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1. Bepaal het aandeel van de corporatie in een calamiteit. Denk aan 3 x R 

 Realisme: Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak van de calamiteit?  Voor welk deel is de 

corporatie verantwoordelijk? 

 Risico: Welk risico is er voor bewoners? Loopt de reputatie gevaar?  

 Regie: Wat gaan we doen en wie doet wat? Wat is de gepaste reactie? 

 

2. Communiceer snel en op de juiste manier 

 Communiceer snel en duidelijk: met inlevingsvermogen richting bewoners en formeler 

richting pers. 

 Breng eerst de eigen medewerkers en bewoners op de hoogte en daarna het publiek en de 

pers. 

 Verplaats je in de bewoners en bedenk welke vragen er leven. 

 Denk vooruit en denk in verschillende scenario's. 

 Volg de sociale media met zoekopdrachten op Twitter en Google-alerts en kijk welke vragen 

en emoties er leven. 

 Maak een veelgestelde vragenlijst met antwoorden en verspreid die onder bewoners. 

 Plaats de veelgestelde vragen op internet (een voorbeeld is toegevoegd als download). 

 Maak een inhoudelijke folder over het onderwerp. 

 Weeg de antwoorden op vragen van de pers. Zeg niet te veel toe en ga niet in op emoties. 

 Huur deskundigheid en/of extra mensen in op gebied van crisiscommunicatie. 

 Richt een informatiebalie in voor bewoners op de plek van de opvang. 

 

3. Regel de eerste opvang voor bewoners en informeer ze goed 

 Zorg bij een ontruiming voor onderdak voor bewoners in een hotel of in vervangende 

woningen. 

 Voorkom tussentijdse verhuizingen. 

 Denk aan randvoorwaarden zoals vervoer (van en naar school), medicatie, bankzaken, 

postbezorging, internet, consumptiebonnen, maaltijden. 

 Ondersteun bij de opvang van huisdieren. 

 Lever een lijst aan met zaken die mensen moeten meenemen uit de woning (een voorbeeld 

is toegevoegd als download). 

 Zorg voor een vast telefoonnummer voor alle vragen of voor een inloopspreekuur met de 

huismeester of woonconsulent. 

 Ga namens de bewoners in gesprek met de verzekeraars. 

 Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten (op vaste tijdstippen). 

 

4. Probeer ook positieve mediamomenten te creëren 

 Verantwoordelijkheid en openheid zijn de beste PR. 

 Zorg voor een open cultuur en voldoende vertrouwen in de medewerkers en bewoners. 

 Communiceer zo snel en open mogelijk met bewoners en pers. 

 Neem het initiatief om de pers bij de calamiteit te betrekken en  breng hen ook in contact 

met bewoners. 
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 Bepaal de succesmomenten in het plan van aanpak en nodig daar de pers voor uit. 

 Communiceer naar pers en op de site vooral de momenten dat er dingen voor de bewoners 

zijn geregeld 

 Maak foto's en films van de succesmomenten en deel deze via persberichten, site en sociale 

media. 

 Toon medeleven en belangstelling, geef betrokkenen erkenning. 

 Breng ook negatief nieuws, maar met een goede inhoudelijke reactie. 

 Bied journalisten de juiste inhoudelijke informatie en deel zo nodig het plan van aanpak. 

 Kom met een onverwachte actie voor bewoners en pers, bijvoorbeeld een sinterklaas die een 

cadeau komt brengen. 

 Evalueer de aanpak en communiceer deze weer. 

 


