud 
werden in de diverse landen op elkaar 
afgestemd en de lokale autoriteiten en 
klanten werden gelijktijdig en consistent 
geïnformeerd. 

Lessen getrokken

   De ‘recall’ is een actie die bedrijven  
(in samenspraak met autoriteiten) liefst 
vermijden. Maar indien nodig, moet het 
snel, accuraat en transparant gebeuren. 
Zo beperk je de negatieve gevolgen 
voor de klantenrelatie, het consumenten-
vertrouwen tot een minimum. 

   Toon dat het bedrijf verantwoord onder-
neemt. Vandaag is het koekje nog altijd 
een blockbuster.

OPLICHTING DOOR OPZETTELIJKE  

‘BESMETTING’

De crisis 
Drankproducent z krijgt de melding van 
een consument dat zijn partner met spoed 
werd gehospitaliseerd wegens ernstige 
inwendige brandwonden na het drinken 
uit een drankkartonnetje. Op het eerste 
gezicht klopt het verhaal. Het product was 
aangekocht in België en in het buiten-
land geproduceerd. De betrokkene heeft 
zelfs nog enkele kartonnetjes van het 
bewuste lot ter beschikking. In theorie 
is het mogelijk dat reinigingsproduct 
voor het ontsmetten van leidingen in de 
productieketen terechtkomt. Dan is een 
recall onvermijdelijk. Maar in dit geval 
rijst er twijfel aangezien in het bewuste 
drankkartonnetje een gaatje is geprikt. De 
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CASE FOOD SECURITY

betrokkene doet zich voor als slachtoffer 
van een actie van derden tegen produ-
cent z. Politieonderzoek bevestigt het 
vermoeden van oplichting. 

Goed/fout
Onmiddellijk na het eerste onderhoud 
met de slachtoffers besloot producent z 
om de politie bij de zaak te betrekken. 
Belangrijk was ook dat noch het bedrijf, 
noch een van de winkelpunten drei-
gementen had ontvangen. Bovendien 
stuurde het slachtoffer aan om de zaak 
in der minne te regelen door middel van 
een financiële compensatie. 

“ Snel accurate en bovenal 
verifieerbare informatie 
verzamelen is essentieel” 
DIRK CEULEMANS, FOOD SECURITY

Het duurde wel een hele tijd vooraleer de 
buitenlandse directie van de producent 
toestemming gaf om klacht neer te leg-
gen. Maar eens de politie geïnformeerd, 
liep de samenwerking vlot, alsook met 
de magistraat. De crisis haalde nooit de 

media, waardoor onterechte imagoschade 
werd vermeden. 

Lessen getrokken

   Mensen in geldnood zijn bereid tot 
levensgevaarlijke acties. Bereid je als be-
drijf voor op het worstcasescenario zodat 
er geen tijd nodeloos wordt verloren.

   Spreek op voorhand af welke bevoegd-
heid of mandaat de dochterbedrijven 
krijgen om op te treden in crisissituaties.
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FOOD SECURITY

Food Security is een onafhankelijke vzw 
die bedrijven zowel preventief als cura-
tief ondersteunt op het vlak van crisis-
management. Ze heeft een jarenlange 
ervaring met incidentmanagement bij 
haar leden, met name bedrijven uit de 
voedingsindustrie in de meest ruime 
zin van het woord. Op preventief vlak 
bv. helpt Food Security bij de uitbouw 
van de zgn. Crisis Management Organi-
satie (CMO), met de samenstelling van 
een Crisis Management Team (CMT) 
en met de uitwerking van een Crisis 
Management Plan (CMP). Daarbij ho-
ren tevens opleiding en training. In het 
geval van een incident, al dan niet met 
criminele inslag, geeft Food Security 
24/7 advies en begeleiding. 

wwww.foodsecurity.com
Dirk Ceulemans
+32 (0)2 735 46 92
foodsecurity@foodsecurity.com
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2.7. Impact van media en imagoschade

De kracht van de media wordt, mede door de 
alsmaar snellere mogelijkheden om informatie 
uit te wisselen, met de dag groter. Wie tijdens 
een bedrijfscrisis zijn relatie met de media 
verwaarloost, gebrekkige of foute informatie 
aanlevert of koppig weigert te communiceren, 
komt in het oog van de storm terecht. Journa-
listen gaan in dat geval zelf op zoek naar infor-
matie (die niet noodzakelijk de meest accurate 
is) en het bedrijf verliest elke controle over 
de communicatie met het publiek. Een open, 
transparante en correcte houding tegenover 
media en publiek is in deze omstandigheden 
vaak de beste tactiek.

Wanneer een crisis snel onder controle is, kan 
het bedrijf zijn aanpak van de crisis eenvoudig 
uitleggen aan de hand van de stappen die 
werden ondernomen om de situatie onder 
controle te krijgen. Wanneer een crisis echter 
blijft voortduren, komt de aanpak door het 
bedrijf vaak in het middelpunt van de kritieken 
te staan. Zo vereist een milieucrisis bijvoor-
beeld vaak een heel uitgebreide aanpak door 
het bedrijf. De fysieke schade van de crisis kan 
soms pas na maanden worden rechtgetrokken 
en de effecten ervan kunnen nog veel langer 
nazinderen. Het is belangrijk dat een bedrijf in 
deze situatie voortdurende updates over zijn 
aanpak naar het publiek communiceert. Als 
het bedrijf hierin niet proactief genoeg tewerk 
gaat, zullen de media aan andere experts 
vragen om het publiek uit te leggen wat het 
bedrijf zou moeten doen…5 

De schade die het uitbreken van een crisis kan 
toebrengen aan het imago van een bedrijf 
kan nauwelijks worden overschat. Wanneer 

het publieke wantrouwen ertoe leidt dat een 
bedrijf door zijn klanten wordt uitgespuwd, is 
het einde van de onderneming haast onver-
mijdelijk.

3 BESLUIT

De bovenstaande argumenten hebben 
aangetoond dat een bedrijf het zich niet echt 
kan veroorloven om zijn risico’s en potentiële 
bedreigingen te veronachtzamen. De keten 
van ontwikkelingen in het zog van de eco-
nomische crisis heeft zowel investeerders als 
beleidsmensen wereldwijd attent gemaakt op 
de manier waarop directies en management 
hun bedrijfsrisico’s beheren. Een aantal be-
drijven hebben zich in het verleden toegelegd 
op het creëren van winst als enige kerndoel-
stelling. Zonder adequate procedures om met 
de risico’s om te gaan, zijn velen van hen er 
echter niet in geslaagd werkelijke duurzame 
waarde te creëren.6

5  Bill Ide en Terry Wade in: “The National Law Review”, 14 april 2011
6  The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, “Risk Management for SME’s”, October 2002
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02
Situering en 
begrippen



1 DEFINITIE VAN RISICO
Risico’s zijn interne en externe factoren, die 
de realisatie van de organisatiedoelstellingen 
kunnen belemmeren en bijgevolg ook de 
kwaliteit van producten en diensten kunnen 
beïnvloeden of bedreigen. Het niet (tijdig) 
benutten van opportuniteiten is eveneens een 
risico. Wijzigende interne of externe omstan-
digheden creëren nieuwe risico’s of veranderen 
bestaande risico’s.

De oorzaak van een risico kan onopzettelijk 
zijn, zoals de orkaan Katrina in New Orleans of 
de tsunami in Zuidoost-Azië. Vaak wordt in een 
dergelijke context the Hand of God gezien… 
Risico’s kunnen echter ook van opzettelijke 
oorsprong zijn. Denk bijvoorbeeld aan de sabo-
tage van potjes babyvoeding in de jaren ’70, of 
de massieve mediacampagne van Greenpeace 
tegen het bedrijf Shell dat in 1995 een drijven-
de olieopslagplaats naar de zeebodem wilde 
laten zinken. 

Voorbeelden van risico’s zijn er uiteraard te 
over. Het is niet onze ambitie om hiervan een 
exhaustieve opsomming te geven. Toch onder-
scheiden we een aantal grote categorieën van 
risico’s:

    natuurrampen: overstroming, storm, aardbe-
ving,…;

    ernstige arbeidsongevallen;

    chemische en toxische stoffen: gassen, vloei-
bare stoffen, vaste stoffen, straling,…;

    brand en ontploffing;

    agressie en geweld: aanslag, bomalarm, 
gijzeling, oorlog...;

    interne fraude;

    sociale acties: staking, manifestaties, boycot,…; 

    informaticarisico’s: datadiefstal, datavernieti-
ging, besmetting van computers,…;

    het uitvallen van primaire energiebronnen: 
gas, water, elektriciteit,…;

    het verlies van communicatie: telefoon, gsm, 
internet,…

Het zijn die categorieën van risico’s die het 
voorwerp van deze publicatie uitmaken. Ze kun-
nen zich voordoen in quasi alle bedrijfssectoren 
en zouden dus in elke onderneming deel moe-
ten zijn van een doordacht risicobeheersplan.

2 RISICOBEHEER

Voor risicobeheer bestaan er tal van definities, 
maar de definitie die hier verder gehanteerd 
wordt, is deze van Claes en Meerman7: risico-
beheer is een systematisch en regelmatig on-
derzoek naar de risico’s die mensen, goederen 
en activiteiten bedreigen en de formulering 
en de implementatie van een beleid waarmee 
deze risico’s tegemoet worden getreden. 

Risicobeheer behoort zodoende een centrale 
plaats in te nemen in de algemene strategische 
bedrijfsprocessen. Risicobeheer helpt immers 
de risico’s, die de onderneming bedreigen, te 
identificeren en ze vervolgens aan te pakken. 
Het wil de risico’s zodanig beheren dat ze bin-
nen de risicoacceptatiegraad vallen, teneinde 
een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien 
van het behalen van de organisatiedoelstel-
lingen. Een degelijk risicobeheer verhoogt de 
kans op het succesvol bereiken van de andere 
bedrijfsdoelstellingen. Het wordt toegepast bij 
het formuleren van de strategie en binnen de 
gehele organisatie. Risicomanagement is een 
essentieel onderdeel van organisatiebeheersing 
en behoort toe aan het dagelijkse management. 
Managers zijn per definitie ook risicomanagers. 

7  CLAES,P.F., MEERMAN,H.J.J.M., “Risk Management: Inleiding tot het risicobeheerproces”, Stenfert Kroese, 1998, p. 2
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Onderstaand schema geeft weer hoe de 
verschillende aspecten van de risicomanage-
mentcyclus onderling in verband staan. Het 
toont het continue en dynamische karakter van 
dit proces. 

De uitbouw van een solide risicobeheers-
plan is het resultaat van een 
te doorlopen proces:

    Identificatie van de 
risico’s 

Er kan op verschillende 
manieren worden gewerkt 
om risico’s op organisatie- en 
procesniveau te identificeren. 
In een specifieke oefening 
waarbij het risicomanagement 
geïntegreerd wordt in het 
doelstellingenproces, kunnen 
de risico’s worden geïdentifi-
ceerd bij de opmaak van de doelstellingen.
Risico’s kunnen verder ook in kaart gebracht 
worden via interviews, brainstormsessies, aan 
de hand van een zelfevaluatie of checklists, enz.

    Risico’s beoordelen 
Nadat de risico’s geïdentificeerd zijn, worden 
ze geanalyseerd en vervolgens geëvalueerd. 
Het komt er nu op aan om de geïdentificeerde 
risico’s in te schatten en onderling te rang-
schikken. 

Hierbij wordt voor elk risico een aparte inschat-
ting gemaakt van:

    de impact van een risico of de omvang van 
de potentiële schade;

    de waarschijnlijkheid dat een risico zich 
voordoet. 

Impact wordt gemeten in termen van ‘schade’ 
die aangebracht kan worden aan de organisa-
tie of het proces als het risico zich voordoet. 
De waarschijnlijkheid of probabiliteit is de 
inschatting van de kans dat het risico zich 
manifesteert.

Uit de combinatie van impact en kans volgt 
de beoordeling van de grootte van het risico.

GEBASEERD OP DE BRON ‘ORGANISATIEBEHEERSING OF 

INTERNE CONTROLE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID’, TERUG 

TE VINDEN VIA HTTP://WWW2.VLAANDEREN.BE/ 

INTERNECONTROLE/RISICOMGT.HTM

SCHADEOMVANG

Laag Middelmatig Hoog
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A
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Middelmatig Laag Middelmatig Hoog

Laag Laag Laag Middelmatig
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Er kunnen zich steeds nieuwe risico’s voordoen 
en de grootte van de risico’s kan in de tijd 
wijzigen. Daarom moeten de identificatie en 
de beoordeling (omvang én kans) regelmatig 
herhaald en eventueel bijgestuurd worden. Zie 
hierna ‘Risico’s monitoren en rapporteren’.

   Beheersmaatregelen in kaart brengen
Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd en 
geëvalueerd, wordt nagegaan welke be-
heersmaatregelen al aanwezig zijn om deze 
risico’s af te dekken. Deze maatregelen of 
procedures zijn erop gericht risico’s te voor-
komen, of als risico’s zich toch voordoen, de 
impact ervan te beperken. Daarbij wordt ook 
onderzocht of deze maatregelen efficiënt en 
effectief zijn. Efficiënte maatregelen dragen 
maximaal bij tot het bereiken van de doel-
stellingen. Effectiviteit slaat op het feit dat 
de beheersmaatregelen de beoogde risico’s 
daadwerkelijk moeten afdekken. 

   De risico’s beheersen
-  Valideren van de analyse
Op basis van de gemaakte inventaris van 
risico’s en de reeds bestaande beheersmaat-
regelen, zal het management van een organi-
satie zich vooreerst akkoord moeten verklaren 
met deze analyses en resultaten. 
Het management moet er zich van verge-
wissen dat alle gekende risico’s in kaart 
zijn gebracht en dat de geïnventariseerde 
beheersmaatregelen ook daadwerkelijk in de 
praktijk bestaan en worden toegepast. 
Zo krijgt men zicht op de overblijvende risi-
co’s binnen de organisatie (restrisico’s). 

- Omgaan met de restrisico’s
Het management moet vervolgens aangeven 
hoe het zal omgaan met deze restrisico’s 
binnen de organisatie. Hier zijn vier mogelijke 
houdingen aan te nemen:
  •  men vermijdt het risico, men zorgt ervoor 

dat het risico zich niet kan voordoen; 

  •  men voert bijkomende beheersmaatre-
gelen in om het risico te elimineren of te 
beperken; 

  •  men spreidt het risico over meerdere acto-
ren of draagt het over aan een derde partij;

  •  men aanvaardt het risico en neemt hiervoor 
geen verdere beheersmaatregelen.

De keuze die men moet maken over een 
risico is niet noodzakelijk een ‘of/of-keuze’. 
Het kan bijvoorbeeld aangewezen zijn om 
een bepaald risico enerzijds in te perken door 
bijkomende beheersmaatregelen te nemen 
én bovendien dat ingeperkte risico over te 
dragen door het te verzekeren.
Het management zal zijn keuzes mee laten 
beïnvloeden door een afweging van de kosten 
en baten zowel kwantitatief als kwalitatief, die 
met de invoering van bepaalde beheersmaat-
regelen gepaard gaan.

Dit alles vormt de basis voor een risicomana-
gementactieplan tot invoering van (bijkomen-
de) beheersmaatregelen. 

   Risico’s monitoren en rapporteren 
Door middel van monitoring van en rap-
portering over risicobeheersing bouwt een 
organisatie de zekerheid in om op een ade-
quate wijze te anticiperen op risico’s die na 
de initiële analyse ontstaan door wijzigingen 
in de organisatie of de omgeving. Ook deze 
risico’s moeten tijdig geïdentificeerd en inge-
schat worden als basis voor het nemen van de 
aangewezen beheersmaatregelen.

Monitoring is bovendien ook nuttig om te 
evalueren in hoeverre het risicobeheersproces 
zelf goed functioneert.
 
Het is dan ook aangewezen dat elke organisa-
tie, meer bepaald het management:
  •  alle aspecten van het risicobeheersproces 

minstens eenmaal per jaar herbekijkt; 
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  •  bestaande en nieuwe risico’s regelmatig 
(opnieuw) evalueert naar kans en impact;

  •  de effectiviteit van haar beheersmaatrege-
len regelmatig opnieuw evalueert. 

Naast de continue monitoring door het mana-
gement, kan monitoring ook ad hoc gebeuren 
door een interne of externe audit. De audit 
kan een onafhankelijk en objectief beeld ge-
ven van de effectiviteit van de risicobeheer-
sing van een organisatie en het management 
bijstaan bij de ontwikkeling van een degelijk 
risicobeheerssysteem.

 Aldus zorgt het proces van risicobeheer voor:
  •  een grotere slagkracht in het nemen van 

beslissingen, in planning en in het leggen 
van prioriteiten;

  •  een efficiënte inzet van kapitaal en middelen;
  •  het anticiperen op wat er kan misgaan, het 

reduceren van ‘branden blussen op het 
moment zelf’, en – in het slechtste geval – 
het voorkomen van een ramp of van ernstig 
financieel verlies;

  •  een aanzienlijk grotere kans dat u uw be-
drijfsactiviteiten binnen de voorziene tijd 
en budget kunt realiseren.

3 CRISISMANAGEMENT

Henry Kissinger zei ooit: “There can’t be a 
crisis today, my schedule is already full.”

Een crisis komt onverwacht en steeds op  
een ongelegen moment. Voor (een deel  
van) de onderneming stopt op dat ogenblik 
de business as usual, en worden in een oog-
wenk hele andere prioriteiten van belang.  
De oorzaak van de crisis moet worden aange-
pakt en de schade zoveel mogelijk beperkt. 
Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe verder de 
onderneming zal worden aangetast en meer 

en meer bedrijfsprocessen in het gedrang ko-
men. Bij dit primaire streven naar het beëin-
digen van de dreiging moet zeer snel en in 
moeilijke, onzekere omstandigheden worden 
beslist, en dat kan vaak zorgen voor paniek 
en verwarring. Meermaals zien we dan ook 
dat de eerste respons van de operatoren de 
chaos alleen maar groter maakt.

Hoe langer de crisis  
aanhoudt, hoe verder de 
onderneming zal worden 
aangetast en meer en 
meer bedrijfsprocessen  
in het gedrang komen

Om aan effectief crisismanagement te doen 
zijn twee factoren van belang: 
  •  het vermogen om de nodige variëteit  

in gedragingen te genereren wanneer  
nodig;

  •  het vermogen om de noodzaak van een 
dergelijke switch te detecteren alvorens 
zich significante schade voordoet. 

Al te vaak reageren bedrijven helaas te laat 
op het groeiende onevenwicht binnen hun 
productiesysteem. Dikwijls wordt de normale 
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werking van het bedrijf voortgezet tot een 
punt waarop dit onevenwicht de integriteit 
van het hele systeem bedreigt8.

4 BUSINESS CONTINUITY 
PLANNING (BCP)

Er circuleren heel wat diverse benamingen 
van plannen die in relatie staan met crisisma-
nagement: evacuatieplan, interventieplan, 
noodplan, crisisplan, Business Continuity 
Plan,… Mogelijk gebruikt uw onderneming 
nog een andere benaming om één van deze 
plannen te beschrijven. 

In het kader van deze uitgave hanteren we de 
volgende definities:

   Crisisplan
Een crisisplan, ook wel eens een noodplan 
genoemd, heeft tot doel om tijdens een 
crisissituatie de directe schade aan personen 
en goederen te minimaliseren. Een crisisplan 
bestaat hoofdzakelijk uit twee grote delen, 
namelijk een evacuatieplan en een interven-
tieplan. 

   Business Continuity Plan
Een Business Continuity Plan is een plan dat 
zorgt voor het zo snel mogelijk heropstarten 
van de businessactiviteit na een crisissituatie. 
Deze laatste is immers van die aard dat de 
normale activiteiten van de onderneming 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn.

In het plan zou u nog een onderscheid kun-
nen maken tussen: 
  •  het plan KORTE TERMIJN: het zo snel 

mogelijk heropstarten van de kritieke 
activiteiten, zodat de mogelijke financiële 
verliezen beperkt blijven tot een minimum 
aanvaardbaar niveau;

  •  het plan LANGE TERMIJN: het terugkeren 
naar een volledige normale situatie, zoals 
die bestond vóór de crisis.

Een goed onderbouwd crisisbeheer heeft dus 
oog voor beide plannen: zowel het maximaal 
beperken van de schade als de snelle her-
opstart van de businessactiviteiten. In deze 
brochure benaderen we crisismanagement 
en Business Continuity Planning dan ook 
als complementaire activiteiten, die samen 
bijdragen tot het beheersen van de gevolgen 
voor het bedrijf en zijn omgeving.

8  B. Overlaet, “Training for catastrophe; how to prepare for the unforeseen”, 299-300
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Crisis? Crisis!

03



9   E.H. Bax, “RISKS IN PRODUCTION AND THE MANAGEMENT OF LABOUR”, Groningen University, paper presented at 
the WESWA conference in Enschede, the Netherlands, November 18th 1994, p.5-6
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1 KENMERKEN

Een crisis kan omschreven worden als een 
zware noodsituatie waarbij het functioneren 
van de organisatie ernstig verstoord raakt en 
de normale beheers- en controleprocessen 
van de organisatie niet meer afdoende zijn. 
Het verstoren van de normale bedrijfsproces-
sen en de basisstructuren van een organisatie 
kan zo escaleren dat de continuïteit van de 
onderneming in gevaar komt.

Bij tragedies zoals het Heizeldrama of het 
ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl 
worden we geconfronteerd met het feit dat 
menselijke activiteiten gevaarlijker en minder 
controleerbaar zijn dan we graag willen gelo-
ven. Expertenanalyses van de hier genoemde 
calamiteiten beschrijven een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken van deze door men-
sen veroorzaakte catastrofes. 

1.1. Kettingreactie

Om te beginnen start de chain of events lang 
voordat zich een echte reeks ongelukken voor-
doet. Vaak gaat het dan om fouten die met het 

onderhoud van de installaties te maken heb-
ben. Een onbetekenend incident of voorval 
interageert met deze hardnekkige gebreken 
in de infrastructuur en lokt uiteindelijk het on-
geluk uit. Het controleverlies dat daarop volgt, 
leidt verder tot de rampzalige afloop. Slaagt 
het management of de organisatie er niet in 
het ongeluk in te dijken, dan draagt dit verder 
bij tot een escalatie en catastrofe. Vaak is het 
ook zo dat de pogingen van de operatoren 
om de initiële schade te beperken net tot de 
uitbreiding van de ramp hebben bijgedragen.

Er zijn tal van voorbeelden die deze interactie-
problemen illustreren. Een verregaand, maar 
erg sprekend voorbeeld is de explosie van de 
nucleaire reactor in Tsjernobyl. Niet enkel de 
ondermaatse technologie, maar ook andere 
subsystemen en hun onderlinge interactie 
speelden een rol bij het ontstaan van deze 
ramp. Slechte communicatie, ontoereiken-
de opleiding van operatoren en (te) lange 
hiërarchische lijnen, enz. slechts enkele van de 
beïnvloedende factoren.

Dergelijke catastrofes kunnen zelden ver-
klaard worden door één causale factor. De 
oorzaken van crises die het functioneren of 
zelfs het voortbestaan van systemen in gevaar 
brengen, moeten worden gezocht in een op 
dat moment unieke interactie van diverse 
factoren. Het is de gelijktijdige en onderling 
afhankelijke werking van dergelijke factoren 
die ons leert waarom het soms fout loopt9.

1.2. Onverwacht karakter

Grote drama’s zoals in Tsjernobyl zijn gelukkig 
uitzonderlijk en vaak ook het gevolg van heel 
complexe situaties en processen. Net door 
dat unieke en complexe karakter komen deze 

Het omschrijven van het fenomeen 
crisis helpt ons om de noodzakelijke 
respons ook beter te kaderen en te 
begrijpen. Het herkennen van de 
specificiteit van een crisis vormt de 
basis voor een onderneming om het 
crisisbeheer voor te bereiden en 
rekening te houden met de eigenheid 
ervan. Dit verhoogt ook de kans op 
een succesvol beheer op het moment 
van een reële crisis. 



calamiteiten altijd onverwacht. Ze overval-
len de eerste vaststellers als een complete 
verrassing. Wanneer deze onverwachte 
gebeurtenissen gaan interageren met tot 
dan toe verborgen gebreken, dan worden de 
bestaande veiligheidsbarrières doorbroken of 
omzeild.
Aan de basis van de verrassingsact ligt dus 
meestal een verborgen falen. In ieder complex 
proces zitten elementen die zich niet in de 
staat bevinden waarin ze worden veronder-
steld te zijn: falende waarschuwingslichtjes, 
niet opgemerkte alarmsignalen, mensen die 
niet op post zijn, slordig omgaan met veilig-
heidsvoorschriften, enz. Door de complexiteit 
van het proces kunnen deze gebreken lang 
onopgemerkt blijven. 

1.3. Exceptional management = 
géén business as usual

Tijdens haar normale werking beperkt een 
organisatie haar aandachtsveld: de interne 
complexiteit wordt gereduceerd opdat de 
onderneming haar energie hoofdzakelijk zou 
kunnen richten op haar corebusiness en het 
productieproces. Daardoor kunnen verbor-
gen gebreken onopgemerkt blijven, en het 
systeem onverwacht laten wankelen. Met 
een systeem uit balans hebben de norma-
le bedrijfsprocessen geen vat meer op de 
situatie, en de vaste actiepatronen worden 
doorbroken. 

De organisatie ziet zich plots geconfronteerd 
met een complexe en unieke situatie, hele-
maal nieuw en erg verwarrend. Beschikbare 
modellen van de realiteit (grondplannen, 
schema’s) blijken opeens ontoereikend om het 
systeem in zijn huidige toestand te begrijpen. 

Het ontbreekt de operatoren aan essentiële 
informatie, zelfs al worden ze op dat moment 
door een waterval van informatie overspoeld. 
Veronderstellingen zijn niet langer betrouw-
baar. Prioriteiten zijn onzeker. Bestaande 
procedures en formele structuren worden 
irrelevant. De catastrofe wordt voelbaar: het 
systeem is niet meer onder controle10.

Een organisatie kan echter wel leren zich 
op het juiste ogenblik tot een hoger niveau 
van functioneren te brengen: exceptional 
management voor een situatie waarin er geen 
business as usual meer is11. 

1.4. Mediablootstelling

Doordat er bij een crisis vaak sprake is van 
gevaar voor personen of voor de volksge-
zondheid, is de kans op media-aandacht 
groot. Kunnen omgaan met de media in tijden 
van crisis is dan ook een essentieel en logisch 
onderdeel van crisismanagement. We komen 
daarop verder uitgebreid terug.

Kunnen omgaan met  
de media in tijden van 
crisis is een essentieel  
en logisch onderdeel  
van crisismanagement

1.5. Tijdsdruk

Als we de vier hierboven vermelde kenmer-
ken combineren, begrijpen we dat een crisis 
gepaard gaat met tijdsdruk: de snelheid en 
de kwaliteit van de initiële respons zullen 
determinerend zijn voor de toekomst van de 

10  B. Overlaet, “Training for catastrophe ; how to prepare for the unforeseen”, 293-295
11  B. Overlaet, “Training for catastrophe ; how to prepare for the unforeseen”, 298-299
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organisatie. Het probleem houdt verband 
met de paradox van een snelle en kwalita-
tieve respons. Een snelle respons kan soms 
efficiënt blijken, terwijl een doeltreffende 
respons vaak uitstel vereist. Vandaar het 
belang van de voorbereiding, waardoor de 
tijdsfactor kan worden gereduceerd, terwijl 
de kwaliteit en de coördinatie van de respons 
worden geoptimaliseerd12. 

2 OORZAKEN VAN  
TOENEMENDE CRISES
Door allerlei evoluties en menselijke factoren 
is het aantal crisissen en de impact ervan 
de laatste jaren sterk toegenomen. Op het 
vlak van interne bedrijfsprocessen spelen 
de toegenomen technische complexiteit, 
de schaalvergroting, de globalisering en de 
focus op korte termijn een belangrijke rol. 
Ook het beleid achter deze processen heeft 

een invloed op het ontstaan van eventue-
le crisissen. Men streeft continu naar een 
zo groot mogelijke economische groei en 
schuwt daarbij risico’s niet. Maar ook versnip-
pering van verantwoordelijkheden of net het 
toekennen van een erg grote verantwoorde-
lijkheid aan één of meer individuen kan ver-
strekkende gevolgen hebben. Tot slot spelen 
ook psychologische factoren een rol. In onze 
wereld vol technologie blijken mensen hierin 
een blind vertrouwen te hebben en staan 
mensen weigerachtig tegenover het afwijken 
van gewone patronen, waardoor ze abnorma-
le gebeurtenissen een plaats zullen proberen 
geven binnen hun normale denkkader.

12   P. De Cock, “Veiligheid door crisismanagement”, Kluwer Editoriaal, 1997, 39
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Zes fases van  
een succesvolle  
crisisbeheersing

04



                           29 CRISISMANAGEMENT

bekomen wordt ten opzichte van individuele 
interviews. Ook checklists kunnen een handig 
instrument zijn om zich ervan te verzekeren 
dat alle nodige aspecten opgenomen worden 
in de analyse.

Het kan ook zinvol zijn om externe begelei-
ding in te bouwen in dit proces. De expertise 
van personen buiten de organisatie werpt 
vaak een heel ander licht op bepaalde zaken.

Het globale proces van risicobeheersing moet 
gedragen worden door alle betrokkenen, 
want zij zullen nadien ook geconfronteerd 
worden met conclusies en de gevolgen van 
dit werk. Interactie en overleg bepalen dus in 
belangrijke mate het resultaat van deze denk-
oefening, die het belangrijkste fundament 
vormt van een reële crisisbeheersing.

In deze theoretische fase bepaalt u:
1. het risicoprofiel;
2. de strategie en de procedures;
3. de procedures;
4. de rol van de verzekeraars.

1 RISICOPROFIEL

Het risicoprofiel geeft inzicht in de bedrijfs-
activiteiten en de risico’s die ermee ver-
bonden zijn. Op basis van het organogram 
van de onderneming kunnen de activiteiten 
en informatiestromen per dienst in kaart 
gebracht worden. Om alle potentiële risico’s 
in kaart te brengen, moet telkens een ant-
woord geformuleerd worden op een aantal 
vragen, zoals:

    Wat is de ‘kriticiteit’ en gevoeligheid van de 
bedrijfsactiviteiten? 

    Wat is de waarde van een bepaalde bedrijfs-
activiteit?

Crisismanagement en Business Continuity  
Planning (BCP) kunnen onderverdeeld wor-
den in 6 fases:

FASE 1.  VOORBEREIDING
FASE 2.  DETECTIE, VERIFICATIE EN  

RAPPORTERING
FASE 3.  BEVEILIGING VAN WAARDEN, 

BESTRIJDEN VAN INCIDENT EN 
BESCHERMEN VAN ACTIVITEITEN

FASE 4.  EVALUATIE VAN DE SITUATIE
FASE 5. HERSTEL VAN DE ACTIVITEITEN
FASE 6. EVALUATIE VAN DE CRISIS

FASE 1: VOORBEREIDING

De voorbereidende fase binnen het opstellen 
van een Business Continuity Plan bestaat uit 
een theoretische fase waarbij een risicopro-
fiel opgemaakt wordt, waaruit de strategie 
en concrete procedures vastgelegd worden. 
In de tweede, praktische fase, worden deze 
geïmplementeerd, ingeoefend, geëvalueerd 
en eventueel bijgestuurd.

THEORETISCHE FASE

Voldoende kennis over bedrijfsprocessen,  
de infrastructuur en organisatie vormt het  
fundament van een degelijk Business Conti-
nuity Plan.

De nodige informatie kan zowel via inter-
views als workshops verzameld worden. 
Volledigheid is hierbij van cruciaal belang. 
Dit maakt dat het opstellen van een Business 
Continuity Plan nooit het werk kan en mag 
zijn van één individu. Verantwoordelijken 
binnen alle domeinen moeten betrokken 
worden in dit proces. Workshops bieden het 
voordeel dat er dankzij de interactie tussen 
personen vaak meer belangrijke informatie 



• Major emergency
   o  Incident dat een impact heeft op een 

grote groep medewerkers of op het 
volledige gebouw/site, dat de algemene 
bedrijfsprocessen ernstig verstoort.

   o  Voor gedecentraliseerde organisaties kan 
dit omschreven worden als een incident 
dat impact heeft op een grote groep 
medewerkers of het volledige gebouw/
site, dat de bedrijfsprocessen regionaal 
ernstig verstoort.

 

• Disaster
Incident met hoge ernstgraad bij slachtoffers, 
een groot aantal slachtoffers of een serieuze 
impact (bv. (tijdelijke) stopzetting) op de 
bedrijfscontinuïteit.

Deze benadering biedt de mogelijkheid om 
een getrapte organisatie uit te bouwen in 
functie van de ernst van het incident of de 
crisis. Het biedt het voordeel om bij esca-
lerende incidenten, waarbij de ernst ervan 
toeneemt met de tijd, de crisisrespons mee 
te laten evolueren en naadloos in elkaar te 
laten overvloeien.

“Wellicht de belangrijkste succesfactor van 
crisis- en incidentmanagement is gelegen in de 
aanwezigheid van een inzicht in de specifieke 
problematiek. In termen van voorbereiding 
betekent dat een vorm van scenarioanalyse: 
als deze situatie zich voordoet, hoe zullen de 
processen zich dan, naar alle waarschijnlijkheid, 
voltrekken? Het uitwerken van deze scenario’s is 
meestal de meest tijdrovende fase in crisisma-
nagement. De kwaliteit en het realiteitsgehalte 
daarvan dienen hoog te zijn. Specifieke deskun-
digheid zal in vele gevallen van buiten de eigen 
organisatie moeten komen, althans als het gaat 
om het beschrijven van de scenario’s. De infor-
matie die daartoe dient te worden vergaard en 
geïnterpreteerd, is vaak in allerlei functies  
en op allerlei werkplekken binnen de organi-

30                  

    Wat is de ‘kriticiteit’ en gevoeligheid van de 
uitvoerende diensten? 

    Wat is de’ kriticiteit’ en gevoeligheid van 
de combinatie van beide? 

    Welke risico’s kunnen leiden tot een crisis 
of een onderbreking van de business?

    Wat is de maximale impact/schade n.a.v. 
een gedefinieerde crisis? 

    Wat is onze bedrijfshistoriek inzake inci-
denten?

    Wat zijn de incidenten die al gebeurden in 
de sector in binnen- en buitenland?

    Als een incident zich voordoet, hoe zullen 
onze processen zich dan voltrekken? 

Tegelijkertijd met deze algemene risicoana-
lyse wordt best een inschatting gemaakt van 
de financiële risico’s om ze later af te kunnen 
wegen tegen de kosten van het BCP zelf.

Naast de risico’s die specifiek verbonden zijn 
aan één of meerdere bedrijfsprocessen of 
-activiteiten en de financiële risico’s, moeten 
ook de risico’s met betrekking tot de infra-
structuur geïnventariseerd en geanalyseerd 
worden. Denk hierbij aan nutsvoorzieningen, 
communicatiemiddelen, toeleveringen, secu-
rity,… Het uiteindelijke doel van dit onder-
deel is het bepalen van preventieve maat-
regelen en het definiëren van de algemeen 
noodzakelijke infrastructuur.

Alle risico’s worden tot slot best geclassi-
ficeerd volgens hun mogelijke impact. De 
indeling in drie gradatieniveaus blijkt in de 
praktijk goed hanteerbaar te zijn en geeft 
een duidelijk beeld van de domeinen die een 
prioritaire aanpak vragen.

• Minor emergency
Incident met een ernstige impact op 
operationele processen op lokaal niveau of 
een afdeling, waarbij de ernst en het aantal 
slachtoffers beperkt zijn. 
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satie aanwezig, zij moet alleen opgespoord 
worden13.”

2 STRATEGIE EN  
PROCEDURES
Vooraleer er gestart kan worden met het 
werkelijk opstellen van een crisisplan of Bu-
siness Continuity Plan, moeten de strategie 
en organisatieprincipes worden bepaald. Dit 
onderdeel definieert de fundamentele basis-
regels betreffende het ‘Wie’, ‘Wat’, ‘Waar-
om’, ‘Wanneer’ en ‘Waar’ van het plan.

Deze strategie met betrekking tot de conti-
nuïteit van de activiteiten bevat twee grote 
aspecten:

    het opzetten van een tijdelijke crisisorgani-
satiestructuur;

    het plannen van een tijdelijke herlocatie 
van de activiteiten met de noodzakelijke 
uitrustingen.

Alvorens strategieën te behandelen, moeten 
echter eerst randvoorwaarden betreffende 
het plan vastgelegd worden.

Na het bepalen van de strategie en de struc-
tuur, moet een eerste raming van de kosten 
gemaakt worden om toe te laten eventuele 
aspecten bij te sturen.

De basisprincipes van strategie worden be-
paald door de volgende zes elementen:

1.  Doelstellingen en belang van 
crisismanagement

Een eerste stap in dit proces houdt in dat 

de bedrijfsleiding de doelstellingen en 
het belang van een crisismanagementplan 
toelicht. Deze zijn uiteraard gebaseerd op de 
filosofie en de waarden van de organisatie. 
Een team van topmanagers kan vervolgens 
een blauwdruk maken van een crisismanage-
mentbeleid, waarin invulling wordt gegeven 
aan de algemeen gebruikte begrippen, en 
waarin verschillende crisisniveaus binnen de 
organisatie worden geïdentificeerd. Dit toont 
de betrokkenheid van het management en 
effent het pad voor de uitrol van het crisisma-
nagementplan.

2.  Principes m.b.t. de organisatie-
structuur

Een efficiënt crisisplan vereist een crisis-
managementteam dat snel en gepast kan 
optreden.
Het crisismanagementteam is het beslis-
singsorgaan op het hoogste niveau tijdens 
de crisissituatie en het hernemen van de 
activiteiten. Het beschikt over een heel ruime 
bevoegdheid.

Het crisismanagementteam wordt bijgestaan 
door een ‘eerste crisisploeg’, een ‘logistieke 
staf’ en verschillende ‘departementen of 
diensten’:

    de eerste crisisploeg heeft als taak de coör-
dinatie met de hulpdiensten, de inschatting 
van de ernst van het incident en de inventa-
ris van de nog beschikbare middelen;

    de logistieke staf verzekert de logistieke 
ondersteuning van de herneming van 
de activiteiten om er uiteindelijk voor te 
zorgen dat de herlocaties volledig uitgerust 
worden met de noodzakelijke middelen, 
zodat de afdelingen hun activiteiten terug 
kunnen opstarten;

                           31 
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                           31 CRISISMANAGEMENT



    de verschillende ploegen van de afde-
lingen/interne diensten staan in voor het 
heropstarten van de activiteiten zelf.

De taken van het aan het plan toegewezen 
personeel moeten duidelijk bepaald worden.
Het niet aan het plan toegewezen personeel 
blijft stand-by en moet regelmatig geïnfor-
meerd worden.

Het is de taak van de crisismanager om het 
proces van het crisismanagement in de orga-
nisatie te verankeren, met als doel: maximaal 
kunnen anticiperen, efficiënt voorbereiden en 
de optimale beheersing en reductie van een 
opkomende crisis.

3.  Opdracht van het  
crisismanagementteam

De taken van het crisismanagementteam 
bestaan onder meer uit het verzamelen van 
informatie uit interne en externe bronnen, de 
evaluatie van deze gegevens, het uitwerken 
van een actieplan met het oog op de interne 
en externe veiligheid en ook de continuïteit 
van de organisatie en het waken over de 
implementatie ervan.

Het team heeft een rol zowel in de voorbe-
reidende fase, tijdens de crisis als na de crisis 
(wanneer de evaluatie van de ondernomen 
acties wordt opgemaakt):

    zijn kerntaak is om tijdens een crisissituatie 
maatregelen te nemen en handelingen  
te verrichten die noodzakelijk zijn om de 
crisis onder controle te krijgen en de  
continuïteit van de organisatie te garan-
deren;

    om dit te kunnen realiseren, wordt in de 
voorbereidende fase nagedacht over 
de mogelijke scenario’s, antwoorden op 
mogelijke crises en uitgewerkte respons-
plannen; 

    na afloop van de crisis moet het crisisma-
nagementteam zijn crisisbeheer evalueren 
en zo nodig bijsturen, zodat een mogelijke 
crisis in de toekomst nog slagvaardiger kan 
worden beheerd.

Het is de taak van  
de crisismanager om  
het proces van het  
crisismanagement in de  
organisatie te verankeren

4.  Samenstelling van  
het crisismanagementteam

Nadat alle mogelijke crises zijn geïdentifi-
ceerd die een bedreiging kunnen vormen 
voor het bedrijf, worden rollen/verantwoor-
delijkheden verdeeld om elk van deze crises 
het hoofd te bieden. Aldus ontwikkelt de in-
terne verantwoordelijke voor het veiligheids-
beleid samen met het crisismanagementteam 
de strategie en de beleidslijnen voor de 
aanpak van crises.

Het opzetten van partnerschappen met ex-
terne organisaties is één van de belangrijkste 
rollen van de crisismanager, zodat relevante 
kennis en fysieke hulpmiddelen voor de or-
ganisatie beschikbaar zijn op het moment dat 
een crisis zich voordoet.

Hoewel het crisismanagementteam best 
beperkt wordt gehouden om snel te kunnen 
ingrijpen, moet het toch minimaal één lid van 
het senior management bevatten, iemand van 
de juridische dienst en iemand van communi-
catie. De groep stelt een voorzitter aan, die 
ervoor zorgt dat de moeilijke beslissingen 
worden genomen. 
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Een goed uitgebouwde rapporteringslijn 
van het crisismanagementteam met de 
bedrijfsleiding en de CEO is cruciaal. Een 
snelle en accurate informatie-uitwisseling 
over elke belangrijke wijziging in de situatie 
helpt gevolgschade te beperken. Tevens 
biedt het de mogelijkheid om een getrap-
te beslissingsverantwoordelijkheid op te 
zetten. Bij escalatie van de crisis kan de 
beslissing dan ook genomen worden door 
het hogere management en dit met kennis 
van zaken.

De aanstelling van de CEO of de algemeen 
directeur als voorzitter van het crisismanage-
mentteam is niet aangewezen, omdat:

    hij tijdens de crisis beschikbaar blijft voor 
het dagelijks beheer van de totale organi-
satie;

    hij kan overnemen bij een eventuele 
verdere escalatie van de crisis die de 
continuïteit van de onderneming echt in 
gevaar brengt;

    indien hijzelf de communicatie met de 
pers wenst te verzorgen, hij kan stellen 
dat hij eerst zijn crisismanagementteam 
moet consulteren, waardoor hij extra tijd 
krijgt om zijn antwoord zorgvuldig voor te 
bereiden.

Een klassieke samenstelling van het crisis-
managementteam bestaat uit volgende 
disciplines: een crisismanagementcoördi-
nator (voorzitter) die verantwoordelijk is 
voor de voorbereiding en de implemen-
tatie van het crisismanagementplan en de 
coördinatie van het crisismanagementteam 
tijdens de crisis. Daarnaast moeten ook de 
preventieadviseur of security director, het 
personeelsbeheer (HR), het facility mana-
gement, de ICT-afdeling, de business unit 
manager, juridisch adviseurs, de financiële 
directie, communicatieverantwoordelijken 
voor interne en externe communicatie en 

eventueel andere specifieke deskundighe-
den in functie van het incident betrokken 
worden.

5. Crisiscommunicatie

Bij het bepalen van de strategie moet 
ook het crisiscommunicatieplan worden 
bepaald. Daarvan moeten de krijtlijnen 
en de principes worden vastgelegd. Het 
betrekken van de communicatieverantwoor-
delijke van bij de aanvang van de voorberei-
dende fase biedt o.a. het voordeel dat de 
afstemming van crisiscommunicatie met de 
voorbereiding van het crisisplan of Business 
Continuity Plan maximaal is. De hoge graad 
van betrokkenheid in de voorbereidingsfase 
zal ook de communicatieverantwoordelijke 
helpen om het specifieke karakter van een 
crisis beter in te schatten en in die zin te 
handelen tijdens de crisis. Crisiscommunica-
tie wordt in een verder hoofdstuk in detail 
toegelicht.

6.  Hernemingssites, termijnen  
en middelen

In eerste instantie moet gedacht worden aan 
een herlocatie op korte termijn. Dit kan ge-
beuren door:

    gebruik te maken van niet getroffen vesti-
gingen of gebouwen op de site;

    thuiswerken toe te laten;

    modules te plaatsen op een vrij terrein;

    specifieke noodlokalen te huren.

In tweede instantie moet een definitieve op-
lossing voorbereid worden. Het betreft een 
al dan niet definitieve herlocatie op lange 
termijn.

Op basis van de risicoanalyse kunnen de 
activiteiten en processen ingedeeld worden 
volgens hun ‘kriticiteit’. 
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Per kriticiteitscategorie kunnen vervolgens 
maximale hernemingstermijnen opgegeven 
worden.

    In een ideale situatie zou de herlocatie  
op korte termijn onmiddellijk naar de 
langetermijnhernemingssite moeten 
gebeuren. De keuze betreffende de lan-
getermijnherneming hangt echter af van 
de schade aan de huidige infrastructuur, 
van de gebouwen, van de marktsituatie, 
van de plannen voor het oprichten van 
een nieuw gebouw, van de beschikbaar-
heid van gebouwen,… 

    Voor het hernemen van productieproces-
sen moet men een soortgelijke oefening 
doen. De opdracht is immers niet alleen 
om gebouwen en infrastructuur ter be-
schikking te stellen, maar ook machines 
en de organisatie. Deze oefening is 
vermoedelijk nog omvangrijker omdat 
specifieke processen veelal ook bijzonde-
re toestellen, machines of productielijnen 
vergen, die niet onmiddellijk beschikbaar 
zijn binnen of buiten de organisatie. 
Net daarom is de inventarisatie van de 
‘kriticiteit’ van de processen zo belangrijk. 
Indien immers uit deze analyse zou blijken 
dat een bepaald proces van levensbelang 
is voor de onderneming, dan zal hoe 
dan ook een oplossing moeten worden 
gezocht vooraleer een eventueel ernstige 
crisis toeslaat.

Op basis van de risicomatrix, de herne-
mingstermijnen, en de noodzakelijke 
middelen voor het uitvoeren van acti-
viteiten, kan per categorie activiteiten 
bepaald worden welke middelen wanneer 
beschikbaar moeten zijn. Met middelen 
worden machines, productielijnen, lokalen, 
informaticamiddelen, communicatiemidde-
len, meubilair,… bedoeld.

3 OPSTELLEN  
VAN DE PROCEDURES

De op te stellen procedures kunnen worden 
onderverdeeld in twee groepen:

• De organisatiestructuur
  De verschillende gemeenschappelijke 

onderdelen worden in detail uitgewerkt en 
concreet ingevuld.

 Het betreft procedures over:
 o  de afkondiging van het BCP;
 o  de structuur van de BCP-organisatie;
 o  de herlocatie;
 o  het heropstarten van activiteiten; 
 o  de crisiscommunicatie;
 o  …
  In dit stadium is het belangrijk dat alle 

betrokken personen meewerken aan het 
opstellen van de nodige procedures en het 
uitwerken van het BCP.

• Procedures per dienst of afdeling

  Het hernemen van de activiteiten zelf wordt 
per departement uitgewerkt. Hierbij moeten 
de verantwoordelijken van de verschillende 
departementen nauw betrokken worden, 
omdat het hier effectief gaat om het herstel-
len van hun businessactiviteiten.

  Het uitwerken van deze procedures moet 
gebeuren op basis van voorafgaandelijk 
opgestelde templates zodat de procedures 
op een uniforme wijze opgesteld worden.

4 ROL VAN VERZEKERAARS

Natuurlijk krijgt de verzekeraar ook een 
belangrijke rol in de globale benadering van 
crises. Bij de strategiebepaling zal immers een 
afweging gemaakt moeten worden hoe met 

34                  CRISISMANAGEMENT



de weerhouden risico’s zal omgegaan worden. 
Het bedrijf zal moeten bepalen wat de ‘ideale 
mix’ van de houdingen is die men ten opzichte 
van risico’s kan aannemen:

    risico’s zelf dragen, wat aangewezen  
kan zijn indien de kans op voorkomen van 
een risico evenals het verwacht verlies  
laag zijn;

    risico’s vermijden door bepaalde activitei-
ten te stoppen of op een andere manier te 
realiseren;

    risico’s of de gevolgen van risico’s over- 
dragen aan derden: verzekeren of outsour-
cen;

    risico’s verminderen door het inzetten van 
middelen op organisatorisch, elektronisch en 
constructief vlak.

In geval van crisisbeheersing is het meer dan 
aan te bevelen om specifieke risico’s af te dek-
ken door het nemen van een gepaste verzeke-
ring. Hierbij enkele voorbeelden:

    productiebedrijven kunnen zich best verze-
keren voor zowel vernieuwinstallaties als be-
drijfsschade (lees daarover de case ‘Bostoen’ 
op p. 48);

    verzekering om het risico te dekken dat  
bij tijdelijke uitval van tewerkstelling de  
lonen van de werknemers betaald worden. Zo 
vermijdt u de kans dat goede medewerkers 
de onderneming zouden verlaten wanneer ze 
te lang technisch werkloos zouden zijn.

Het is dan ook aangewezen om de globale 
benadering van het crisismanagement met de 
verzekeraar te bespreken en na te gaan wat 
de meerwaarde zou kunnen zijn van bepaalde 
verzekeringen.

PRAKTISCHE FASE

Op basis van de vooropgestelde strategie en 
procedures, nemen de verschillende verant-
woordelijken de nodige maatregelen om het 

Business Continuity Plan voor hun afdeling 
vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan zo-
wel preventieve maatregelen ter voorkoming 
van crises als die maatregelen die noodzake-
lijk zijn om de respons op een crisissituatie 
te optimaliseren. Wat dit laatste betreft, zijn 
allerlei variaties mogelijk:

    procesaanpassingen om schadebeperkende 
maatregelen in te bedden in de normale 
bedrijfsvoering, die in geval van incident 
de evolutie naar een crisissituatie maximaal 
beperken;

    maatregelen om de continuïteit te verho-
gen;

    maatregelen om snel en efficiënt naar een 
uitwijklocatie te kunnen verhuizen;

    afspraken met leveranciers inzake leverin-
gen;

    afspraken om productie elders tijdelijk te 
laten overnemen;

    …

Naast deze afdelingsgerichte aspecten van 
het BCP moeten ook maatregelen worden ge-
nomen die het hele bedrijf ondersteunen en 
begeleiden tijdens een crisissituatie. Hierbij 
denken we aan:

    functies in het BCP;

    contracten met externen;

    verspreiding en onderhoud van het BCP.

1 WAT BEPAALT HET  
SUCCES VAN EEN BCP?
Mensen 
Business Continuity Planning (BCP) valt of 
staat in de eerste plaats met mensen. Bij de 
praktische uitvoering van het BCP moet dan 
ook veel aandacht gaan naar de concrete 
invulling van de verschillende BCP-functies, 
en dat zowel voor de uitvoering als voor de 
eventuele bijsturing ervan.
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Intern voorzien van materiaal  
en infrastructuur

Een hoeveelheid middelen kan al voorzien 
worden. Het betreft bijvoorbeeld reserve pc’s, 
een ontdubbeld netwerk, extra communica-
tiemiddelen, uitwijklocaties, andere site,…

1. Contracten met externen

Afhankelijk van de gekozen strategie, moeten 
contracten opgesteld worden met andere 
bedrijven. Het betreft bijvoorbeeld de snelle 
levering van pc’s, het huren van schoonmaak-
personeel, het kopen van netwerkapparatuur, 
het huren van verhuiswagens,…

2.  Verspreiding en onderhoud  
van het BCP

Het BCP moet zowel elektronisch als in hard 
copy (op papier) beschikbaar zijn voor de 
verschillende betrokkenen.
De elektronische versie moet beveiligd worden 
tegen onbevoegden en de beschikbaarheid 
ervan moet gegarandeerd worden.
De papieren versies worden best zo verdeeld 
dat enkel relevante informatie, bijvoorbeeld 
per afdeling, overhandigd wordt.
Een gecentraliseerd beheer van het BCP is 
vereist om een coherent geheel te behouden. 
Informatie wordt slechts op één plaats opge-
slagen. Daarom lijkt het ook te overwegen om 
een ‘redactioneel’ eindverantwoordelijke aan 
te duiden die zorgt voor de updates en de 
coherentie van het geheel.

2 UPDATING, OPLEIDING 
EN OEFENING
Het is noodzakelijk om de gekozen strategie 
en de getroffen maatregelen inzake crisisbe-

heer regelmatig te toetsen aan de (gewijzigde) 
realiteit, zo niet is het gepresteerde werk 
vermoedelijk voor een belangrijk deel zinloos. 
Een bedrijf, zijn organisatie en de omgeving 
zijn dynamisch en evolueren permanent. En dus 
ook de risico’s waarmee het bedrijf kan gecon-
fronteerd worden. De groei van de organisatie, 
wijzigende structuren en bevoegdheidsverde-
lingen, nieuwe technologie of productieproces-
sen, inzichten die veranderen binnen de onder-
neming, enz. kunnen essentiële triggers zijn om 
het plan te actualiseren. Het lijkt raadzaam om 
minstens eenmaal per jaar de actualiteit van het 
plan te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Het plan kan best ook getest worden, zodat 
de betrouwbaarheid ervan kan geëvalueerd 
en indien nodig bijgestuurd worden in functie 
van vastgestelde gebreken of ontwikkelingen. 
Het biedt de hoofdrolspelers van het crisisplan 
ook de mogelijkheid om zichzelf te trainen en 
zich verder te vervolmaken in hun functie. Het 
simuleren van crisissituaties kan een goede 
basis vormen om na te gaan of:

    de vaardigheden van het crisismanagement-
team van voldoende hoog niveau zijn;

    de actieplannen en vooropgestelde maatre-
gelen voldoen aan de gestelde doelstellingen.

Hierbij kan gedacht worden aan:

    opleiding van het crisismanagementteam, 
zoals bv.:

 o  besluitvorming, in het bijzonder omgaan 
met dilemma’s en beslissingen op basis 
van onvolledige informatie;

 o  teamorganisatie en functioneren in een 
crisismanagementteam;

 o  omgaan met ernstige ongevallen met een 
belangrijk aantal slachtoffers en schade;

 o  …

    oefening en simulatie
 o  stapsgewijze opbouw van oefeningen en 

simulatie met het crisismanagementteam: 
gaande van enkelvoudige oefeningen 
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waarbij de crisis zonder verdere complexi-
teit/escalatie moet worden beheerd tot 
heel complexe, bijna realistische simulaties;

 o  life testen voor heel kritieke activiteiten.

Voor simulaties en oefeningen kan ondersteu-
ning door een externe expert een belangrijke 
meerwaarde betekenen.

BIJ EEN EFFECTIEVE CRISIS

FASE 2: DETECTIE, VERIFICATIE 
EN RAPPORTERING

Het ‘probleem’ moet vooreerst worden gede-
tecteerd. Het behandelen van problemen of 
een abnormale situatie met mogelijke gevolg-
schade valt onder de normale werkzaamheden 
van de betrokken diensten of afdelingen: 
business as usual. De dienst ‘veiligheid’ (pre-
ventiedienst, security afdeling,...) heeft in dit 
kader een belangrijke taak. 

Als op korte termijn het probleem niet opgelost 
kan worden, zal dit overgaan in een ‘incident’. 
In die fase escaleert de situatie en overstijgt 
ze de normale bedrijfsrespons en de individu-
ele verantwoordelijkheden van de betrokken 
afdelingen. Een gecoördineerd antwoord zal 
vermoedelijk het enige correcte antwoord zijn. 

Indien het incident moeilijk tot niet beheers-
baar blijkt te zijn met de voorziene en ingezet-
te middelen, zal het incident overgaan in de 
fase ‘crisis’. Het is aan te bevelen dat vooraf 
bepaald wordt op welk niveau (vanaf welke 
ernst) het crisismanagementteam de leiding 
van het incident overneemt. In deze fase wor-
den de permanente leden van het crisismana-
gementteam samengeroepen.

Bij heel ernstige crisissituaties wordt het Business 
Continuity Plan geactiveerd, waarbij alle voorzie-
ne organen en procedures actief worden.

De grote uitdaging is het verzamelen van zo-
veel mogelijk relevante en correcte informatie 
over de situatie. Beslissingen nemen op basis 
van verkeerde informatie kan grote nadelige 
effecten hebben op het verdere verloop van 
de crisis.

De aanvang van de crisisbeheersing wordt 
gekenmerkt door chaos: 

    bijna geen informatie tot een overvloed van 
onvolledige en soms irrelevante informatie;

    gefragmenteerde informatie.

In die chaotische toestand tracht het crisisma-
nagementteam orde te brengen en zicht te 
krijgen op de realiteit. Het bouwt zijn infor-
matiekanalen uit en controleert de ontvangen 
informatie. Zorgvuldige analyse van de beschik-
bare informatie en controle op de juistheid 
van de gegevens zijn dan ook primordiaal. Op 
basis hiervan worden beslissingen genomen en 
de rapportering verzorgd naar alle mogelijke 
interne en externe partijen. Correcte informatie 
vormt het fundament voor goed crisisbeheer 
en communicatie naar alle betrokkenen. 

Het Centrum voor Crisisondersteuning (CRI-
ON, Nederland) ontwikkelde een vragenlijst14  

14  ”Crisismanagement: orde in de chaos”, Hans Slaman, Boom-Nelissen, 2011
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met open vragen die nuttig kunnen zijn voor 
het objectiveren en analyseren van de crisis-
situatie.

Deze fase wordt ‘afgesloten’ met de eerste 
beslissingen en vormt zo de start van de 
interventies. Dit momentum is cruciaal voor 
het verdere verloop van de crisis en vooral 
het uiteindelijk hernemen van de normale 
bedrijfsvoering. Hier wordt het onderscheid 
gemaakt of:

    de continuïteit van de onderneming maxi-
maal gegarandeerd blijft;

    de continuïteit gegarandeerd blijft, mits 
ernstige schade en verliezen;

    de onderneming niet zal overleven.

FASE 3: BEVEILIGING VAN 
WAARDEN, BESTRIJDEN VAN 
INCIDENT EN BESCHERMEN 
VAN ACTIVITEITEN

1 SCHADEBEPERKING: 
1STE PRIORITEIT
Na de vaststelling van de crisis en haar eerste 
gevolgen moet snel en doordacht worden 
gehandeld. De eerste prioriteiten worden 
immers bepaald door:

• Bedrijfsintern

 o  de aandacht voor de slachtoffers, de 
familie, de collega-medewerkers;

 o  het bestrijden van het incident;
 o  het beperken van de gevolgschade;
 o  de beveiliging van de ‘waarden’, de waar-

devolle goederen, productieprocessen en 
installaties,…

 o  het beschermen van de nog operationele 
activiteiten.

• Bedrijfsextern
 o  de invloed op de directe omgeving;
 o  de impact op de klanten en leveranciers;
 o  de samenwerking met overheden, politie 

en hulpdiensten;
 o  de aandacht van de media.

2 STERK LEIDERSCHAP

Op het ogenblik van de crisis zelf heeft een 
organisatie vooral behoefte aan sterk leider-
schap. Op de kortst mogelijke termijn moet 
de organisatie overgaan van haar normale wer-
king naar een toestand van exceptional mana-
gement. Het crisismanagementteam neemt de 
leiding in het beheer van de crisissituatie.

3 EERSTE RESPONS =  
HET RESULTAAT VAN  
DE HEERSENDE  
BEDRIJFSCULTUUR

Zorgvuldig uitgewerkte crisismanagement-
plannen kunnen zijn opgesteld en uitgebrei-
de rampoefeningen kunnen zijn uitgevoerd 
om een hoog niveau van algemene waak-
zaamheid te bekomen. Toch zijn de waarden 
van het bedrijf en de overtuigingen van de 
bedrijfsleiding bepalend voor de effectieve 
reactie op een crisis. Acties die voortkomen 
uit een gemeenschappelijk begrip van de 
bedrijfswaarden verbinden alle leden van het 
bedrijf met het doel van de actie. Het is dank-
zij een dergelijke respons en follow-up dat 
het bedrijf en zijn leiding met een verbeterd 
imago en reputatie uit de crisis kan klimmen.

Een klassiek voorbeeld van succesvol crisis-
management is hoe farmareus Johnson &  
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Johnson de Tylenol-crisis in de vroege jaren 
’80 aanpakte. CEO James Bruke leidde toen 
zijn team aan de hand van de richtlijn, die de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf ten aan-
zien van zijn klanten boven zijn verantwoorde-
lijkheid tegenover de andere stakeholders zo-
als werknemers en aandeelhouders plaatste.

Doorheen de hele preparedness procedure 
lichten leidinggevenden toe ‘hoe en wat te 
doen’. Maar eens geconfronteerd met een 
crisis, heeft leiderschap vooral te maken met 
‘hoe te zijn’ veeleer dan met ‘wat te doen’15.

Deze fase kan worden afgesloten zodra de 
situatie als ‘onder controle’ kan worden 
bestempeld. De fase gaat dan over in een 
permanente monitoring en opvolging, aange-
vuld met bijsturing en implementatie van de 
diverse maatregelen.

FASE 4: EVALUATIE VAN  
DE SITUATIE

Dit iteratief proces verbindt fase 3 en fase 5, 
waarbij in de praktijk de drie fases wel wat 
t.o.v. elkaar vervagen en met elkaar verweven 
zijn. De evaluatiefase kenmerkt zich door een 
permanente monitoring en opvolging van de 
genomen maatregelen en beslissingen. Hierbij 
gaat de aandacht voornamelijk naar de impact 
ervan op de evolutie van de crisis en in het 
bijzonder op het verhoopte herstel.

FASE 5: HERSTEL VAN DE  
ACTIVITEITEN

Om de werkzaamheden vlot te kunnen 
hervatten, wordt in deze fase getracht om de 
continuïteit van de bedrijfsvoering te verzeke-

ren en zo snel mogelijk terug te keren naar de 
normale bedrijfsvoering en -processen.
Indien alle genomen maatregelen hun gunstig 
effect hebben, is het herstel van de normale 
bedrijfsactiviteiten ingezet. Stap voor stap 
worden de activiteiten hernomen in de nor-
male bedrijfsvoering en draagt het crisisma-
nagementteam het dagdagelijkse beheer 
terug over aan de businessprocesverantwoor-
delijken van de onderneming. 

Zodra het volledige herstel is bereikt, stopt 
de taak van het crisismanagementteam m.b.t. 
het beheer van de crisis. Het rest enkel nog 
de taak om het geheel te evalueren en indien 
nodig de noodzakelijke maatregelen te tref-
fen om soortgelijke situaties te voorkomen.

FASE 6: EVALUATIE VAN DE 
CRISIS

Elke crisis wordt afgesloten met een evaluatie 
waarbij de lessen getrokken worden uit:

    het ontstaan van de crisis;

    de manier waarop ze werd beheerd: de 
impact en gevolgen van de beslissingen en 
de getroffen maatregelen;

    de waarde van de proactieve en preventie-
ve maatregelen;

    …

Zo kan het crisisresponsplan bijgestuurd wor-
den daar waar noodzakelijk. Tevens kunnen 
de preventieve en proactieve maatregelen 
bijgesteld worden zodat soortgelijke inciden-
ten zich niet meer kunnen manifesteren in de 
toekomst.

15  www.alagse.com/leadership/l1.php
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05
Communicatie  

tijdens crisis



1 WAT IS  
CRISISCOMMUNICATIE?
Crisiscommunicatie is het aanbieden van 
informatie van zenders aan ontvangers met als 
doel de escalatie van een crisissituatie en de 
daaraan verbonden materiële en immateriële 
gevolgen te beperken. Communicatie is van 
groot belang om alle betrokkenen zo snel 
mogelijk van de juiste en volledige informatie 
te voorzien zodra zich een crisis aandient, en 
ook nadien.

Gevaarlijke stoffen die vrijkomen, een  
terroristische dreiging, kwaliteitsproblemen 
met uw producten, negatieve publiciteit: geen 
enkele crisissituatie is gelijk. Toch zijn er ook 
overeenkomsten: de onvoorspelbaarheid, de 
gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen, de 
uiteenlopende doelgroepen met elk hun eigen 
belangen, de grote verwarring en onduidelijk-
heid, en de druk om besluiten te nemen op 
grond van (te) weinig informatie.

Crisiscommunicatie kan in zo’n geval een bij-
drage leveren aan het beperken van de schade.

2 WAAROM IS  
CRISISCOMMUNICATIE 
BELANGRIJK?
De burger is mondiger geworden. Hij stelt ho-
gere eisen en is steeds beter geïnformeerd. 
Tijdens een crisis kijkt letterlijk de hele wereld 
mee. Geen detail wordt gemist. Steeds vaker 
worden bedrijven afgerekend op hun optre-
den in een crisissituatie. En vaak worden er na 
een crisis schadeclaims ingediend. Helder en 
duidelijk communiceren is dus een must.
Goede crisiscommunicatie is dan ook van gro-
te waarde tijdens een crisis. Drie belangrijke 

doelen van crisiscommunicatie zijn:
1.  zorgen voor een adequate informatiestruc-

tuur en -stroom voor personen en organisa-
ties binnen de crisisorganisatie;

2.  optimaal informeren van publieksgroepen: 
het is belangrijk dat zij weten wat er aan de 
hand is en wat ze wel en niet moeten doen;

3.  behoud of herstel van de goede naam 
en het imago van uw bedrijf. Vaak zijn 
bedrijven en organisaties terughoudend om 
tijdens een crisis te communiceren omdat 
vaak de bezorgdheid over het imago van de 
onderneming in de weg staat.

3 ONTWIKKEL EEN  
COMMUNICATIESTRATEGIE
Een organisatie die wil werken aan een goed 
crisiscommunicatiebeleid begint best met de 
ontwikkeling van een communicatiestrategie. 
In die strategie geeft u antwoord op vragen als: 
‘Wie en wat wil ik bereiken?’, ‘Wie zijn daarbij 
betrokken?’ en ‘Hoe pak ik dat aan?’ Bepalend 
voor de communicatiestrategie zijn de aard en 
de ernst van de situatie: was er bijvoorbeeld 
een explosie, kwamen er giftige stoffen vrij, 
vielen er slachtoffers, wat is de imagoschade?

Een crisiscommunicatiestrategie bestaat in 
grote lijnen uit volgende onderdelen: 
1. identificatie: wie en wat wilt u bereiken? 
2. timing;
3. plan voor risicocommunicatie;
4. plan voor crisiscommunicatie;
5. terugkeer naar een normale situatie.

3.1. Identificatie: wie en wat wilt  
u bereiken? 

RISICO-INVENTARISATIE 

De algemene risicoanalyse zoals beschreven in 
het opstellen van een BCP-plan, dient ook als 
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basis voor de communicatiestrategie. Het is 
belangrijk een antwoord te kunnen bieden op 
vragen zoals: ‘Welke gevaarlijke stoffen wor-
den er bijvoorbeeld in uw bedrijf gebruikt?’, 
‘Welke mogelijke risico’s leveren ze op binnen 
en buiten de poort?’, ‘Welke andere gevaren 
dreigen er binnen uw bedrijf?’, ‘Welke proble-
men kunnen er voorvallen met uw produc-
ten?’, ‘Wat zijn de risico’s waar uw consumen-
ten aan kunnen blootgesteld worden?’ 

INVENTARISATIE DOELGROEPEN

Inventariseer vervolgens wie de doelgroepen 
zijn die u met deze crisiscommunicatie wilt 
bereiken. Maak in elk geval een onderscheid 
tussen interne en externe doelgroepen. Let 
op: informeer medewerkers en andere interne 
doelgroepen – indien mogelijk – altijd eerst, 
vóór dat u informatie naar buiten brengt. 

Mogelijke doelgroepen intern zijn: directie, 
crisisteam, juridische dienst/advocaten, 
medewerkers (en familie van eventuele 
slachtoffers), vakbonden, bedrijfsbrandweer, 
EHBO’ers binnen het bedrijf, onderaanne-
mers werkzaam in uw bedrijf, hoofdkantoor/
moederbedrijf, andere productielocaties, 
bezoekers,…

Externe communicatie kan vele gebieden  
beslaan: de media, consumenten en klanten, 
politie, brandweer, justitie (openbaar minis-
terie,…), controlerende diensten (arbeidsin-
spectie, milieudiensten,…), omwonenden, an-
dere bedrijven in de buurt (bedrijventerrein), 
leveranciers en distributeurs, aandeelhouders, 
externe deskundigen, sectororganisatie,…

3.2. Timing

Crisiscommunicatie is in te delen in drie fasen, 
met elk hun eigen specifieke communicatieac-
tiviteiten. Het crisiscommunicatieplan speelt 
in elke fase een rol.

FASE 1: VÓÓR DE CRISIS
Stel een crisiscommunicatieplan op (inclusief 
voorbereiden statements, informatie over 
het bedrijf, het trainen van woordvoerders en 
simulatieoefeningen, enz.) en doe eventueel 
aan risicocommunicatie.

FASE 2: TIJDENS DE CRISIS

Roep het crisiscommunicatieteam bij elkaar.
Informeer de medewerkers.
Waarschuw relevante externe instanties.
Informeer familie slachtoffers (van tevoren 
afspreken wie dat doet).
Stuur berichten naar media, omwonenden, 
stakeholders, enz.
Bij slachtoffers: bekijk kort met hulpverlenen-
de diensten hoe de communicatie met de 
nabestaanden van deze slachtoffers verloopt.

FASE 3: NA DE CRISIS

Informeer personeel, pers en andere relevante 
doelgroepen (overheid, hulpdiensten, om-
wonenden, leveranciers, afnemers, etc.) over 
het onderzoek naar de crisis en de uitkomsten 
daarvan.
Plaats eventueel een advertentie in de krant.
Stuur bedankbrieven naar relevante partijen.
Analyseer de berichtgeving in de media.
Evalueer het crisiscommunicatieplan en stuur 
het desgewenst bij.

3.3. Plan voor risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een interactief 
proces van uitwisseling van informatie en 
opvattingen tussen individuen, groepen en 
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(overheids)instellingen, over risico’s waaraan 
mensen blootstaan voordat zich een ramp 
of incident voordoet. Het heeft niet alleen 
betrekking op de risico’s zelf, maar ook op  
de zorgen, opvattingen en reacties die  
samenhangen met risico’s en op de wijze 
waarop de betrokkenen met de risico’s 
omgaan.16  

Risicocommunicatie start met het versterken 
van de kennis over de risico’s bij burgers 
en van hun vertrouwen in het bedrijf, de 
organisatie of overheid in kwestie. Goede 
risicocommunicatie staat of valt met een 
juiste balans tussen het geven van voldoende 
informatie en het stimuleren van zelfredzaam-
heid en het voorkomen dat burgers in paniek 
raken. 

Een website, een telefoonnummer, informa-
tie via de lokale media zijn daarbij nuttige 
instrumenten. In de risicocommunicatie kan 
aangegeven worden waar mensen bij een cri-
sis nuttige informatie kunnen vinden. Goede 
risicocommunicatie legt de basis voor een 
goede crisiscommunicatie.

3.4. Plan voor crisiscommunicatie

Een crisiscommunicatieplan gaat in op de 
organisatie en de verantwoordelijkheden van 
communicatie, de boodschappen, de proce-
dures en de richtlijnen voor rapportage en 
communicatie, en de beschikbare communi-
catiemiddelen. 

Tijdens een crisis is tijd schaars. Houd een cri-
sis(communicatie)plan daarom kort, helder en 
‘to the point’. Maak een stappenplan waarin 
alle aspecten van de crisiscommunicatie zijn 
opgenomen.

Stap 1: leg procedures en  
communicatietaken vast 

Stem van tevoren duidelijk af wie welke taken 
en verantwoordelijkheden heeft in het crisis-
communicatieteam. Breng ook de informa-
tiestromen in kaart. Zorg dat duidelijk is wie 
waarvoor zorgt. De volgende taken en verant-
woordelijkheden vallen onder communicatie: 

    overzicht maken van de belangrijkste media 
en de manier waarop zij te bereiken zijn;

    persmap maken met algemene informatie 
over het bedrijf (aantal werknemers,  
(eind)producten, voorlichtingsmateriaal 
over de risico’s, gegevens over veiligheid, 
gezondheid en milieu (cijfers), een jaarver-
slag,…);

    goed op de hoogte zijn van de situatie en 
ontwikkelingen (vormt basis voor commu-
nicatie);

    begeleiden en adviseren van het management 
over de interne en externe communicatie;

    informeren van interne en externe doel-
groepen;

    afstemmen van woordvoering met politie, 
brandweer, gemeente en sectororganisatie;

    informeren van de media en begeleiden van 
woordvoerders;

    vastleggen van alle tijdens de crisis verstrek-
te mondelinge, telefonische en schriftelijke 
informatie aan de pers in een logboek;

    analyseren van de berichtgeving in de 
media en het corrigeren van onjuiste publi-
caties;

    coördineren en verzorgen van de communi-
catieve aspecten van de nazorg;

    evalueren van het gevoerde communicatie-
beleid tijdens de crisis.               (vervolg p.45)

16  Leidraad crisiscommunicatie, van Algemene directie crisiscentrum, 2007
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CASE CARREFOUR

PROACTIEF  
CRISISPLAN REDT  
BEVOORRADING
Crisis wordt opportuniteit
In december 2010 krijgt Carrefour 
Belgium, net als vele andere bedrijven, 
te kampen met een moeilijke bevoorra-
ding. Het land kreunt immers onder het 
uitzonderlijk harde winterweer. Sneeuw 
en ijs leggen het verkeer in een knoop. 
Vrachtwagens met een hoog laadver-
mogen (>3,5 ton) mogen niet langer de 
weg op van de overheid. Een streep door 
de rekening van Carrefour, die alle hens 
aan dek roept om alsnog zijn honder-
den hypermarkten en supermarkten te 
bevoorraden tijdens de feestperiode. 
Dankzij een goed voorbereid crisisscena-
rio worden geen potten gebroken. 

“Het verloop van de crisis was aanvankelijk 
heel onvoorspelbaar”, herinnert Ann De 

Gieter,  Crisiscoördinator 
bij Carrefour Belgium. 

“Het probleem 
manifesteerde zich 
eerst enkel in het 
zuiden van het land. 
Door de aanhou-
dende sneeuwval 

besliste de Waalse 
overheid om 

vrachtwa-
gens met 
een hoog 
tonnage 

de toegang tot de snelwegen te verbieden. 
Maar al snel deinde het probleem uit naar 
het hele land en was de bevoorrading voor 
de komende dagen ernstig bedreigd.”

EEN GOED VOORBEREIDE 

ESCALATIEPROCEDURE

Carrefour Belgium hanteert een getrapte 
escalatieprocedure voor het geval het tot 
een incident of een crisis komt.

  Een licht incident heeft een beperkte 
impact op één of meerdere operationele 
processen van het bedrijf. De lokale 
directie, bv. de getroffen winkeldirecteur, 
neemt de nodige beslissingen en beheert 
het incident. De coördinator van het 
Incident Management Team wordt 
geïnformeerd en staat paraat mocht het 
incident ernstiger worden.

  Een ernstig incident heeft een grote 
impact op één of meerdere operationele 
processen van het bedrijf en kan het 
imago schaden. In dat geval wordt 
onmiddellijk het Incident Management 
Team ingeschakeld via één centraal 
noodnummer. De coördinator stelt dit 
team samen met de aangewezen interne 
en externe specialisten. Zij nemen de 
beslissingen om het incident te beheren 
en communiceren permanent met de 
teams op het terrein. De algemene 
directie wordt op geregelde tijdstippen 
geïnformeerd over de situatie en is stand-
by als het Crisis Management Team moet 
worden bijeengeroepen.

  Er wordt gesproken van een crisis (en niet 
meer van een incident) als de continuïteit 
van het bedrijf ernstig in gevaar is. In 
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dat geval komt het Crisis Management 
Team in actie om de nodige strategische 
beslissingen te nemen. Dit team bestaat 
uit de leden van de algemene directie en 
interne/externe specialisten.

LOGISTIEK DRAMA VERMEDEN

In 2010 ging het om een nationale crisis 
waarbij de logistieke verantwoordelijken 
een sleutelrol speelden. “Omdat we over 
goed voorbereide scenario’s beschikten, 
konden we snel in actie schieten”, zegt 
Ann De Gieter. “Zo konden we vrachtwa-
gens met een kleiner tonnage huren en bij 
verschillende leveranciers de voorraden 
overladen. Bovendien lagen er prioritei-
tenlijsten klaar. In functie van een aantal 
parameters, zoals periode, schaalgrootte 
van de winkels en de vraag, kreeg de leve-
ring van bepaalde goederen voorrang op 
andere of werden de volumes aangepast. 
Sommige goederen lieten we rechtstreeks 

leveren door de leveranciers en niet via de 
depots.”

Het Crisis Management Team volgde de 
situatie op de voet. Verantwoordelijken 

van winkels en depots com-
municeerden via dagelijkse 
conferencecalls en gaven hun 
noden door aan de opera-
tionele directie. Het Crisis 
Management Team op zijn 
beurt koppelde terug naar de 
winkels zodat zij hun klanten 
correct konden informeren en 
geruststellen. Daarbij werden 
behalve interne communica-
tiekanalen ook externe media 
ingeschakeld om de bood-
schap te verspreiden dat de 
bevoorrading van de winkels 
niet in het gedrang kwam.

EFFICIËNTE EN TRANSPARANTE 

COMMUNICATIE: EEN MUST

Communicatie is essentieel voor een 
efficiënte incident- of crisisbeheersing. 
Een incident moet immers onmiddellijk 
worden gecommuniceerd. “Want hoe 
miniem ook, een incident kan razendsnel 
uitbreiden waardoor het minder 
gemakkelijk onder controle geraakt, 
met alle gevolgen van dien.” Bovendien 
worden zo parallelle informatiecircuits 
binnen het bedrijf, met vaak verschillende 
versies van de feiten, uitgeschakeld. 
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CASE CARREFOUR

“ Elke crisis die we 
meemaken, geeft ons 
de kans bij te leren en 
onze crisisparaatheid 
te versterken” 
LUC COOMAN, DIRECTEUR HEALTH 

SAFETY & RISK MANAGEMENT VAN 

CARREFOUR BELGIUM 

OEFENING BAART KUNST

Regelmatig oefenen heeft voordelen. 
Het biedt mensen het nodige vertrou-
wen om de juiste beslissingen te nemen 
op momenten dat er snel gereageerd 
moet worden en verdiept de kennis 
van de te volgen procedures. “En het 
zorgt er ook voor dat we als één team 
handelen en elkaar vertrouwen. Het is 
ook een hele goede check van de kennis 
en de haalbaarheid van de bestaande 
maatregelen en procedures.”

CRISISPARAATHEID VERHOGEN

“Ten slotte geeft een incident of crisis 
ons de kans om te leren. Iedereen weet 
dat geen enkele crisis lijkt op een andere. 
Of netjes volgens het grondig voorberei-
de draaiboek verloopt”, besluit Luc 
Cooman, Directeur Health Safety & Risk 
management. Een evaluatie post mortem 
is dus geen overbodige luxe. “Wel 
integendeel. Door alle positieve en 
negatieve elementen op een rij te zetten 
en waar nodig het draaiboek aan te 
passen, kunnen we de crisisparaatheid 
versterken. Zo zijn we altijd alert en 
voorbereid.”
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Stap 2: regel communicatiefaciliteiten 

Zorg er zeker voor dat er tijdens een crisis 
gecommuniceerd kan worden met het crisis-
team en hulpverleners. Installeer eventueel 
noodlijnen die ook bij overbelasting functione-
ren. Zorg ook voor een ruimte waar eventueel 
persconferenties kunnen gegeven worden.

 

Stap 3: kies de communicatiemiddelen 

Overweeg welke communicatiemiddelen u 
inzet bij een crisis. Bestaande communica-
tiemiddelen werken vaak goed, het publiek 
herkent ze en hun effect is beproefd. Wilt u 
nieuwe communicatiemiddelen inzetten, check 
dan in elk geval vooraf of ze werken. Test de 
effectiviteit van de middelen – indien moge-
lijk – tijdens crisiscommunicatieoefeningen. 
Hieronder vindt u enkele mogelijke communi-
catiemiddelen. 

Intern: speciale editie van het personeelsblad, 
e-mail, intranet, mededelingenbord, omroep-
installatie, bijeenkomst, vergadering, brief van 
de directie,… 

Extern: internet, website, persbericht, pers-
agentschap Belga, teletekst, persconferentie, 
brief, bijeenkomst, speciaal telefoonnummer, 
extern bulletin/bedrijfsblad, sms-berichten/
alerts, sociale media,…

Stap 4: bepaal de boodschap

U kunt voor een aantal denkbare scenario’s 
binnen uw bedrijf alvast een (pers)bericht 
schrijven, dat u op het moment dat zich een 

incident voordoet, kunt aanvullen met speci-
fieke informatie. Als deze ‘standaardberich-
ten’ van tevoren zijn goedgekeurd door de 
directie en er ook met een juridisch oog goed 
naar gekeken is, kan dat veel tijd schelen op 
het moment dat zich daadwerkelijk een crisis 
voordoet.

Stap 5: maak afspraken over  
omgaan met de pers

De manier waarop uw bedrijf de pers te 
woord staat tijdens een crisis is cruciaal  
voor de beeldvorming over uw bedrijf.  
Maak hierover dan ook duidelijke afspraken, 
en zorg ervoor dat iedereen daarvan op  
de hoogte is (zie ‘Media zijn een belangrijke 
partner’ op p. 53).

Stap 6: train medewerkers en oefen 
met het crisiscommunicatieplan

Bereid uw bedrijf goed voor op een crisis. 
Toets daarom het crisiscommunicatieplan 
regelmatig in de praktijk. Voor de woord-
voerders is het belangrijk zich goed te  
trainen in het omgaan met de media. Het 
volgen van een mediatraining kan bijzonder 
nuttig zijn.

Stap 7: evalueer het crisiscommuni-
catieplan

Mocht er een incident hebben plaatsgevon-
den, dan is na afloop ervan de evaluatie van 
het crisis(communicatie)plan essentieel. Aan 
de hand van die evaluatie kunt u dit plan waar 
nodig aanpassen.
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3.5. Terugkeer naar een normale  
situatie

Informeer de bevolking en de doelgroepen 
over de terugkeer naar een normale situatie 
(specifieke aanwijzingen, verzekeringen, scha-
deloosstellingen, slachtofferinformatie…).

4 HOE GELOOFWAARDIG 
COMMUNICEREN?

4.1. Timing van communiceren

Door de snelheid van de informatieversprei-
ding is het voor een officiële woordvoerder 
moeilijk om op te tornen tegen andere 
bronnen. De klemtoon ligt des te meer op 
samenhang, continuïteit en juistheid van de 
informatie. Vandaag de dag heeft de officiële 
communicator bij een crisis immers geen mo-
nopolie meer over de informatieverstrekking.

Toch is snelheid een bepalende factor voor het 
succes van goede crisiscommunicatie. Probeer 
als eerste, regelmatig en ononderbroken te 
communiceren.

    Eerst: het is bepalend voor de omvang van 
de schade die aan uw organisatie wordt 
aangericht of de fout of het incident eerst 
via externe kanalen de buitenwereld bereikt, 
nog vóór u zelf de kans kreeg om te commu-
niceren. Vanaf dat moment verliest u immers 
de controle over de communicatie en zal het 
heel moeilijk worden om opnieuw meester te 
worden van de situatie. In tijden van digitale 
en sociale media is dit een behoorlijk zware 
opgave. Daarover later meer. Het eerste 
uur van een acute crisis wordt ook wel het 
Golden Hour genoemd. Door snel, en als eer-
ste, een reactie te geven, behoudt u de regie 

en vergroot u de geloofwaardigheid en het 
vertrouwen in uw bedrijf.

    Regelmatig: stel direct vaste communica-
tiemomenten in voor de pers. Dit schept 
duidelijkheid en geeft rust.

    Ononderbroken: blijf communiceren; breng 
nieuws naar buiten zodra het kan, ook als het 
slecht nieuws is. Breng slecht nieuws in één 
keer naar buiten, anders kan het lijken of u 
wat te verbergen hebt.

     Half oktober 2011 hadden de gebruikers van 
een Blackberry te kampen met dagenlange 
pannes van het communicatiesysteem. Behal-
ve internet en e-mail lag ook de populaire be-
richtendienst Blackberry Messenger, beter be-
kend als Ping, plat. De storing bij Blackberry 
werd veroorzaakt door de uitval van de eigen 
infrastructuur van fabrikant RIM. Wereldwijd 
werd het bedrijf bekritiseerd op alle mogelijke 
fora, vooral omdat het zo traag en beperkt 
communiceerde over de problemen. Pas na 
vier dagen trad CEO Mike Laziridis van RIM 
voor het voetlicht met welgemeende excuses 
voor de dagenlange pannes. Zijn YouTube-
boodschap was sober en goed gebracht, maar 
helaas te laat. Intussen had het merk al zwaar 
geleden in media en op sociale netwerken.

4.2. Transparantie en eerlijkheid

Wie transparant en eerlijk communiceert, 
schept vertrouwen. Stel daarom de situatie 
realistisch voor, zonder te verzanden in details. 
Durf ook zeggen dat u bepaalde zaken nog 
niet weet, en dat de overheid alles in het werk 
stelt om gepast te kunnen handelen. Maar blijf 
hoe dan ook communiceren!

     Op 8 juni 1999 werden in Bornem schoolkin-
deren ziek na het drinken van 20 cl. glazen 
flesjes Coca-Cola. Coca-Cola communiceerde 
aanvankelijk nauwelijks: de onderneming on-
derzocht het probleem, maar verder: “Geen 
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commentaar”. De gebrekkige informatie 
had zo haar gevolgen. ‘s Avonds meldde een 
televisiezender verkeerdelijk dat de kinderen 
ziek waren geworden na het drinken van 
blikjes in plaats van flesjes. De dag nadien 
klaagden schoolkinderen in andere scholen 
over misselijkheid na het drinken van blikjes 
Cola. Uiteindelijk gaf de woordvoerster van 
Coca-Cola dan toch interviews. Ze gaf toe dat 
er iets mis was met de flesjes, maar sugge-
reerde dat het probleem met de blikjes Cola 
mogelijk een ingebeeld probleem was. Dat 
zette kwaad bloed bij heel wat ouders van 
kinderen die ziek waren geworden. Nadien 
probeerde de frisdrankgigant de schade te 
beperken door zeventig miljoen liter cola te 
vernietigen. Maar het kwaad was geschied. 
Het bedrijf heeft foutief gedacht dat ze het 
probleem eerst goed moest omschrijven voor 
ze het kon communiceren naar de pers en dus 
naar de consument. 

Snelheid is een  
bepalende factor voor  
het succes van goede  
crisiscommunicatie

4.3. Eenheid in woordvoering

Kies één centrale woordvoerder waardoor u 
tegenstrijdige informatie vermijdt. Het moet ie-
mand zijn die hoog in de organisatie staat en toe-
gang heeft tot alle informatie. ‘Bereikbaarheid’ is 
het toverwoord: woordvoerders die het nummer 
van hun mobiele telefoon niet willen geven aan 
journalisten, worden maar beter snel vervangen.

     Alan Joyce, de CEO van de Australische 
luchtvaartmaatschappij Qantas Airways, heeft 
dat goed begrepen toen in 2010 een Airbus 
A380 in Singapore een noodlanding moest 
maken nadat een van de motoren vuur had 
gevat. Joyce besliste meteen al zijn superjum-

bo’s van Airbus, zes toestellen waarin telkens 
450 passagiers kunnen, aan de grond te hou-
den en te laten controleren. De CEO gaf na 
het incident zelf vijf persbriefings en minstens 
nog eens zes radio- en tv-interviews. Joyce 
vloog nadien zelf mee op de eerste vlucht van 
een A380 die weer de lucht in ging. Als teken 
van ultiem vertrouwen, want de topman had 
de weken daarvoor duidelijk gemaakt dat 
‘geen enkel toestel zou vliegen zolang het 
niet helemaal zeker was dat het veilig was’.

4.4. Correcte informatie

Geruchten, verwarring en onzekerheden worden 
bestreden door de informatie voortdurend te va-
lideren, te controleren en te toetsen. Elke vergis-
sing die een rechtzetting vereist, is nefast voor 
de geloofwaardigheid en is bovendien tijdverlies.
Door de beschikbare informatie kenbaar te ma-
ken, vermijdt u dat er valse geruchten ontstaan 
die uit een niet-officiële en minder betrouw-
bare bron komen en die – vaak door sociale 
media – worden versterkt. (Ver)zwijgen is daarbij 
geen optie en kan enkel fout worden begre-
pen. Het kan de indruk wekken dat informatie 
wordt achtergehouden of dat u de situatie niet 
beheerst. Informatie verstrekken, hoe beperkt 
ook, toont de waakzaamheid van uw organisatie 
aan, straalt vertrouwen uit en kan de situatie ten 
dele ontladen. 

     Communicatie-experts waren het erover eens: 
de crisiscommunicatie bij het Pukkelpopdra-
ma, in augustus 2011, liet te wensen over. 
Zowel de informatie op de weide zelf als die 
naar de buitenwereld was niet goed genoeg, 
waardoor grote onzekerheid over de omvang 
en de afwikkeling van de ramp ontstond. Het 
was bijvoorbeeld heel lang onduidelijk hoe-
veel slachtoffers er waren. Bovendien lieten 
de gsm-operatoren het afweten waardoor de 
festivalgangers niet meer met de vrienden en 
familieleden communiceren.        (vervolg p.52) 
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CASE BOSTOEN 

BOSTOEN BUIGT BRAND 
OM TOT OPPORTUNITEIT
Structurele verdediging 
tegen calamiteiten
Woensdagnacht 9 februari 2011: een uit-
slaande brand legde kantoren, serverlokaal 
en magazijn van bouwonderneming Bos-
toen in de as. Luttele dagen later draaide 
het bedrijf opnieuw op  volle toeren. Een 
echt crisisscenario was er niet. Wel flink wat 
gezond verstand, een redelijke dosis voor-
zienigheid en bovenal een grenzeloze inzet 
van de medewerkers. 

Stephan Bostoen, CEO van het gelijknamige 
bouwbedrijf, liet zich niet uit zijn lood slaan 
toen hij het telefoontje kreeg dat zijn bedrijf 
in lichterlaaie stond. “Na de eerste vloek en 
mentale opdoffer, besefte ik snel dat we in 
oplossingen en zelfs opportuniteiten moesten 

denken. De ramp konden we niet 
meer keren, maar we kregen de 

kans om er na het puinruimen 
iets beters van te maken. Dat 
had ik me al voorgenomen 
nog vóór ik in de auto stapte 

richting brand. Zo’n ramp hoeft 
niet per se een klap te zijn, 

tenminste als je afdoen-
de verzekerd bent.”

Nauwelijks vijf dagen 
nadat 1.200 m2 in 
vlammen opging, was 
de bouwfirma terug 
operationeel. Dankzij 

een goed voorbereid crisisscenario? “Neen. 
Mijns inziens is dat weinig zinvol. Elke brand, 
elke crisis is telkens weer anders.” Daarmee 
beweert Bostoen niet dat je je niet structureel 
kunt verdedigen tegen calamiteiten. “In ons 
geval bijvoorbeeld, en dat geldt even zo goed 
voor veel andere bedrijven, zijn onze dossiers 
en processen bijna volledig gedigitaliseerd. Dat 
was onze redding. Wie van zijn digitale data 
extern een back-up bewaart, kan in theorie de 
volgende dag opnieuw starten. De back-upme-
thode die je kiest, hangt samen met de schaal-
grootte van het bedrijf. Een disaster recovery 
center bijvoorbeeld is voor Bostoen overkill.”

Veel bedrijven maken volgens Bostoen de fout 
dat ze een slapende back-up hebben. Anders 
gezegd, op een bepaald ogenblik werkten ze 
wel een efficiënte oplossing uit, maar sindsdien 
‘vergaten’ ze die aan te passen aan de evolutie 
van het bedrijf. Met het gevolg dat die op het 
moment van de crisis niet meer aansluit bij de 
realiteit. “Ook wij  hebben gezondigd. Gelukkig 
konden we nog net op tijd een belangrijke com-
puterserver uit de brand redden. Zoniet hadden 
we wellicht meer achterstand opgelopen. Een 
gouden tip: versnel het synchronisatieritme van 
je back-up naarmate het operationele datavo-
lume groeit. Hetzelfde principe geldt voor het 
updaten van verzekeringscontracten in functie 
van de reële waarden.”

VERMIJD VALSE BELOFTES

De eerste communicatie naar de pers is cruci-
aal! Ze bereikt immers de grote massa en het 
merendeel van de (potentiële) klanten. Toen 
Bostoen bij de brand toekwam, draaiden de 
camera’s al en kreeg hij meteen een microfoon 
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onder de neus geduwd. “Mijn belangrijkste 
boodschap toen was de klanten geruststel-
len dat hun bouwproject hooguit enkele 
dagen vertraging zou oplopen.” Bostoen 
wist op dat moment immers al dat niet al de 
bouwmaterialen vernietigd waren, waardoor 
de bevoorrading van de werven niet 
in  het gedrang kwam. “Over andere 
zaken kreeg ik nog geen uitsluitsel 
en kon ik dus ook weinig zinvols 
verkondigen. Speculeren is uit den 
boze, want dan geef je alle controle 
uit handen. Communiceer open, 
correct en to the point. Onderschat 
de situatie niet, maar doe ook geen 
valse beloftes waarvan je niet weet 
of je ze kunt vervullen. Meer kan en 
mag je niet doen.”

Niet onbelangrijk: tijdens zo’n crisis kun je 
op veel sympathie en begrip rekenen van de 
klanten. “Zelfs concullega’s zullen bereid zijn 
om je door de zwaarste periode te helpen.  
Ze weten dat een ramp ook hen kan treffen 
en dan zou jouw hulp ook welkom zijn.
Zo’n elementen kun je niet in een crisisscena-
rio voorzien.” 
Operationeel kwam het erop aan de bedien-
den zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. 
“Zij kosten het bedrijf centen. Arbeiders kan 
je technisch werkloos zetten.” Vervolgens is 
volgens Bostoen zaak de omzet te bescher-
men zodat je kunt blijven functioneren. “Bij 
decentrale productie, zoals bij een bouwfirma, 
is dat probleem minder acuut dan bij een cen-
trale productie waar je goederen en produc-
ten zult moeten inkopen tot het vernietigde 
machinepark opnieuw operationeel is.” 

Vandaar het belang dat productiebedrijven 
zich verzekeren voor zowel vernieuwinstallatie 
als bedrijfsschade. Bitter weinig productie-
bedrijven hebben immers voldoende diepe 
zakken om zelf hun winstverlies te financieren. 
“Stel je voor dat het zes maanden tot een jaar 

duurt om het machinepark te vernieuwen. 
Intussen bedien je de klanten via inkoop bij 
concullega’s. Van winst is nauwelijks sprake, 
maar de kosten zakken niet. Handelsven-
nootschappen daarentegen moeten enkel de 
leveringstermijn kunnen overbruggen om hun 
verloren stock weer aan te vullen.”

MENTAAL STERKER

Bostoen overleefde reeds enkele kleine en 
grote branden in productiebedrijven. In 2005 
bijvoorbeeld werd het productiebedrijf van 
pvc-ramen volledig in de as gelegd. “Toen 
hebben we tot onze eigen schade en schande 
ondervonden dat een verzekering tegen 
bedrijfsschade een absolute must is voor 
productiebedrijven.” En ook uit deze brand 
zijn er lessen getrokken. “Zoals gezegd, onze 
datarecovery kon beter. Het crisisbeheer zelf 
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UIT DE AS VAN HET VERWOESTE BEDRIJF VERRIJST  
EEN GREENTECH NIEUWBOUW
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     Ook de verwarring over het al dan niet afge-
lasten van het festival was nefast. En er werd 
onvoldoende duidelijk gecommuniceerd 
dat de nooduitgangen open werden gezet. 
Door al die communicatiefouten bleven dui-
zenden mensen in het ongewisse. Van een 
festivalorganisator zou u mogen verwachten 
dat hij daarop voorbereid is.

4.5. Ieder spreekt vanuit zijn eigen 
bevoegdheden

De crisiscommunicator spreekt bij voorkeur 
vanuit zijn eigen bevoegdheid. Verwijs voor 
vragen die tot de bevoegdheid van anderen 
behoren door naar de betrokken partij. Dit 
komt de juistheid van de informatie ten goede. 
Maar verberg u ook niet achter bevoegd-
heden. Zeker bij noodsituaties is dat geen 
vertrouwenwekkend signaal. 

4.6. Voorzichtigheid en respect

Men moet zich ervoor hoeden om bij een 
crisis een verkeerd beeld van de situatie te 
creëren, waardoor paniek kan ontstaan of 

waardoor mensen te snel worden beschuldigd 
of vrijgepleit. Die schuldvraag treedt meestal 
redelijk vroeg op de voorgrond. Kom daarom 
als één geheel naar buiten en zet geen partner 
in een negatief daglicht. Tijdens de acute fase 
moet de klemtoon liggen op de terugkeer naar 
een normale situatie, niet op de zoektocht naar 
schuldigen. Het is belangrijk de menselijke 
dimensie voortdurend voor ogen te houden.

Enkele vuistregels:

    vermijd te spreken over het aantal slachtoffers 
wanneer het nog niet duidelijk is. Het getuigt 
van weinig respect als er aan opbod wordt 
gedaan;

    respecteer het privéleven van de slachtoffers. 
Breng eerst de families op de hoogte. Betuig 
in uw communicatie sympathie, wens een 
goed herstel of schenk uw medeleven aan de 
slachtoffers of hun naasten;

    gebruik geen humor.

  Op 20 april 2010 vond op het boorplatform 
Deepwater Horizon in de Golf van Mexico 
een explosie plaats, waarbij elf beman-
ningsleden omkwamen. Blusboten konden 

CASE BOSTOEN

verliep vlot. Diezelfde nacht nog stelden we 
het crisismanagementteam samen, verdeel-
den we de operationele taken en maakten 
we communicatieafspraken. Alles ‘straight 
forward’ in combinatie met veel gezond ver-
stand.” Ook mentaal komt Bostoen sterker 
uit de crisis. “In nood kent men zijn vrienden 
én zijn medewerkers die dag en nacht 
hebben gewerkt om Bostoen razendsnel 
opnieuw operationeel te krijgen. De verbon-
denheid en betrokkenheid is er alleen maar 
nog sterker door geworden.”

Twee dagen en een weekend later konden 
de zowat 60 bedienden terug aan de slag in 
containerkantoren. Daar zal het zenuwcentrum 
van Bostoen nog een tijdje onderdak vinden. 
“Op de plaats van het oude gebouw komt een 
volledig nieuw, passief en energieneutraal kan-
toor dat voldoet aan Europese energienormen 
voor 2020. De brand bood een nieuwe oppor-
tuniteit die we met beide handen grepen. De 
nieuwbouw zal zowel architecturaal als bouw- 
en energiekundig een levend toonvoorbeeld 
zijn van onze knowhow en missie.”
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het platform, dat in brand stond, niet meer 
redden, waarna het op 22 april zonk. Er 
stroomde 800 miljoen liter olie in de Golf van 
Mexico. De grootste milieuramp in de Ame-
rikaanse geschiedenis was een feit. Het was 
bovendien zonder twijfel de ernstigste com-
municatiecrisis die een bedrijf de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Grootste uitschui-
ver was toen Tony Hayward, de toenmalige 
CEO van BP, de uitspraak deed dat hij ook 
graag dat lek gedicht zag, want dat hij ‘zijn 
leven terugwilde’.  
Het was niet de enige communicatiemisser 
van BP. Achteraf bleek dat het communica-
tieteam van BP niet over voldoende senior 
krachten beschikte om de CEO bij te staan 
tijdens de crisis. Dat klinkt wellicht zeer her-
kenbaar voor communicatieprofessionals.

4.7. Begrijpelijk, duidelijk en eenduidig

Het is steeds nuttig om een bericht vóór verzen-
ding aan derden voor te leggen. Een ‘second 
& third opinion’ laten toe dat anderen die 
niet vertrouwd zijn met de situatie en met wat 
meer afstand de zaken bekijken, advies kunnen 
formuleren over de duidelijkheid en verstaan-
baarheid van het bericht. Een maximum van drie 
sleutelboodschappen geldt over het algemeen 
als de regel.

4.8. Communiceer toekomstgericht

Een essentieel doel van crisiscommunicatie is 
het negatieve nieuws te gebruiken als brug 
naar de toekomst. Zo blijft u als organisatie niet 
vastzitten in het negatieve, maar geeft u aan 
dat u de crisis wil gebruiken als hefboom naar 
een betere toekomst.

Belangrijk daarbij is uw organisatie op te stellen 
als ‘goede huisvader’. Bijvoorbeeld: “We heb-
ben inderdaad fouten gemaakt, maar we gaan 
de crisis gebruiken als aanleiding om ons hele 

systeem te herzien.” Kijk niet te veel achterom, 
gedane zaken nemen geen keer, kijk positief 
vooruit. 

Bij een crisis kan paniek ontstaan, maar probeer 
rustig en beheerst te blijven. Vergelijk de crisis 
in de organisatie met successen uit het verleden,
om te contrasteren. Vergelijk de crisis ook met 
vergelijkbare crisissen in andere organisaties. 
In perspectief plaatsen elimineert het slechte 
nieuws niet, maar het tempert de storm.

5 MEDIA ZIJN EEN  
BELANGRIJKE PARTNER 

Bij een crisis spelen de media een cruciale rol. 
Wie goed met de media weet om te gaan, wint 
het vertrouwen van het publiek en beperkt het 
gezichtsverlies. Een goede voorbereiding is 
belangrijk. Maar ook tijdens en na de crisis is 
slim omgaan met de pers essentieel.

5.1. Rol en functies van de media

Het succes van de samenwerking met de media 
zal in grote mate afhangen van de relatie die u 
ermee hebt. Openheid vanuit uw organisatie 
en een goed begrip van ieders werking zijn 
bijkomende troeven.
De media spelen ontegensprekelijk een 
belangrijke rol bij de waarschuwing en het in-
formeren van consument en bevolking. Reden 
te meer om hen te beschouwen als partner 
eerder dan als tegenstrever. De pers moet waar 
mogelijk de privacy respecteren.

Voor hun verslaggeving hanteren de media 
enkele kernvragen:

    Wie beheert de situatie en wie is verant-
woordelijk? Wat is er gebeurd? Wat zijn de 
gevolgen? Wat wordt eraan gedaan?

    Waar is het gebeurd?
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    Wanneer is het gebeurd (en hoelang weet u 
het al)?

    Waarom kon het gebeuren? Waarom is die 
maatregel belangrijk?

    Hoe wordt aan de crisis verholpen? Hoe 
ernstig is de situatie?

Naast feitelijke informatie zoomen de media 
ook in op emoties. Getuigenissen van direct 
betrokkenen staan daarbij centraal. Deze aan-
pak wint aan belang. Wees daar bewust van, 
maar wees er ook niet bang van. Integendeel, 
soms is het nuttig om zelf betrokken getuigen 
aan te bieden aan de media. Daardoor behoudt 
u de regie over de communicatie en vermijdt u 
dat er op zoek gegaan wordt naar – misschien – 
minder geschikte getuigen. 

5.2. Werkwijze en bereik van de media

Onderzoek toont aan dat bijna de helft van alle 
Belgische ondervraagden de nieuwsberichten 
op televisie het meest betrouwbaar vindt. Daar-
na volgt de radio (20%). Kranten staan op de 
derde plaats (17%). Voor jongeren (16-29) komt 
de krant op de tweede plaats, terwijl 30-49-ja-
rigen en 50-plussers dan weer eerder de radio 
verkiezen als tweede bron.
De media werken ook complementair: de so- 
ciale media en de radio vestigen vaak als eerste 
de aandacht op een ramp. Nadien schakelt men 
over op het internet en de tv om het nieuws te 
‘volgen’. De krant en de week- en maandbladen 
bieden vervolgens meer (achtergrond)informatie.

In de hedendaagse maatschappij verloopt de 
berichtgeving almaar sneller. De media spelen 
daar ook op in door lezers of kijkers aan te spo-
ren om gebeurtenissen te melden. En sociale 
media als Twitter en Facebook verdringen het 
internet als eerstelijnsinformatiebron. Daardoor 
worden woordvoerders nog sneller dan vroeger 
geconfronteerd met persvragen, vaak op een 
ogenblik waarop ze nog niet over de nodige 

informatie beschikken, of soms zelfs voor ze via 
de officiële weg werden ingelicht. 

5.3. Afspraken met de media

Samenwerking met de media is aanbevo-
len. Er is immers een situatie van onderlinge 
afhankelijkheid: de media hebben u nodig als 
informatiebron en u hebt de media nodig voor 
waarschuwingen, aanbevelingen, om onjuiste 
informatie recht te zetten,… Stap dus af van dat 
beeld van de media als tegenstander. De media 
zijn in de eerste plaats de vertegenwoordiger 
van de nieuwsgierige bevolking en een middel 
om uw doelgroep te bereiken. Maak daarom 
goede afspraken over de tijdstippen waarop 
nieuwe informatie beschikbaar zal zijn, wanneer 
beelden genomen kunnen worden, waar ze 
terecht kunnen met vragen,…

5.4. Mediakanalen

    Radio
Radio is een medium dat bij crisissituaties snel 
kan ingezet worden om de betrokken bevolking 
te informeren.

Voordelen 
-  Snelheid waarmee binnenkomende berichten 

kunnen worden uitgezonden.
-  Programma’s kunnen gemakkelijk onderbro-

ken worden.
-  Makkelijk om berichten te herhalen (of te 

verfijnen).
- Ruime zendtijd en –bereik.

Nadelen
-  Radio is een vluchtig medium: de meeste men-

sen luisteren minder aandachtig en gecon-
centreerd naar de radio. Houd rekening met 
de schommelingen in luisterdichtheid. Vooral 
tussen 07u00 en 09u00 ‘s morgens en tussen 
16u30 en 18u30 luisteren de meeste mensen.

-  Versnippering van het luisterpubliek over 
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verschillende netten. Verwaarloos de commer-
ciële stations niet: bijvoorbeeld Q-music is het 
tweede grootste station in Vlaanderen.

    Persagentschappen
Voor een snelle berichtgeving met een zo groot 
mogelijk bereik is het ook interessant om te werken 
met het persagentschap Belga, dat ook ’s nachts 
over een permanentie beschikt. Bedrijven kunnen 
– mits betaling – ook (semi-)commerciële bood-
schappen verspreiden via het agentschap. 

    Televisie
Kijkonderzoek wijst uit dat bij belangrijke 
gebeurtenissen ongeveer 30% meer kijkers 
afstemmen op tv. Traditioneel kent het avond-
journaal van 19u00 de grootste kijkdichtheid, 
maar het medialandschap evolueert. Door 
digitale televisie wordt er ook steeds vaker 
uitgesteld gekeken. 

Voordelen 
- Televisie heeft een grote kijkdichtheid.
- Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
-  De impact van televisie is vaak groter dan die 

van radio, kranten of internet.

Nadelen 
-  U moet bondig, eenvoudig en helder de situa-

tie kunnen uitleggen.
-  Programma’s kunnen minder gemakkelijk 

onderbroken worden (maar extra nieuwsuit-
zendingen zijn geen uitzondering meer).

-  De uitzendtijd situeert zich gewoonlijk tussen 
12u30 en 23u30.

    Geschreven pers
De geschreven pers kan slechts informatie 
publiceren op de ogenblikken dat ze verschijnt. 
De deadline om nieuwsberichten nog in de 
krant te krijgen, situeert zich rond 23u00. Toch 
hebben de meeste redacties ook een online-
berichtgeving, die bij breaking news vaak 
fungeert als eerstelijnsnieuwsbron. 

    Internet
De populariteit van internet blijft alsmaar toe-
nemen. Ook bij noodsituaties wordt dit medium 
meer en meer ingezet. Het internet heeft de mo-
gelijkheid om uw informatie zonder filter aan vele 
mensen tegelijk te verschaffen, bijvoorbeeld via 
uw eigen website. U kunt bijkomende informatie 
geven: feitelijke informatie, achtergrondinformatie, 
veel gestelde vragen, afbeeldingen,…

    Sociale media en burgerjournalistiek
Maar ook burgers werken actief aan de informa-
tieverspreiding. Getuigen van een noodsituatie 
nemen contact op met meldingsnummers van 
media, maar maken zelf ook foto’s met hun gsm 
en plaatsen ze op weblogs of verspreiden ze 
via sociale media zoals Twitter of Facebook. Dit 
creëert echter multimedia-effecten: de kans op 
geruchten en foutieve informatie neemt toe. 
Vandaar het belang om snel met een juiste en 
officiële informatie voor de dag te komen.
Lees meer over sociale media in het hoofdstuk 
‘Sociale media en crisiscommunicatie’ op p. 56.

5.5. Voorbereiding perscontacten

Een goede voorbereiding bespaart u tijdens de 
crisis een hoop werk. Heel wat perszaken kunt u 
vooraf regelen. 

    Woordvoerder 
Wijs een woordvoerder aan die uw bedrijf te-
genover de pers vertegenwoordigt bij een crisis. 
Zorg ook voor een plaatsvervangende woord-
voerder. Kies een woordvoerder die kundig en 
betrouwbaar overkomt, die beschikt over goede 
spreekvaardigheden en ervaring heeft met pers-
contacten. Laat hem desgewenst ook media-
training volgen. Stel bij een omvangrijke crisis, 
met grote aandacht van de media, een team van 
woordvoerders samen. 

    Journalisten en hun faciliteiten
Maak een checklist wat u van tevoren moet regelen:

                           55 CRISISMANAGEMENT



-  perslijst (namen, telefoonnummers, faxnum-
mers, e-mailadressen); 

-  een eventueel perscentrum en de benodigde 
faciliteiten;

-  regels voor opvang en toegang van de pers 
(inclusief veiligheidsvoorzieningen); 

-  een ruimte waar persconferenties kunnen 
gegeven worden; 

-  aandachtspunten voor het opstellen van een 
persbericht. Maak eventueel een standaard 
persbericht waarvan tijdens een crisis direct 
gebruik kan worden gemaakt; 

-  lijst met mogelijke vragen en antwoorden (zie 
hoofdstuk ‘Rol en functies van de media’ op 
p. 53);

-  een actuele lijst met telefoonnummers van 
vertalers voor het geval de crisis internationa-
le dimensies krijgt.

5.6. Tijdens een crisis

    Snelheid en timing van communicatie
De pers is vaak snel (eerst) op de hoogte van 
een crisissituatie. Voor u het weet, staan de 
journalisten voor uw deur. Zorg er dus voor 
dat woordvoerders snel ter plekke kunnen zijn. 
Het liefst vóór de media zich hebben gemeld. 
Stel de woordvoerder voor aan de pers en laat 
weten hoe hij of zij te bereiken is. En houd zo 
mogelijk rekening met deadlines van media.

Snel zélf nieuws brengen over de crisis heeft 
als resultaat dat u de communicatie zelf in de 
hand houdt en bevordert een feitelijk juiste be-
richtgeving over de crisis. Wacht u te lang met 
het verstrekken van informatie, dan is de kans 
op ongecontroleerde berichten groter.

    Geen commentaar bestaat niet
In crisissituaties bestaat er niet zoiets als ‘geen 
commentaar’. Watergate leerde de wereld dat 
‘geen commentaar’ een toegeven van schuld 
is. Geen informatie geven, laat de media vrij 
spel om rechter te spelen. U verliest greep op 

de situatie en u zult de hele verdere rit achter 
de geruchten moeten aanhollen.

    Toonzetting en respect
De toonzetting van de eerste berichtgeving en 
de sfeer van de communicatie zijn vaak bepa-
lend voor die tijdens het verdere verloop van 
de crisis. Heb daarom oog voor een respectvolle 
omgang met journalisten. Laat journalisten niet 
buiten voor de poort staan, maar haal ze binnen, 
laat ze desgevallend de plaats van de crisis zien.

    Duidelijkheid en helderheid
Zorg dat u voor het eerste contact met de 
pers over alle feitelijke informatie beschikt: 
de aard van het voorval, plaats en tijd, aantal 
en toestand van de slachtoffers, de getroffen 
maatregelen, van buitenaf verkregen hulp. In-
ventariseer veel gestelde vragen en formuleer 
er antwoorden op.
Houd persberichten kort, bondig, helder en to 
the point. Vermijd technische termen en vakjar-
gon. Verspreid persberichten ook altijd intern, 
zodat iedereen binnen uw bedrijf beschikt over 
dezelfde informatie.

    Voorzichtigheid
Beperk de informatie die u verstrekt tot de naak-
te feiten, ga nooit in op vermoedens of specula-
ties. Niemand kan voorspellen in welke juridische 
positie het nog zal komen in verband met de 
schuldvraag, houd u daar dus ver vandaan.

6 SOCIALE MEDIA EN  
CRISISCOMMUNICATIE

6.1. Communicatiebeleid op  
sociale media

Het toenemende gebruik van sociale media 
heeft ingrijpende gevolgen voor het persbe-
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leid van organisaties. De verspreiding van het 
nieuws is al lang niet meer het exclusieve terrein 
van de professionele journalistiek. Het internet 
met zijn forums, weblogs, Twitter en andere 
sociale netwerken biedt consumenten een po-
dium om hun eigen ‘nieuws’ te verspreiden.
Deze berichtgeving draait volledig om eigen 
waarneming en emotie en gaat dus voorbij aan 
de journalistieke principes van controleerbaar-
heid en wederwoord. Dit is een gegeven waar 
bedrijven en organisaties ernstig rekening mee 
moeten houden in hun communicatiebeleid. 
Het veronachtzamen van berichten op het in-
ternet kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. 

6.2. Wat zeggen ze over uw  
organisatie? 

Het is belangrijk snel te weten waar en wat 
er over uw organisatie of bedrijf geschreven 
wordt, zodat u de berichtgeving hierop kunt 
afstemmen. Heel snel na een incident zal al 
een snelle scan op internet moeten worden ge-
maakt van weblogs, forums en andere sociale 
mediaplatformen. Goed is om vooraf al een 
aantal zoektermen te definiëren die op het mo-
ment van een crisis in verschillende zoekmachi-
nes kunnen worden ingegeven. Het gaat dan 
om woorden als de naam van de organisatie, 
de branche waarin ze opereert, de (soort)naam 
van het product, gecombineerd met woorden 
die passen bij de specifieke crisissituatie, zoals 
brand, aanslag, vervuiling, gevaar voor de 
gezondheid, enz.

6.3. Moet u reageren op sociale 
media? 

Wanneer u constateert dat er over een incident 
wordt gecommuniceerd, moet u de afweging 
maken of u hier al dan niet op reageert. De be-
slissing of en hoe te reageren, moet per geval 
worden genomen aan de hand van een aantal 
afwegingen: 

-  Hoe gezaghebbend/belangrijk is het forum 
waarop het bericht geplaatst wordt?

-  Hoe gezaghebbend/belangrijk is de afzender 
van het bericht?

-  Is het bericht aantoonbaar onjuist, is het te 
weerleggen?

-  Wat is de kans dat dit bericht zich verder 
verspreidt?

-  Is het schadelijk als dit bericht zich verspreidt?

Door de snelheid waarmee berichten elkaar 
opvolgen, volstaat een eenmalige reactie niet. 
Ook als het verloop van het incident geen 
aanleiding geeft tot een nieuw bericht, kan het 
verloop van de berichtgeving op een bepaald 
forum toch reden zijn om u opnieuw in de 
discussie te mengen.

6.4. Neemt u zelf het initiatief?

Een organisatie kan uit eigen beweging op 
het internet actief worden. Dat begint met het 
plaatsen van de goedgekeurde statements op 
de eigen website. 

Daarnaast kan het bedrijf ook kiezen om bij 
incidenten actief berichten te plaatsen op 
sociale media. Twitter lijkt zich hiervoor van 
alle sociale media het beste te lenen. Sites 
als Facebook worden door organisaties meer 
ingezet voor commercieel en positief nieuws, 
wat de geloofwaardigheid van crisisberichten 
kan ondermijnen.
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Tien kritieke  
succesfactoren

06
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1 BEREID U VOOR

Een bedrijf dat onvoorbereid geconfronteerd 
wordt met een crisis, heeft een grotere kans dat 
de schadereflectie enorm zal zijn. In kaart bren-
gen van de ‘kriticiteit’ van de bedrijfsactiviteiten 
versus de potentiële risico’s, de inschatting van 
mogelijke verliezen, het bepalen van een actie-
plan ter reductie van deze potentiële schades, 
alsook het opzetten en trainen van een crisis-
managementteam vormen onderdelen van een 
globale voorbereiding van een crisisbeheersing. 
De aanpak kan een houvast of een leidraad 
vormen. In het bijzonder op een moment dat o.a. 
de ernst van de situatie, de tijdsdruk en de on-
volledigheid van de beschikbare informatie u niet 
toelaten om in alle rust beslissingen te nemen 
en deze nogmaals te laten herbekijken door de 
organisatie. Zorg dat u goed voorbereid bent, zo 
gaat er geen nodeloze en kostbare tijd verloren.

OOIT BELEEFT U EEN CRISIS: ALS VERANTWOORD 

MANAGER BEREIDT U DEZE BEST VOOR!

2 WORSTCASESCENARIO’S 
ALS UITGANGSPUNT
Bij de opstart van een nieuwe activiteit of product 
analyseert u als ondernemer ook de worstcasesce-
nario’s. U gaat na welke elementen uw doel- 
stellingen van het nieuwe project negatief kun-

nen beïnvloeden. Of hoe groot de verliezen 
en reductie van de winst kunnen zijn door deze 
negatieve invloeden. Die vragen tracht u te be- 
antwoorden en indien nodig treft u proactief maat-
regelen om potentiële schade te voorkomen.
In de voorbereidingsfase van uw crisismanage-
mentplan is dit niet anders: u gaat uit van de 
denkbare worstcasescenario’s. Het beschrijven 
van deze scenario’s en de aanpak van de crisis 
bepaalt u in functie van het belangrijkste risico. 
Dit biedt het voordeel dat u op het ergste bent 
voorbereid en dat een crisis met minder schade 
tot gevolg toch efficiënt beheerd kan worden. 

HET MEEST ERNSTIGE SCENARIO ALS  

HYPOTHESE: ZO BENT U OOK VOORBEREID OP 

MINDER ERNSTIGE INCIDENTEN.

3 IDENTIFICEER ZO SNEL 
MOGELIJK DE CRISIS
Wanneer zich een zwaar incident voordoet, tracht 
zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen 
van de situatie en de onderliggende oorzaken. 
Een eerste vereiste om doeltreffend te kunnen 
ingrijpen, is immers het identificeren van de 
problemen. Hoe sneller u dit doet, hoe meer kans 
u hebt dat de schade beperkt blijft. Wanneer het 
incident dat aan de crisis voorafging, blijft voort-
duren, kan het resultaat verwoestend zijn. 

EEN VROEGE DETECTIE EN MELDING VAN EEN 

CRISIS BEPERKEN DE SCHADE. 

4 ORGANISEER U MET UW 
BESTE TEAM
Een crisissituatie heeft totaal andere kenmerken 
dan de normale bedrijfsvoering. De beschikbare 
tijd, de globale impact en de vereiste specifieke 
technische competenties stellen hoge eisen aan 
een crisismanagementteam. De vereiste com- 
petenties moeten gecombineerd  (vervolg p.62)

Het verleden heeft aangetoond dat be-
drijven in crisis best krachtdadig optreden 
om hun reputatie te beschermen en snel 
accurate informatie aan het publiek te 
voorzien. Elk bedrijf heeft uiteraard nood 
aan een plan op maat van zijn eigen ope-
raties en risico’s. U kunt echter alvast het 
verschil maken om het beheer van een 
crisis tot een goed einde te brengen met 
de volgende 10 kritieke succesfactoren.



CASE NATIONAAL CRISISCENTRUM 

ANTICIPEREN
OM BETER  
TE BEHEREN 

Doel: zorgen dat bij een crisis elke keer 
opnieuw de juiste maatregelen worden 
genomen om de burgers optimaal te 
beschermen. Ook bij bedrijven wint de 
overtuiging veld dat behalve het ope-
rationele en commerciële belang, de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
tevens integraal deel uitmaakt van een 
daadkrachtig crisisbeheer.

In de nasleep van enkele belangrijke crisis-
sen in de jaren ’80 (Heizeldrama, Tchernobyl, 
Herald of Free Enterprise) richtte de fede-
rale overheid het Crisiscentrum op met als 
kerntaken: 365 dagen per jaar, 24/7, relevan-
te (bedreigende) informatie verzamelen en 
analyseren; ondersteunen van de openbare 
orde; bescherming van personaliteiten en 
instellingen, organisatie en coördinatie van 

noodplannen op nationaal niveau 
en de logistieke steun bij 

crisisbeheer.

Bij een noodsituatie stemt het 
Crisiscentrum de inspanningen 
van alle betrokken diensten 
op elkaar af gaande van de 
hulp- en interventiediensten 
(brandweer, medici, politie, 

civiele bescherming, … ) 
tot de overheden op alle 

niveaus (gemeentelijk, provinciaal, 
regionaal, nationaal en internationaal). 
“Afhankelijk van de aard van het incident wordt 
de noodsituatie getackeld door het betrokken 
overheidsniveau”, legt Alain Lefèvre,  
directeur-generaal a.i. van het Crisiscentrum 
uit. “De aanpak wordt beschreven in zgn. 
noodplannen. Zo weet een gemeente hoe te 
reageren bij bijv. een industrieel ongeval en 
kan het indien gewenst de hulp inroepen van 
een hoger niveau als de eigen middelen niet 
volstaan. Het Crisiscentrum staat in voor de 
nationale noodplannen bij grootschalige risi-
co’s, zoals nucleaire ongevallen, omvangrijke 
stroompannes of een terroristische dreiging.”

“ Een rechtzetting in de  
pers is veel nefaster dan 
open en eerlijk informeren 
vanaf het eerste uur” 

KNOWHOW EN ERVARING UITWISSELEN

Elke onderneming, organisatie of overheids-
dienst blijft verantwoordelijk voor zijn crisisma-
nagement, maar het staat buiten kijf dat kennis, 
ervaring en knowhow multidisciplinair worden 
uitgewisseld. Voor nucleaire of Seveso-bedrij-
ven is dat bij wet verplicht. “Bij minder risico-
volle ondernemingen wordt gerekend op de 
spontane melding of spelen de hulpdiensten 
bij een interventie de informatie door. Sowieso 
inventariseert elke gemeente de potentiële  
gevaren op zijn grondgebied en worden geregeld 
noodplanoefeningen georganiseerd.”

Op het Crisiscentrum circuleren geen lijstjes 
met de meest voorkomende uitschieters 
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in crisisbeheer. “Het valt wel op dat onze 
hoogtechnologische maatschappij meer 
risico’s initieert”, zegt Lefèvre. “Bovendien 
wil de bevolking, veel meer dan pakweg tien 
jaar geleden, snel en correct geïnformeerd 
worden al dan niet via sociale media. En waar 
mogelijk ook zelf bijdragen tot de oplos-
sing. Anders gezegd: crisisbeheer betekent 
tevens de zelfredzaamheid van de bevolking 
versterken.” Tegelijk neemt de druk van de 
media – voortdurend op zoek naar spektakel 
– fors toe. Aan de overheid en de bedrijven 
om transparant en eenduidig te communice-
ren zodat speculatie geen kans krijgt.

DO’S-AND-DON’TS

Soms reageren bedrijven nog te omfloerst. 
Bang dat openheid hun commerciële 
reputatie zal schaden. “Op lange termijn 
keert zich dat tegen hen. Bovendien is zo’n 
strategie onaanvaardbaar als ze mensen in 
gevaar brengt. Vandaag de dag kun je de in-
formatieverspreiding niet meer controleren. 
Het volstaat dat een ontevreden werknemer 
uit de biecht twittert.” Een rechtzetting in 
de pers is veel nefaster dan open en eerlijk 
informeren vanaf het eerste uur. “Ook al 
moet je toegeven dat je de situatie nog niet 
onder controle hebt.”

Om af te ronden nog een aantal best  
practices:

    communiceer zo factueel mogelijk.  
Zonder emoties. Zeg wat je zelf doet  
en wat je verwacht van anderen.  
Probeer niet te minimaliseren;

    verlies het algemeen belang niet uit  
het oog;

    wie risico’s wil beheersen, kan niet zon-
der noodplan. Zoniet ben je blind voor 
de realiteit;

    houd niet krampachtig vast aan een 
noodscenario. Blijf flexibel;

    baken duidelijk de rollen af in het crisis-
scenario. Bepaal wie de situatie evalu-
eert, wie beslist en wie communiceert;

    heb aandacht voor verdachte signalen, 
sla ze niet in de wind (zie kader Early 
Warning System).

EARLY WARNING SYSTEM 

Sinds 2009 wisselen bedrijven en 
overheidsdiensten via een permanent 
centraal contactpunt informatie uit 
om de economische sector en hun 
medewerkers zo goed mogelijk tegen 
potentiële terroristische aanslagen te 
beschermen.

Bedoeling is dat een bedrijf dat bv. da-
gen na elkaar een verdachte auto voor 
zijn poort halt ziet houden, de overheid 
inlicht zodat die het feit kan onderzoe-
ken. Is het incident echt verdacht of 
signaleerde een ander bedrijf hetzelfde 
feit, dan waarschuwt het netwerk de 
hele sector. Omgekeerd zal de overheid, 
die bv. een algemene dreiging t.a.v. 
een sector heeft ontvangen, die sector 
waarschuwen.

Meer info op www.vbo.be (Actie- 
domeinen > Veiligheid & welzijn op  
het werk > Bedrijfsbeveiliging)
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worden met de persoonlijkheidskenmerken, die 
aanbevolen zijn voor een crisismanagementteam. 

SELECTIE VAN HET CRISISMANAGEMENTTEAM: 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN EN VEREISTE 

COMPETENTIES PRIMEREN OP HUN ACTUELE 

VERANTWOORDELIJKHEID EN POSITIE IN DE 

ORGANISATIE.

5 KORDATE KALMTE

Identificeren van de crisis alleen volstaat niet. 
De informatie moet ook juist geïnterpreteerd 
en verder behandeld worden door de juiste 
personen. De kordate en coherente aanpak van 
bij de aanvang van de beheersing van de crisis 
t.e.m. het beëindigen ervan wordt gekenmerkt 
door een weloverwogen kalmte. 

Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de informatie die beschikbaar is en die zo goed 
als mogelijk de getrouwe weergave is van de 
realiteit. Deze informatie moet dan naar waarde 
geschat worden en de gevolgen van de crisis 
mogen niet onderschat worden. Een overschat-
ting van de risico’s, die zich uit in overreactie, 
leidt echter tot onnodige onrust, verhoogt het 
onveiligheidsgevoel of angst. Deze positie zal de 
crisisbeheersing veeleer negatief beïnvloeden. 

DE ELEMENTEN ‘TIJD’ EN GEFRAGMENTEERDE 

INFORMATIE VRAGEN OM KORDATE EN WEL-

OVERWOGEN KALMTE. 

6 CRISISBEHEER SCHEIDEN 
VAN BUSINESS AS USUAL
Tracht de crisis zo snel mogelijk onder controle 
te krijgen omdat dit de schade zal beperken en 
uw imago zal beschermen. Hoe langer de crisis 
onbeheerd blijft, hoe meer uw dagdagelijkse 
businessoperaties geschaad zullen worden. 

Tracht u daarom van bij de aanvang van de 
crisissituatie af te zonderen of te isoleren van 
uw normale bedrijfsvoering: zorg ervoor dat 
het deel van de bedrijfsprocessen, dat niet 
getroffen is door de crisis, zijn activiteit kan 
voortzetten als business as usual. Voordeel: 
iedereen focust zich op de toegewezen verant-
woordelijkheden.

EEN CRISIS ONDER CONTROLE KRIJGEN? 

ISOLEER DE CRISIS VAN BIJ DE AANVANG EN 

BEHEER ZE GESCHEIDEN VAN DE NORMALE 

BEDRIJFSVOERING. 

7 GELOOFWAARDIGE 
COMMUNICATIE
Watergate leerde de wereld dat ‘geen com-
mentaar’ een toegeven van schuld is. Goede 
crisiscommunicatie is er daarentegen op gericht 
de goede naam en het imago van het bedrijf 
te vrijwaren. Met correcte informatie, en vanuit 
een houding van betrokkenheid en zorg voor 
mens en milieu.
Media zijn daarbij een essentiële factor en 
een partner, geen tegenstrever, laat staan een 
vijand. Goede mediarelaties worden niet opge-
bouwd tijdens een crisis, maar al lang daarvoor. 
Duurzame mediarelaties opbouwen moet een 
onderdeel zijn van een communicatiestrategie, 
waar lang op voorhand intensief aan moet 
worden gewerkt. 

Snel en als eerste communiceren is essentieel 
als uw organisatie met een crisis wordt gecon-
fronteerd. Ook al weet u nog niet veel, leg al 
contact met uw publiek en uw stakeholders 
voor iemand anders dat doet. Sociale media 
dwingen bedrijven en organisaties om sneller 
dan vroeger het geval was te communiceren. 
Maar ze zijn ook een opportuniteit om de 
vinger aan de pols te houden van wat er binnen 
uw organisatie of rond uw merk leeft.
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Een sterke woordvoerder die hoog in de or-
ganisatie staat, is een andere succesfactor van 
goede crisiscommunicatie. Ervaren communi-
cators gebruiken het negatieve nieuws over uw 
organisatie als hefboom naar de – betere – toe-
komst. Fouten uit het verleden kunnen op die 
manier gebruikt worden om de procedures in 
de toekomst te verbeteren. Alleen zo zult u het 
vertrouwen in uw bedrijf kunnen herstellen.

COMMUNICATIE ALS KRITIEKE SUCCESFACTOR? 

GELOOFWAARDIGE, EERLIJKE EN SNELLE COM-

MUNICATIE, DIE GETUIGT VAN EMOTIONELE BE-

TROKKENHEID EN GERICHT IS OP HET HERSTEL 

VAN HET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST.

8 LEER UIT EIGEN FOUTEN 
EN ERVARINGEN
De directie moet het incident (laten) onderzoe-
ken om ervoor te zorgen dat eventuele tekort-
komingen binnen het bedrijf geïdentificeerd en 
opgelost worden. Hoewel dit niet noodzakelijk 
onmiddellijk aan het publiek moet getoond 
worden, moet het bedrijf er toch over waken 
dat gelijkaardige fouten zich niet in andere 
onderdelen van het bedrijf voordoen. 

ELKE CRISIS OF INCIDENT IS EEN OPPORTUNI-

TEIT VOOR MAATREGELEN TER VOORKOMING 

VAN SOORTGELIJKE SITUATIES. 

9 TOON EMPATHIE MET 
WIE SCHADE LEED
Hoewel een bedrijf op grote schaal empathie 
kan tonen via persconferenties en verklarin-
gen, kunnen ook meer kleinschalige acties die 
medeleven tonen, de zorgen van de betrokken 
groep verzachten. Het erkennen van de reacties 
van het publiek kan helpen de negatieve respons 
te temperen.

Een stap verder is het aanbieden van veront-
schuldigingen aan de slachtoffers. Het is een 
uiting van het respect voor de slachtoffers en 
de geleden schade. Verontschuldigingen voor 
bedrijven liggen echter vaak moeilijk vanwege 
de mogelijke gevolgen voor de latere aanspra-
kelijkheid. Toch moet een bedrijf in crisis die 
acties ondernemen die ervoor zorgen dat ze het 
incident overleeft. Organisaties moeten bewust 
zijn van de potentiële impact op de aansprake-
lijkheid, maar ze mogen zich niet laten leiden 
door angst voor de aansprakelijkheid. 

EMOTIONELE BETROKKENHEID EN RESPECT VOOR 

DE SLACHTOFFERS VERSTERKEN HET GELOOF IN DE 

COMPETENTIE EN BEKWAAMHEID VAN HET SENIOR 

MANAGEMENT (OM DE CRISIS TE BESTRIJDEN).

10 TEST EN STUUR BIJ

Het opstellen van een crisisresponsplan is nood-
zakelijk. Maar een bedrijf en zijn organisatie zijn 
dynamisch en evolueren permanent. En met de 
onderneming ook de risico’s waarmee ze kan ge-
confronteerd worden. Daarom kan een crisisplan 
geen slapend document zijn, maar moet het de 
dynamiek van het bedrijf en zijn omgeving op 
de voet volgen. Zo niet is het gepresteerde werk 
vermoedelijk voor een belangrijk deel zinloos.
Bovendien moet het plan getest worden zodat 
de betrouwbaarheid ervan kan geëvalueerd en 
indien nodig bijgestuurd worden. Gebruik de 
evaluatie van de respons op een incident/crisis 
om het crisisplan bij te sturen en up-to-date te 
houden. Dit alles biedt de hoofdrolspelers van het 
crisisplan ook de mogelijkheid om zichzelf te trai-
nen en zich verder te vervolmaken in hun functie.

EEN DYNAMISCH CRISISPLAN: MEE EVOLUEREND 

MET HET BEDRIJF EN ZIJN RISICO’S, REGELMATIG 

GETEST, BIJGESTUURD EN GEBRUIKMAKEND VAN 

DE EVALUATIE VAN DE RESPONS OP EEN INCI-

DENT/CRISIS. 
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17  ”Bent u wel goed voorbereid op een crisis?”, Arjo J.N. de Jong, Security Management nummer 5, 2001
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1 CRISISPLAN

1.1. Generieke checklist tijdens  
de crisis

Elke crisissituatie is uniek en dus verdient elke 
crisis haar specifiek antwoord. De ervaring 
leert echter dat een aantal principes of actie-
patronen als leidraad kunnen fungeren voor 
de crisisrespons. 

Ook Arjo J.K.de Jong bevestigt deze gedach-
te in zijn artikel17:
“Draaiboeken in een bepaalde vorm bewijzen 
ongetwijfeld hun waarde bij de uitvoering van 
specifieke procedures, regelingen en/of stap-
penplannen. Denk bijvoorbeeld aan het blussen 
van een brand, het ontruimen van een gebouw 
en het uitvoeren van een zeer omvangrijke en 
technisch ingewikkelde product-recallprocedure. 
Crisismanagement echter betreft het managen 
van de implicaties van een indringende situatie. 
De rode draad daarin wordt gevormd door de 
vastgelegde beleidsstandpunten. Een soort Bij-
beltje waar in principe niet van wordt afgeweken 
als het gaat om de doelstellingen en de wijze 
waarop die bereikt zullen worden. Voor het ove-
rige gaat het over managementkwaliteit waarbij 
intelligente teamplayers, die zich niet van de wijs 
laten brengen, een belangrijke rol spelen. Om 
die managementkwaliteit ten volle tot ontplooi-
ing te laten komen, moet er juist ruimte zijn voor 
flexibiliteit en creativiteit. Op het moment van 
suprême haal je die kennis nu eenmaal niet uit 
draaiboeken, hoe graag je dat ook zou willen.” 

Vanuit die gedachte proberen we in een 
generiek actiepatroon die elementen over te 
nemen die systematisch kunnen gecheckt of 
gevolgd worden bij crisissituaties. Dat gene-
rieke model geldt voor de drie fases:

1.  vóór de crisis: de voorbereiding BCP of 
crisisplan, preventie;

2.  tijdens de crisis: de effectieve crisisrespons;
3.  na de crisis: de evaluatie en bijsturing van 

de crisisrespons.

   VÓÓR DE CRISIS
• Opstellen van:
 • het Business Risico Profiel;
 • het crisisplan;
 •  het crisismanagementteam en de crisisor-

ganisatie:
  • samenstelling van het team:
   -  rollen en verantwoordelijkheden bepalen;
   -  coördinaten van teamleden en alle 

interne stakeholders;
   - back-up persoon per functie.
  •  logistieke en financiële middelen  

definiëren en voorzien;
  •  netwerk van interne en externe stake-

holders bepalen en aanspreken:
   -  directie, verantwoordelijken operaties; 
   - klanten en leveranciers;
   -  hulpdiensten en gespecialiseerde 

bedrijven. Bij deze laatste denken we 
aan bedrijven die met hun expertise 
een bijzondere meerwaarde kunnen 
betekenen bij het versneld laten beëin-
digen van de crisis, de beperking van 
de schade en het herstel na de crisis. 

  •  opzetten van permanent bereikbare 
incidentmeldpunten:

   - interne medewerkers;
   - media;
   - klanten;
   - leveranciers;
   -  hulpdiensten en gespecialiseerde 

bedrijven.
  •  definiëren van escalatieprocedure.
 •  het bestand met de coördinaten van 

stakeholders:
  •  leden van het crisismanagementteam;



  •  de interne stakeholders;
  •  de klanten: adressen- en coördinatenbe-

stand, ingedeeld in klantengroepen;
  •  de leveranciers.
 •  het crisiscommunicatieplan:
  •  ontwikkelen van een crisiscommunica-

tiestrategie;
  •  identificatie wie en wat u wilt bereiken;
  •  voorbereiden statements;
  •  trainen van woordvoerders, inclusief 

simulatieoefeningen.
 •  het crisismanagementteam en de globale 

crisisorganisatie;
 •  de procedures, afspraken en crisisres-

pons/reactiepatronen.
• Periodieke actualisering van:
 •  het Business Risico Profiel;
 •  het crisisplan;
 •  het crisismanagementteam;
 •  het crisiscommunicatieplan;
 •  het crisismanagementteam en de globale 

crisisorganisatie;
 •  de procedures, afspraken en crisisres-

pons/reactiepatronen.
•  De organisatie van de oefeningen of  

simulatie van het crisismanagementteam.

    TIJDENS DE CRISIS
• Het beheer van het crisisproces:
 •  het maximaal en op permanente basis 

verzamelen van de informatie aangaande 
de crisis en de impact ervan;

 •  het verzamelen van informatie van interne 
en externe bronnen;

 •  de evaluatie van deze gegevens;
 •  het uitwerken van een actieplan om de 

veiligheid en de continuïteit van de on-
derneming te vrijwaren, alsook de externe 
impact te beperken;

 •  beslissingen nemen inzake de te nemen 
maatregelen;

 •  het aansturen en opvolgen van de imple-
mentatie van de maatregelen, inclusief de 
opvolging van de politie- en hulpdiensten.

• Verzorgen van de crisiscommunicatie:
 •  bij elkaar roepen crisiscommunicatieteam;
 •  medewerkers informeren;
 •  relevante externe instanties waarschuwen;
 •  familie slachtoffers informeren (van tevo-

ren afspreken wie wat doet);
 •  berichtgeving naar media, omwonenden, 

stakeholders, enz.;
 •  in geval van slachtoffers: kortsluiten met 

hulpverlenende diensten hoe de commu-
nicatie met de nabestaanden van deze 
slachtoffers verloopt.

• Exploitatie van het crisiscentrum:
 •  continuïteit van het crisismeldpunt, maar 

ook deze van de meldpunten voor interne 
medewerkers, leveranciers, klanten…;

 •  contact met politie en hulpdiensten;
 •  administratieve ondersteuning van het 

crisiscentrum;
 •  catering;
 •  continuïteit van logistieke middelen.
• Het bijhouden van een logboek:
 •  ontvangen informatie: datum, tijdstip, 

inhoud;
 •  ondernomen acties, beslissingen en even-

tuele escalatie;
 •  inventarisatie en bewaren van alle rele-

vante informatie met betrekking tot de 
crisis:

  •  beslissingen en motivatie van beslissing;
  •  ontvangen documentatie en informatie, 

e-mails…;
  •  interne en externe communicatie, zowel 

mondeling (statements), schriftelijk als 
de informatie bekomen via de media.

    NA DE CRISIS
•  Evaluatie van de crisis, het crisisplan en 

het crisiscommunicatieplan: 
 •  trekken van lessen uit de gebeurtenis en 

de respons erop; 
 •  evaluatie van de genomen maatregelen 

tijdens de crisis en het effect ervan op het 
crisisverloop;
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 •  bijsturen van de diverse actieplannen in 
functie van de vaststellingen.

•  Evaluatie of er preventieve en proactieve 
maatregelen moeten genomen worden in 
de operationele processen met als doel 
in de toekomst soortgelijke incidenten te 
vermijden of de schade te bepreken:

 •  extra preventiemaatregelen: technisch, 
organisatorisch, procedureel, veiligheids-
attitude en -cultuur…;

 •  afspraken met de werknemersafvaardi-
ging inzake de preventiemaatregelen 
om in de toekomst soortgelijke crises te 
kunnen voorkomen;

 •  afspraken met onderaannemers, leveran-
ciers, veiligheidsdiensten en overheden…;

 •  werking en samenstelling van het crisisma-
nagementteam;

 •  uitrusting van het crisiscentrum.
•  Bijsturen van het crisiscommunicatieplan: 

verbeteren en optimaliseren:
 •  personeel, pers en andere relevante 

doelgroepen (overheid, hulpdiensten, 
omwonenden, leveranciers, afnemers, 
enz.) informeren over het onderzoek naar 
de crisis en de uitkomsten daarvan;

 •  eventueel: advertentie plaatsen in krant;
 •  bedankingsbrieven uitsturen naar relevan-

te partijen;
 •  analyseren berichtgeving in de media.
•  Testen en oefenen van de aangepaste 

plannen.

1.2. Specifieke actie- of crisisplannen

Het generiek actiepatroon kunt u als leidraad 
gebruiken bij het uitwerken van de specifieke 
crisisplannen voor de diverse crisistypes. Een 
opbouw van een gedetailleerd plan per crisisty-
pe is o.a. afhankelijk van de volgende factoren:
       •  de bedrijfseigen risicoanalyse: de impact 

van een bepaald crisistype kan verschil-
len van bedrijf tot bedrijf;

       •  de bedrijfsactiviteit;

       •  de eigen bedrijfsorganisatie: de interne 
organisatie, de verdeling van de be-
voegdheden, het beslissingsproces, de 
graad van outsourcing van bepaalde ac-
tiviteiten, enz. bepalen in sterke mate de 
manier waarop een organisatie de crises 
concreet kan trachten te beheersen;

       •  het veiligheidsbeleid: het niveau van 
beveiliging dat wordt nagestreefd, de 
manier waarop het preventiebeleid werd 
geïmplementeerd… ;

       •  de bedrijfscultuur: de eigenheid en de 
waarden van het bedrijf;

       •   de lokalisatie van het bedrijf t.o.v. 
andere risicovolle ondernemingen of zijn 
impact op de omgeving;

       •  …

Daarom ook is het niet vanzelfsprekend 
om een algemeen actiepatroon voor alle 
bedrijven op te stellen, en dan nog per 
crisistype. De diversiteit is te groot en deze is 
te bepalend voor de bedrijfsrespons in geval 
van crisis. Het generieke model samen met 
de toelichtingen in deze brochure vormen 
wel een goede basis om het crisisresponsplan 
voor uw bedrijf verder te detailleren. Bij de 
diverse specifieke crisistypes die hieronder 
worden vermeld, duiden we op een aantal 
bijzondere (niet unieke) aandachtspunten, die 
eigen zijn aan het specifieke type. De aan-
dachtspunten hoeven niet uniek te zijn voor 
de specifieke crisis, maar verdienen wel extra 
aandacht. U kunt hiermee rekening houden bij 
het detailleren van uw plan.

Zoals al vermeld in deze brochure, is het zinvol 
om voor uw bedrijf de actiepatronen voor de 
volgende specifieke crisistypes te detailleren 
en te bepalen:

    natuurrampen: overstroming, storm, 
aardbeving,… 

 •  de noodplannen van de overheid;
 •  nood- en evacuatieplan van het bedrijf;
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 •  veiligheid van nutsvoorzieningen: elektri-
citeit, water, gas, riolering…;

 •  toegang tot het bedrijf.

    ernstige en omvangrijke arbeidsongevallen
 •  de noodplannen van de overheid;
 •  nood- en evacuatieplan van het bedrijf;
 •  snelle en accurate communicatie met 

politie en hulpdiensten.

    chemische en toxische stoffen: gassen, 
vloeibare stoffen, vaste stoffen, straling,…

 • de noodplannen van de overheid;
 • nood- en evacuatieplan van het bedrijf;
 •  snelle en accurate communicatie met 

politie en hulpdiensten.

    brand en ontploffing
 •  de noodplannen van de overheid;
 •  nood- en evacuatieplan van het bedrijf;
 •  snelle en accurate communicatie met 

politie en hulpdiensten.

     voedselveiligheid: bacteriële vergiftiging, 
bioterrorisme, recall, sabotage,… 

 •  isoleren van locatie of besmette produc-
ten/goederen;

 •  gezondheid van 
  •  de slachtoffers;
  •  de andere medewerkers;
  •  de omgeving.
 •  in geval van recall: voedselinspectie en 

recallprocedure.

    agressie en geweld: sabotage, aanslag, 
bomalarm, gijzeling, ontvoering, oorlog,…

 •  veiligheid van 
  •  de slachtoffers;
  •  de andere medewerkers;
  •  de omgeving.
 •  privacy van de betrokkene(n) en hun familie;
 •  opvang van slachtoffers, familie en de 

directe omgeving van de slachtoffers;
 •  evacuatie via minimaal twee routes;
 •  bommeldingsformulier;
 •  ontvoering en gijzeling: communicatie met 

daders;
 •  snelle en accurate communicatie met 

politie en hulpdiensten.

    afpersing
 •  bepaling van dreigingsniveau en graad 

van betrouwbaarheid ervan;
 •  veiligheid van de slachtoffers;
 •  privacy van de betrokkene(n) en hun familie;
 •  opvang van slachtoffers, familie en de 

directe omgeving van de slachtoffers;
 •  snelle en accurate communicatie met 

politie en hulpdiensten.

    interne fraude
 •  betrouwbaarheid als goed beheerder van 

financiële processen;
 •  vertrouwen van aandeelhouders.

    sociale acties: staking, manifestaties, boy-
cot,…

 •  contact met werknemersafvaardiging;
 •  toegang tot bedrijfsterrein of -gebouw;
 •  communicatie met klanten en leveranciers;
 •  wat met werkwilligen?

    informaticarisico’s: datadiefstal, dataver-
nietiging, besmetting van computers,…

 •  bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie;
 •  wetenschappelijk en economisch poten-

tieel;
 •  continuïteit van bedrijfsprocessen.

    uitvallen van primaire energiebronnen: 
gas, water, elektriciteit,…

 •  veiligheid en continuïteit van bedrijfspro-
cessen;

 •  toegang tot bedrijf.
    verlies van communicatie: telefoon, gsm, 
internet,…

 •  continuïteit van bedrijfsprocessen;
 •  communicatie met klanten en leveranciers.

Als uw risicoanalyse aantoont dat er zich nog 
andere potentiële crises kunnen voordoen, 
dan kunt u de bovenstaande lijst in functie 
daarvan aanvullen of uitbreiden. 

Op de website van Robrechts & Thienpont 
(www.rtconsultancy.be/NL/publicaties) vindt u:
    een Business Continuity Planning Check-
list, die door de overheid werd uitge-
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werkt n.a.v. de grieppandemie. Die check-
list is stevig onderbouwd en uitermate 
bruikbaar voor dit crisistype. Bovendien 
kan de lijst extra inspiratie bieden bij het 
opstellen van andere crisisplannen;

    een model van een bommeldingsformu-
lier, dat voldoende generiek is opgesteld 
zodat het algemeen bruikbaar is.

2 ANALYSE CRISISSITUATIE 

Het Centrum voor Crisisondersteuning  
(CRION, Nederland) ontwikkelde een vragen-
lijst18 met open vragen die nuttig kunnen zijn 
om van bij de aanvang van de crisis de situatie 
te objectiveren en te analyseren.
 
Een goede analyse van de crisissituatie wordt 
vereenvoudigd door beantwoording van de 
onderstaande vragen:
    op welke manier is de informatie bekend 
geworden (bijvoorbeeld horen/zien)?

    is de kennis verifieerbaar?
    wat kunnen we zeggen over de betrouw-
baarheid van de informatiebron(nen)?

Op de website van Robrechts & Thienpont 
(www.rtconsultancy.be/NL/publicaties) vindt u 
de volledige versie van deze vragenlijst.

3 CRISISCOMMUNICATIE

De tien basisprincipes van goede crisiscom-
municatie zijn:

    1. COMMUNICEER! 
Niemand is gebaat met een ‘geen commen-
taar’, en allerminst het getroffen bedrijf. Het 

kan worden geïnterpreteerd als een toegeven 
van schuld. Goede crisiscommunicatie daaren-
tegen is erop gericht om de goede naam en 
het imago van het bedrijf te vrijwaren.

    2.  COMMUNICEER VOORBEREID! 
Besteed voldoende tijd aan het opstellen van 
een crisiscommunicatieplan waarin alle aspec-
ten worden opgenomen en voorbereid. U en 
uw organisatie zullen op het moment van een 
crisis zelfzekerder, krachtdadiger en rustiger 
kunnen optreden.

    3. COMMUNICEER EERST INTERN! 
Meld het nieuws over de crisis zo mogelijk 
eerst aan het eigen personeel en dan pas aan 
externe doelgroepen. Daarmee vermijdt u een 
geruchtenstroom en verhoogt u de betrokken-
heid en de eensgezindheid van uw organisatie.
 

    4. COMMUNICEER MET DE MEDIA! 
Bij een crisis zijn de media een essentiële 
factor. Beschouw journalisten als partner, niet 
als tegenstrever, en probeer al lang vóór een 
crisis uitbreekt een goede verstandhouding 
op te bouwen met journalisten.

    5.  COMMUNICEER OOK MET SOCIALE 
MEDIA!

Sociale media zijn niet meer weg te denken in 
om het even welk hedendaags crisiscommuni-
catieplan. Door in en met de sociale media te 
communiceren, houdt u de vinger aan de pols 
en kunt u snel inspelen op ongecontroleerde 
geruchten. 

    6. COMMUNICEER ALS EERSTE!
Blijf niet wachten op volledigheid voordat 
u naar buiten treedt. Máár: breng wel eerst 
goed in beeld wat er aan de hand is, zodat u 
geen onjuiste informatie verspreidt. Dat kunt 
u later vaak moeilijk weer rechtzetten. 

18  ”Crisismanagement: orde in de chaos”, Hans Slaman, Boom-Nelissen, 2011
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    7. COMMUNICEER CORRECT! 
Verschaf zo snel en compleet mogelijk 
feitelijke informatie: voorkom verspreiding 
van onjuiste informatie. Communiceer eerlijk, 
transparant en duidelijk en houd altijd de 
juridische consequenties van uw berichten in 
het achterhoofd.

    8. COMMUNICEER EENDUIDIG!
Stel één enkele woordvoerder aan die 
eenvormige informatie verstrekt, afgestemd 
op alle belangen van uw bedrijf. Zorg ervoor 
dat de woordvoerder voldoende hoog in uw 
organisatie staat. 

    9. COMMUNICEER RESPECTVOL!
Zijn er slachtoffers, vermisten of gewonden? 
Informeer familieleden eerst voordat u met de 
informatie naar buiten treedt. Toon verant-
woordelijkheid en betrokkenheid. Zijn er 
(dodelijke) slachtoffers te betreuren, spreek 
dan altijd eerst uw medeleven uit. En wees niet 
te beroerd om u te verontschuldigen voor de 
geleden schade.

    10. COMMUNICEER TOEKOMST- 
GERICHT!

Probeer het negatieve nieuws over uw orga-
nisatie te gebruiken als hefboom naar een 
– betere – toekomst. Zeg dat u de fouten uit 
het verleden zal gebruiken om de procedures 
in de toekomst te verbeteren. Alleen zo kunt 
u het vertrouwen in uw bedrijf herstellen.

4 CRISISMANAGEMENT-
TEAMLEDEN
Het managen van crisissituaties vraagt 
om sturing en daadkracht, maar dan wel 
gecombineerd met maximale mobilisatie, 
‘enthousiasmering’ en motivering van alle 
betrokkenen. De belangrijkste vaardigheden 

voor effectief crisismanagement kunnen bij-
gevolg rond vijf kerncompetenties geclusterd 
worden:
1.  Leiderschap, met als competenties o.a. 

sturend vermogen, focus en doelgericht-
heid.

2.  Stevigheid, met als competenties o.a. 
taakgericht vermogen, besluitvaardigheid, 
zelfvertrouwen en assertiviteit.

3.  Energie, met als competenties o.a. inzet, 
gedrevenheid, doorzettings- en incasse-
ringsvermogen, optimisme, stressbesten-
digheid, alertheid en actiegerichtheid.

4.  Vernieuwingsdrang, met als competenties 
o.a.: veranderingsgerichtheid, creativiteit, 
aanpassingsvermogen, initiatiefnemend, 
flexibiliteit, proactief vermogen.

5.  Sociabiliteit, met als competenties o.a. 
communicatief vermogen, sensitiviteit 
en inlevingsvermogen, samenwerkend 
vermogen, openheid, overige sociale 
vaardigheden.
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Competenties en functie zijn allebei belang-
rijk voor de deelname aan het crisismanage-
mentteam.
     •  De functie en verantwoordelijkheid die 

men heeft in een bedrijf vormen een 
garantie voor de kennis over de bedrijfs-
processen en de beheersbaarheid ervan.

     •  De competenties zijn belangrijk om het 
proces binnen het crisismanagement-
team te realiseren en te bestendigen. 

Als beide elementen zich combineren in 
dezelfde persoon, is dat meer dan een 
voordeel. 

Tijdens de crisis moet ook de normale be-
drijfsvoering verder verzekerd worden. Een 
crisis zal immers alleen op haar hoogtepunt 
tijdelijk alle bedrijfsprocessen beheersen. 
Er moet dan ook gewaakt worden over het 
evenwicht tussen het beheersen van de 
crisis en het managen van de nog lopende 
bedrijfsprocessen. Men zal dus aandacht 
moeten schenken aan hoe de continuïteit 
van de nog lopende bedrijfsprocessen kan 
bestendigd en beheerd worden. En hoe 
na verloop van tijd – als normale bedrijfs-
processen heropstarten – de overgang van 
crisisbeheersing naar normale bedrijfsvoering 
vlot kan verlopen. 

Daarom is het aan te bevelen dat de samen-
stelling van het crisismanagementteam niet 
uitsluitend gebaseerd is op de functie van 
een persoon, maar dat men ook streeft naar 
een evenwicht tussen:
     •  de functie van de betrokkene en speci-

fieke crisismanagementcompetenties, 
zoals hierboven beschreven;

     •  het beheer van de normale bedrijfspro-
cessen tijdens de crisis en de beheersing 
van de crisis zelf.

5 CRISISCENTRUM

Op de website van Robrechts & Thienpont 
(www.rtconsultancy.be/NL/publicaties) vindt 
u de gedetailleerde checklist, die een basis 
vormt om het crisiscentrum uit te rusten en in 
te richten. 
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NUTTIGE LINKS EN  
WEBSITES
Voor meer toelichting over dit onderwerp kan u terecht op 
de website van Robrechts & Thienpont (www.rtconsultan-
cy.be/NL/publicaties), inclusief een uitgebreide lijst van 
interessante websites van:

    overheden in Europa, België, Nederland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Verenigde Staten van Amerika, VN;

    het VBO;

    algemeen.

BRONNEN
    Communiceren in tijden van crisis, Lannoo Campus, 2014

    Leidraad crisiscommunicatie, van Algemene Directie 
Crisiscentrum, Brussel, 2007

    Handleiding risico- en crisiscommunicatie, Vereniging van 
de Nederlandse Chemische Industrie, Leidschendam, 
2007

    Inzet van Social Media bij crisiscommunicatie, Manage-
ment Kennisbank, Breda
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NOTITIES





CRISISMANAGEMENT – PRAKTISCHE LEIDRAAD 
VOOR EEN DOELTREFFEND CRISISBEHEER

Welke crisis uw bedrijf ook raakt – productcontaminatie, bom-
alarm, versperde toegang, ongeval … – hoe beter u vooraf de 
risico’s hebt ingeschat, hoe efficiënter u de crisis kunt tackelen 
en de continuïteit en reputatie van uw bedrijf kunt verzekeren.

Risicobeheer moet integraal deel uitmaken van de algemene 
strategische bedrijfsprocessen op alle niveaus dwars door de 
organisatie heen. Het helpt de bedrijfsleiding om de risico’s die 
de onderneming bedreigen, te identificeren en om ze, wanneer 
ze zich voordoen, bij de wortel aan te pakken.

Deze publicatie maakt u vertrouwd met een aantal begrippen uit 
het risicobeheer en geeft een aanzet tot het bewust omgaan met 
risico’s binnen uw onderneming. Naast risicobeheer besteden we 
ook ruim aandacht aan crisismanagement. Of: hoe reageert u (of 
uw bedrijf) tijdens de crisis met het oog op het beperken van de 
schade? Daarna gaan we dieper in op de zogenaamde Business 
Continuity Planning (BCP): het zo snel mogelijk herstellen van de 
oorspronkelijke situatie na een incident opdat uw bedrijf verder 
of opnieuw kan functioneren. Ten slotte lijsten we tien succesfac-
toren op die van kritiek belang zijn om een crisis te beheersen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de woord-
voerder en pleitbezorger van meer dan 50 sectorale bedrijfs-
federaties, die op hun beurt meer dan 50.000 ondernemingen 
vertegenwoordigen, waarvan 41.000 kmo’s. De grootste 
werkgeversorganisatie van het land is representatief voor ruim 
80% van de tewerkstelling in de privésector. www.vbo.be


