
Calamiteitenplannen op ieder regiokantoor
Ieder regiokantoor van Woonbron heeft een eigen cala
miteitenplan. Daarbij wordt uitgegaan van een ernstige  
calamiteit als brand of explosie. 
Belangrijk onderdeel van het calamiteitenplan is de  
belboom. De directeur van een regiokantoor wordt bij een 
calamiteit als eerste gebeld. Manager Communicatie en 
de communicatieadviseur voor de bewuste regio, worden 
direct daarna geïnformeerd. Zij maken ook integraal  
onderdeel uit van het team dat de crisis het hoofd moet 
bieden.  

Dossier crisiscommunicatie
In het geval van een mogelijke crisis (bij een ingewikkeld 
project/traject met veel afbreukrisico) is er een crisiscom
municatiedossier voorhanden dat kan worden ingevuld en 
helpt bij het ordenen van scenario’s, boodschappen, de te 
volgen communicatiestrategie, opstellen Q&A, enz. 

Checklist informatievoorziening
Daarnaast is voor communicatie een checklist (actiepunten) 
beschikbaar. Daarin is onder meer aandacht voor de manier 
waarop taken worden verdeeld, maar ook volgens welke 
volgorde de informatievoorziening verloopt. 

In de actiepuntenlijst is ook aandacht voor de volgorde  
in berichtgeving waar mogelijk. Dus: eerst binnen het  
projectteam informatie ophalen, deze vervolgens in de 
eigen organisatie bekendmaken, gevolgd door klanten  
en daarna media. We communiceren zoveel mogelijk 
proactief, zodat we de regie houden op de boodschap.  

Naast een structurele aanpak van dergelijke situaties,  
omvat de checklist ook gewoon praktische gegevens. Dus: 
hoe kun je inloggen op onze social mediaaccounts, neem 
een extra batterij mee voor je telefoon, zijn er genoeg  
opladers voorhanden enz. Ogenschijnlijk basale zaken, die 
in de praktijk echter van grote toegevoegde waarde zijn. 
Je moet niet (onder tijdsdruk) het wiel uitvinden en loopt 
daarmee minder kans essentiële onderdelen te vergeten. 

Formatie 
Bij een ernstige calamiteit (afhankelijk van de grootte) 
maakt Woonbron meteen een inschatting hoeveel  
communicatiecollega’s ondersteuning moeten bieden, 
zodat bijvoorbeeld één collega op de locatie van de  
calamiteit aanwezig is, één of twee collega’s op kantoor 
etc. Laatst genoemden zorgen voor het opstellen van een 
statement, het plaatsen hiervan op de website, maar ook 
bijvoorbeeld het monitoren / reageren op social media.  

Inhoudelijke dossiers
De afdeling Communicatie houdt heel diverse dossiers  
bij over calamiteiten als asbest, brand, huisuitzetting  
en geweld naar medewerkers. De dossiers bevatten  
draai boeken, statements en berichten naar medewerkers/
bewoners/pers/relaties rond het bewuste onderwerp. 

Alle collega’s van team Communicatie hebben toegang tot 
deze dossiers en kunnen deze direct raadplegen. 

Oefenen
Regelmatig oefenen met fictieve calamiteiten is belangrijk. 
Zijn de personen op de bellijst daadwerkelijk ’s avonds om 
half 10 bereikbaar? Weet iedereen precies wat te doen in die 
specifieke situatie? Deze oefeningen helpen om de checklist 
te toetsen en dossiers te verbeteren waar mogelijk.

Voorbeeld Woonbron: 

Voorbereiding op een crisis


