
 

 

Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie 
 

 

Stap 0: De herkenning 
Deze stap is wezenlijk. We moeten een crisis namelijk als zodanig 

herkennen! Omdat  medewerkers op veel verschillende terreinen werken en 

met veel partijen samenwerken, heeft iedereen een rol. Wanneer een 

medewerker vermoedt of kan inschatten dat een situatie uit de hand loopt 

of dreigt te lopen, neemt diegene contact op met zijn manager. Het 

probleem wordt gedeeld.  

 

Stap 1: Samenstellen crisisteam  en interne communicatie 
De manager overlegt met directie en communicatie. Als het probleem als 

een crisis beschouwt wordt en om een actie vraagt, wordt een crisisteam in 

het leven geroepen. Dit team komt direct bijeen om de crisis, de actie en 

strategie te bespreken. Het crisisteam bestaat uit: 

 
1. Directeur-bestuurder 
2. Manager Wonen 
3. Manager Bewonerszaken 
4. Manager Vastgoed 
5. Manager Communicatie  

 

Inhoud 

Belangrijk is om per gebeurtenis/crisis iemand aan te stellen die de inhoud 

en het overzicht/proces bewaakt. Dit is niet perse een beslissingsbevoegde 

of communicatie, maar iemand die de inhoud van het probleem het beste 

kent.   

 

Woordvoerder 

Er is één woordvoerder. Deze wordt  in het eerste crisisteamoverleg 

bepaald en zal doorgaans iemand van communicatie zijn. Hij spreekt met 

de pers/externen. Het kan ook de directeur-bestuurder zijn. Dit is 

afhankelijk van de het soort crisis.  

 

Interne communicatie 

Nadat besloten is wat de reactie is, faciliteert communicatie in het 

informeren van alle medewerkers. Denk aan het organiseren van een 

ingelaste personeelsbijeenkomst, een sms-actie, e-mail of persoonlijk 

informeren van iedereen. Zo voorkomen we dat medewerkers door klanten, 

derden of de pers geconfronteerd worden met een probleem waar zij (nog) 

niets vanaf weten. Communicatie is nauw betrokken, om de berichten en 

boodschappen te monitoren en scherp te blijven op een goede afstemming 

van binnen en buiten.  
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Na de interne communicatie weten alle medewerkers:  
- Wat de crisis inhoudt, wat de feiten zijn. 
- Hoe ze moeten handelen bij vragen van buitenaf 
- Bij wie ze terecht kunnen voor eigen vragen 
- Hoe ze op de hoogte gehouden worden (via e-mail, de eigen manager etc) 
- Wat de vervolgstappen zijn: procesinformatie 

 

Stap 2: Externe communicatie +  bepalen hoe om te gaan 
met reacties 

En laat zien wat je doet! 
 

Externe communicatie 

Na de interne communicatie, kan de corporatie -afhankelijk van het soort 

crisis – op dat moment de juiste communicatiemiddelen inzetten.  

Communicatie adviseert over de in te zetten middelen en voert de 

redactie. MT/SMT-lid is inhoudelijk verantwoordelijk.  

 

Afhankelijk van het type crisis, komen er (veel of weinig) reacties. 

Communicatie bewaakt de reacties via internet, blogs, twitter en brengt 

deze terug in het crisisteamoverleg. (zie hieronder). Samen met de 

reacties die via andere kanalen binnenkomen, besluit het crisisteam welke 

reacties er nodig zijn en wie wat doet.  

 

Duidelijkheid en transparantie 

Alles draait om duidelijkheid en transparantie. Het spreekt voor zich dat de 

website zo actueel mogelijk wordt gehouden. Dat kan door het 

bedrijfsstandpunt uit te leggen, maar ook laten we zien wat we doen om 

de crisis op te lossen en hoe we mensen op de hoogte houden. De crisis is 

een feit, de vraag is hoe we als corporatie acteren. Dat bepaalt het beeld. 

Inzet van Social Media, luisteren wat er online gezegd wordt  

Een crisis begint soms als klein issue, maar kan snel uitbreiden tot een 

crisis, soms ‘geholpen’ door social media. De positieve keerzijde is dat 

social media ons helpt met het monitoren van informatie: Praat men al 

positiever over ons? Welke onderwerpen worden in verband gebracht? Is 

er incorrecte informatie gaande wat we recht kunnen zetten? Social media 

is het ideale ‘real time’ middel om de perceptie bij grote groepen mensen 

te peilen. 

Snelle scan 

Het is dus belangrijk snel te weten waar en wat er over ons geschreven 

wordt, zodat we de berichtgeving hierop kunnen afstemmen. Heel kort na 

een incident maakt Communicatie een snelle scan op internet. Denk aan 
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weblogs en forums, al dan niet gekoppeld aan nieuwssites etc. De scan 

wordt regelmatig herhaald in de uren/dagen na de crisis, tot een periode 

van enkele dagen na beëindiging van de crisis.  

Eigen initiatief  

Behalve het reageren op berichtgeving door anderen, kan de corporatie 

zelf actief reacties geven en daarmee een stuk regie in handen nemen. Dat 

kan onder meer door het plaatsen van berichten op de eigen website. 

Advies is om communicatie en/of directie hiervoor in te zetten. Dat een 

eerste, beperkte stap, maar wel één die tegemoet komt aan de algemene 

roep van publiek om openheid van zaken in geval van een crisis. 

Communicatie adviseert/ondersteunt. 
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Twitter 

Ook kunnen we actief berichten op Twitter plaatsen. Twitter lijkt zich 

hiervoor van alle Sociale Media het beste te lenen. Het voordeel is dat we 

razendsnel het sentiment en de berichten kunnen monitoren en onze 

berichtgeving daarop kunnen afstemmen. Nog sterker wordt het effect 

wanneer tijdens een crisis de tweets gelinkt worden met de berichtgeving 

van de politie en/of andere instanties. Mensen zijn nu eenmaal eerder 

geneigd een bericht te vertrouwen wanneer het door verschillende 

organisaties verspreid wordt. Communicatie voert redactie over de tweets 

en de reacties erop in nauwe samenwerking met crisisteam.   

 

Feit, gerucht of emotie? 

In de reacties rondom een crisis zitten meerdere boodschappen verborgen. 

Belangrijk is het onderscheid te blijven maken tussen: feiten, geruchten, 

emoties.  

Stap 3: Bepalen van de reactie  
 

Standaardreactie 

Afhankelijk van de crisis, kan de het crisisteam besluiten een 

standaardreactie naar mensen sturen die hebben gereageerd op 

bijvoorbeeld persbericht in de krant, bericht op de website, blog, mail etc.  

Reageren op berichten 

Bij een reactie houden we met het volgende rekening:   

 We geven alleen korte feitelijke reacties 
 We laten de emoties voor rekening van de berichtgever en de 

berichtgever in zijn waarde  
 We gebruiken alleen juiste en geverifieerde informatie en speculeren 

niet 

 We communiceren alleen vanuit de corporatie. Dat is fair ten 
opzichte van de andere berichtgevers en geeft ons inhoudelijke 

autoriteit    
 We stemmen af met externe autoriteiten, indien zij betrokken zijn   

Moet ik iets terugzeggen?  

Een standaardaanpak is er niet. De beslissing of en hoe (snel)  te reageren 

bepalen we per geval. De afwegingen zijn wel vooraf duidelijk te maken:   

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

 Hoe gezaghebbend/belangrijk is de afzender van het bericht? 
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 Is het bericht juist of niet? (We reageren dus niet op geruchten) 

 Wat is de kans dat dit bericht zich verder verspreidt? 
 Is het schadelijk wanneer dit bericht zich verspreidt? 

Procesinformatie 

Door de snelheid waarmee berichten elkaar opvolgen, is één reactie vaak 

onvoldoende. Ook als het verloop van het incident geen aanleiding geeft 

tot een nieuw bericht, kan het wel nodig zijn ons opnieuw in een discussie 

te mengen. We melden dan bijvoorbeeld dat er over een paar uur nieuwe 

informatie volgt of dat er een Q&A op de website staat.  

Liever geïnformeerd wachten, dan niet weten waar je aan toe bent en de 

geruchtenstroom daarmee voeding geven.  

 

Q&A’s 

Het reageren op weblogs en forums maakt het opstellen van een goede 

Q&A extra belangrijk. Zo voorkomen we dat we iedere reactie inhoudelijk 

opnieuw moet afstemmen.  

Stap 4: Bijhouden dossier 
Communicatie houdt een digitaal en geprint dossier bij van alle reacties die 

zijn binnengekomen. Dit gebeurt op datum. In het dossier zit ook een 

exemplaar van de standaardreactie en andere reacties die eventueel zijn 

verzonden. Dit dossier bewaren we op een centrale plek, waar ook 

anderen bij kunnen, zodat bij afwezigheid van communicatie bijvoorbeeld 

gekeken kan worden wat er is gebeurd. Dit doen we om primair te kunnen 

reageren op vragen, maar niet inhoudelijk aangezien dit de taak is van het 

crisisteam. 

Stap 5: Vervolg na reacties  
Het crisisteam kijkt of er reacties zijn die inhoudelijk moeten worden 

beantwoord en doet dit in samenwerking met communicatie. Ook kunnen 

we kijken of er een rode draad zit in de reacties. Mocht dit zo zijn, dan kijken 

we of er een aangepaste reactie nodig is. En bespreken we in het crisisteam 

of we de medewerkers eventueel nogmaals informeren over de voortgang 

van de crisis. Dit is een blijvend actiepunt!  

 

Stap 6: Afsluiting en evaluatie 
Wanneer de storm is gaan liggen en het onderwerp is afgesloten, maakt het 

crisisteam een afspraak om de crisis te evalueren.  Wat ging goed, wat kan 

beter de volgende keer.  

 

Advies op korte termijn 

Een bijna vergelijkbare situatie kunnen we maken met 
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bedrijfshulpverlening. Als we getraind zijn, weten we op het cruciale 

moment wat we moeten doen. Nu zijn we onvoorbereid.  

 

 

[voor de eigen medewerkers] 

 

Calamiteiten en crisissen? Wat moet je doen?  
Eerste hulp bij ‘ongelukken’  
 

Wanneer er bij ons iets voorvalt moeten we zinvol kunnen reageren. 

Dat kan  op diverse manieren. Hierbij een eerste hulp bij ‘ 

ongelukken’.  

 

Dit korte plan is noodzakelijk omdat we graag ons imago in stand willen 

houden. Of zelfs willen verstevigen. De manier waarop we met een probleem 

of crisis omgaan, bepaalt voor een groot deel de beeldvorming bij anderen 

over ons.  

Crisissen staan elke dag in de krant. Denkbaar: fraude, hoog opgelopen 

conflicten met of tussen huurders, bouwfouten, rampen enz. Crisissen 

vinden hun oorzaak in de (interactie met de) omgeving, organisatie, 

proceswerking of product. Wat de oorzaak ook is, we willen  helder 

communiceren met alle belanghebbenden, binnen en buiten.  

We staan niet alleen als organisatie in ‘the picture’, maar ook diverse 

personen die dagelijks met klanten communiceren, projectleiders, en ieder 

ander die in contact met derden dingen kan zeggen of schrijven over ons. 

Hoewel er kleine vangnetten zijn als een integriteitbeleid en een social 

media protocol, er kan altijd iets fout gaan.  

 

Nieuws wordt razendsnel verspreid. Daarop volledig grip denken te hebben 

is een illusie. We kunnen wél zelf zorgen voor een juiste en transparante 

berichtgeving en initiatieven nemen om nieuws actief te brengen.  

 

Niet al het nieuws is nieuws! We moeten duidelijk onderscheid maken 

tussen:  

Feiten, geruchten, emoties. Daarop zijn verschillende reacties nodig. 

Negatieve publiciteit – over welk onderwerp dan ook - kan gevolgen hebben 

voor ons imago, of we nu wel of geen gelijk hebben. Dat leest de gemiddelde 

lezer niet. Hij beoordeelt een stuk op inhoud en toonzetting en wordt 

daardoor beïnvloed.  
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Do’s en dont’s bij een crisis 
 

Hieronder lees je wat je beter wel en niet kunt doen in crisissituaties.  

 Krijg jij als eerste direct te maken met een crisis of dreigende crisis, dan informeer 
je altijd als eerste de mensen uit het crisisteam zoals hieronder gemeld. En in die 
volgorde. Zij informeren elkaar ook in die volgorde. Als Mark niet bereikbaar is, bel 
je Jan enz. Heb je Mark direct te pakken, dan belt hij de rest van het crisisteam.  

 Ben je er niet zeker van of iets kan uitgroeien tot een crisis of calamiteit, raadpleeg 
dan in ieder geval altijd én tijdig je manager.  

 Ga niet met collega’s, derden of klanten in discussie als iets dreigt te escaleren.  

 Het crisisteam bepaalt een eventuele reactie naar buiten (pers ed).  

 Spreek dus niet met de pers of derden inhoudelijk over de crisis. 

 Weet dat we altijd eerst de eigen medewerkers informeren en dan pas de 
buitenwereld.  

 Verwijs mensen naar de juiste informatiebronnen die jou zijn medegedeeld. Dit zal 
doorgaans onze eigen website/Twitter zijn.  

 Mocht er een situatie zijn waarin het niet mogelijk is om eerst de eigen 
medewerkers te informeren, dan hoor je dat in ieder geval op hetzelfde moment 
als externen.  

 Stel jezelf passend naar de situatie op.  

 Wees je bewust van een verschil in informatie: in reacties rondom een crisis zitten 
vaak meerdere boodschappen. Belangrijk is ook zelf dat onderscheid te maken 
tussen: feiten, geruchten, emoties.  

 Laat je niet verleiden tot uitspraken aan derden. 

 Schrijf niets over de situatie op social netwerken zoals Facebook, Twitter etc.  

 Bewaar dit A4-tje  
 

Na interne communicatie weet je:   
- Wat de crisis inhoudt, wat de feiten zijn 
- Hoe je moet handelen bij vragen van buitenaf 
- Bij wie je terecht kunt voor eigen vragen 
- Hoe je op de hoogte wordt gehouden (via e-mail, de eigen manager etc) 
- Wat de vervolgstappen zijn: procesinformatie 

 

Belangrijke telefoonnummers in geval van een calamiteit, crisis of 

dreigende crisis 

 

Crisisteam bestaat uit:  
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