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Warren Buffet zei ooit: “Het kost 20 jaar om een reputatie op te

bouwen en vijf minuten om hem te ruïneren.” Of het Nederlandse

gezegde: Een reputatie komt te voet, en gaat te paard. En dat is

allemaal waar. 

 

Je hoeft als organisatie maar één ondoordachte actie te

ondernemen, één onvoorbereid commentaar te geven of één

misstap te zetten om plotseling middenin een complete crisis te

zitten. Als dat gebeurt, is het van het groot belang om te begrijpen

hoe en wanneer je moet communiceren, en wat je dan moet zeggen

– als dat al moet – om de crisissituatie te managen. Zeker in het

licht van de 24/7 nieuwsvoorziening en het onvoorspelbare

karakter van social media, waar berichten onverwacht snel viral

kunnen gaan. 

 

Daar kan een pr-bureau bij helpen. Pr-bureaus hebben ruime

ervaring in het managen van ingrijpende crisissituaties. Ze weten

hoe ze bedrijven en instellingen kunnen begeleiden bij gevoelige en

soms zwaarbeladen onderwerpen.  Niets doen en wachten tot de

storm is overgewaaid, is zelden een goede strategie. Snel een

crisisteam vormen en de juiste stappen in de juiste volgorde zetten

is essentieel. Nóg belangrijker is, om van tevoren in kaart te hebben

gebracht wat je moet doen in crisissituaties. Externen, zoals pr-

bureau’s en advocaten, dienen tijdens de crisis altijd nauw samen te

werken met de communicatieafdeling en de juridische afdeling van

bedrijven of instellingen om tijdig evenwichtige en beknopte

berichten te sturen naar de belangrijkste doelgroepen. Zowel

proactief als reactief. 

 

Het is heel erg belangrijk om je te realiseren, dat niet alle situaties

direct leiden tot echte problemen, Bijvoorbeeld omdat ze binnen

afzienbare tijd kunnen worden verholpen, zoals bij technische

storingen. In andere gevallen moet de schade worden beperkt via

diverse communicatiekanalen en door   afstemming met

verschillende belanghebbenden. Het al dan niet goed managen van

een crisissituatie staat of valt in zeer veel gevallen met de manier

waarop en de snelheid waarmee wordt gecommuniceerd.

 

In dit whitepaper bespreken we vijf inzichten die van belang zijn bij

het in de hand houden van crises.

INZICHT EN ADVIEZEN OVER CRISISCOMMUNICATIE
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1.  STRATEGIEËN VOOR 
CRISISCOMMUNICATIE

1.  Strategieën voor

crisiscommunicatie

 

2. Media training voor

crisissituaties

 

3.  Gericht je 

doelgroep bereiken

 

4.  Een plan ontwikkelen

voor crisiscommunicatie

 

5.  Effectieve inzet van

social media 

INHOUD

Waar gaat het over?    

Wie weet ervan?

Wat weten zij?

Gaan er geruchten binnen de organisatie over dit onderwerp? 

Wat zijn feiten en wat beschuldigingen?

Zijn de autoriteiten ingeschakeld?

Zijn er lopende geschillen?

Wordt er onderzoek gedaan – onafhankelijk of intern?     

Zijn er meerdere beschuldigingen of is dit de eerste/enige?       

Heeft de verdachte een vorm van professionele ondersteuning gekregen? Waar is die persoon nu?

Verduistering, fraude, seksueel wangedrag, discriminatie en ander mogelijk onwettig gedrag: het is essentieel om bij elke

soort crisis een communicatieplan gereed te hebben dat zorgvuldig is opgesteld en alle belangrijke factoren meeneemt,

zoals een nauwkeurige beoordeling van de situatie, de externe factoren die een rol spelen, de context van de crisis, de

gekozen aanpak, de woordvoerder(s), de communicatiematerialen en een selectie van nieuwsmedia en social media. 

Situaties en problemen krijgen de kans om te escaleren omdat er niet (juist) wordt gecommuniceerd. Een goede planning,

gekoppeld aan gedisciplineerd en eenduidig communiceren, kunnen dan het verschil maken. Het is de rol van interne en

externe communicatiespecialisten om heldere en evenwichtige boodschappen op te stellen voor verschillende (groepen)

belanghebbenden. Daarnaast moet een routekaart gemaakt en bijgehouden   worden,   waarin wordt vastgelegd hoe de

informatie met die belanghebbenden gedeeld wordt, zowel gedurende de crisis als daarna. Dit is voor het volgen van het

proces noodzakelijk, maar ook nodig voor de eindevaluatie op het moment dat de crisis is bezworen.

 

Beoordeling

Het eerste wat men moet doen is beoordelen waar men staat in de cyclus van de crisis. Is het een echte crisis, een

‘aanstaande crisis’ of is het meer een gevoelig onderwerp? Hoe neem je daarover een beslissing?   Als het gaat over het

omgaan met beschuldigingen of aanklachten, stellen we veel vragen, zoals:

 

 

Externe reacties

Voordat een bedrijf proactief kan gaan communiceren met belanghebbenden, is een goed over zicht van de verschillende

doelgroepen, zoals medewerkers, investeerders, partners en klanten een vereiste. Elke vorm van communicatie roept een

reactie op, soms zelfs vele tegelijk. Dat kunnen reacties zijn van ongeloof, boosheid, verdriet en beschuldigingen, maar

ook van interesse, herkenning en steun. Daarom is het van belang om de doelgroepen in kaart te brengen en alvast te

anticiperen op de reacties die we van deze groepen kunnen verwachten.

 

Context

Waar staat uw organisatie; bent u een bekende marktleider of een kleine start-up? Dat maakt nogal wat uit voor de

media-aandacht. Als de crisis onderdeel is van een grotere trend, dan kan het nieuwswaardig zijn. Als de situatie uniek is

of uitzonderlijk, kan het juist daarom het nieuws halen. Kijk ook wat er verder in uw organisatie gebeurt om de impact en

de meest gunstige timing van communicatie te kunnen inschatten. Denk hierbij aan productlanceringen,

aandeelhoudersverga-deringen, geplande evenementen die allemaal een rol bij de aanpak kunnen spelen.
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Bedrijfsdoelen: omzetverloop, merkbekendheid, arbeidsmarkt en personeelsbeleid

Belanghebbenden en kanalen; waar vinden conversaties plaats en wie heeft de meeste belangen

Kijk naar alle (reeds geplande) communicatie-uitingen, op de website, via social media en online kanalen. Het is

belangrijk om geen communicatie-mogelijkheid te laten liggen wanneer er wordt gecommuniceerd over de aanpak van

de crisis. 

Strategie

Zodra u alle informatie hebt, formuleert u een aanpak op maat. Een solide strategie bevat trans paran tie, authenticiteit,

gevoel en vertrouwen. Weeg hierbij

allerlei factoren mee, waaronder:

 

 

Maar die boodschappen mogen niet worden ‘verstoord’ door (commerciële) communicatie zoals een promotie van een

bepaalde aanbieding of een product via social media. Het is van groot belang om na te gaan of deze communicatie, die

niets met de crisis van doen heeft, de indruk wekt dat de organisatie doof is voor de ernst van de situatie.
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Woordvoerder

Tijdens een crisis is het belangrijk dat er één woordvoerder namens de organisatie wordt aangesteld. Het is bepaald niet

verstandig om in een dergelijke situatie een ervaren, maar externe pr-specialist als woordvoerder te laten optreden voor

een organisatie. Zo’n aanpak kan schade opleveren voor de transparantie en authenticiteit. Daarnaast riskeer je als

bedrijf dat het beeld ontstaat dat de directie van een organisatie zich niet verantwoordelijk voelt.

 

 



Als afzender van nieuwsbrieven en blogs, maar hij of zij hoeft vanzelfsprekend niet alles zelf te schrijven 

Om mededelingen te doen tijdens bijeenkomsten      

Voor eenmalige telefoontjes of e-mails naar specifieke belanghebbenden

Als woordvoerder naar alle media toe. Juist dat vraagt voorbereiding, training en besluit vor ming over hoe de media

tegemoet getreden moeten worden. Afhankelijk van timing, expertise en context, kàn bijvoorbeeld worden besloten

dat de media-woordvoerder alleen commentaar zal geven op schrift of via de telefoon en geen live interviews doet.

Dat is een belangrijk besluit dat goed doordacht en overwogen moet worden.

Allereerst moet er een algemene verklaring worden opgesteld, die meteen kan worden gebruikt als er een externe

partij onverwacht lucht krijgt van de crisis. Zo’n verklaring is van groot belang om als bedrijf voorbereid te zijn op een

onverwacht telefoontje en maakt het mogelijk om te reageren met een solide, waarheidsgetrouwe en zelfverzekerde

verklaring. Ongeacht wanneer er op dat moment nog veel onduidelijk blijft, iets wat vaak het geval is in een

crisissituatie.

Vervolgens moet er snel een interne Q&A worden samengesteld, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt en

hetzelfde verhaal kent. De ervaring leert dat bedrijven proberen de moeilijkste vragen uit de Q&A’s te weren. Het is

belangrijk om daarbij niet te vergeten, dat juist dit interne document nodig is om voorbereid te zijn op álle vragen,

zodat antwoorden geformuleerd kunnen worden voor élke mogelijke vraag.

Als dit document is opgesteld en er duidelijkheid is over de communicatiestrategie, kunnen we aan de slag met het

schrijven van nieuwsbrieven, social media posts, website content, actuele verklaringen, persberichten en presentaties.

Ga er daarbij vanuit dat alles dat geproduceerd wordt direct zijn weg vindt naar journalisten en tevens zal verschijnen

op social media.

Daarom moet er een ‘frontlinie’-woordvoerder zijn, die wordt ingezet:

       

 

Communicatiemiddelen

De afdelingen Communicatie, Juridische Zaken en Risicomanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij dit

soort zaken en werken als één team samen, zónder tegengestelde belangen. De communicatieplannen moeten worden

goedgekeurd door Juridische Zaken of een aangestelde advocaat om er zeker van te zijn dat ze geen (extra) risico’s

creëren. 

 

 

Als het verhaal eenmaal openbaar is gemaakt moeten de mediarelaties gemanaged worden. Of we het nu leuk vinden of

niet, onthoud dat het een aantrekkelijk en smeuïg verhaal kan zijn, vanuit de media gezien. Probeer in te schatten hoe

lokale, nationale of zelfs internationale media gaan rapporteren over de zaak.

 

Overweeg ook in hoeverre u proactief openheid kunt geven aan één of enkele van uw bestaande mediarelaties. Het is

belangrijk om de primaire doelgroepen het eerst te informeren, zodat ze het nieuws niet in de eerste plaats via de media

zullen horen. Natuurlijk is het pijnlijk om op een groter podium de zaak aan het licht te brengen, maar het is het beste om

degenen die het dichtst bij de organisatie staan goed en tijdig te informeren. Al moet reputatie-schade natuurlijk zoveel

mogelijk worden voorkomen.
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‘Dag 2’ / vervolg; meer details, meer feiten, aanvullende bronnen, trends

Online commentaar van lezers om de publieke perceptie te verhelderen

Commentaar van experts, die daarmee ook bezig zijn hun eigen publiciteit te vergroten en proberen de nieuwscyclus

te verbreden door hun eigen inzichten te promoten   

‘Trigger-evenementen’ zoals juridische processen, wijzigingen in het management

Nieuwsdiensten, een ANP-verhaal kan de hele wereld overgaan

Maandbladen; tijdschriften die de tijd nemen voor onderzoek en maanden later, als de publiciteit eigenlijk al geluwd

is, alsnog met een artikel komen (met mogelijk nieuwe inzichten)

Nieuwscyclus

Het is belangrijk om in te spelen op hoe het nieuws zal vallen in de media. Het ergste dat kan gebeuren is een ‘breaking

news’-verhaal. Dat gaat uiteraard snel, want ieder medium wil graag een primeur brengen. Afhankelijk van de situatie,

kan het daarmee ook direct afgelopen zijn. Maar als het complexere zaken betreft – rechtszaken, betrokkenheid van

politie, nieuwe beschuldigingen (die vaak geuit worden nadat de eerste beschuldiging openbaar is geworden) – dan

moet u voorbereid zijn op meer, zoals:

 

 

Social Media

Dit alles levert natuurlijk ook volop social media-uitdagingen op. In de planfase moeten alle aan de organisatie gelinkte

social mediakanalen, zowel openbaar als besloten, beoordeeld worden. Om real-time op de hoogte te blijven, moet

gemonitord worden welke informatie voorbij komt en welke sentimenten er zijn. Het is van groot belang om te weten

hoe om te gaan met social media tijdens dit soort crises. Maar eerlijk gezegd is er geen pasklaar antwoord. Het is

belangrijk om te kijken en te luisteren en eerst wat afstand te nemen. Posts die in strijd zijn met je social media beleid

kunnen worden verwijderd, maar het is niet altijd verstandig om posts die alleen kritisch zijn zonder meer te

verwijderen. Dit kan je als bedrijf namelijk op meer kritiek komen te staan. 

Het kan effectief zijn om met sommige individuele personen een offline conversatie aan te gaan. Vaak willen boze

mensen alleen gehoord worden, of wordt hun woede gevoed door foutieve informatie. Soms is het handig om informatie

op een website te zetten en dan links daarnaar te posten. Het allerbelangrijkste is het om het publiek te informeren met

nauwkeurige informatie en niet zelf te starten met speculeren en je te houden aan beloftes over updates en te zetten

stappen. 

En alles begint met een goed doordacht actieplan.
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2.  MEDIATRAINING 
VOOR CRISISSITUATIES

INHOUD

Na het opstellen van een crisisplan ben je er nog niet. Hoe ga je om met camera’s, hoe verzeker je je ervan dat je

consequent dezelfde boodschap blijft vertellen en hoe zorg je ervoor dat de crisis niet erger wordt? Als uw organisatie

heeft besloten enkel te vertrouwen op het afleggen van verklaringen, is het niet nodig om te weten hoe u om dient te gaan

met het beantwoorden van rechtstreekse vragen. Maar als u een gesprek voert met een journalist, zelfs als dat iemand is

waarmee u al een goede verstandhouding heeft, of wanneer u een persconferentie geeft, dan is wát u zegt, even belangrijk

als hóe u dat zegt. Dan wordt een mediatraining belangrijk. 

 

Wat gaat u vertellen?

In elke crisis is het essentieel om bij de boodschap te blijven en vast te houden aan wat u weet. U wilt transparant èn

zorgvuldig zijn. Hoe graag u ook een vraag wilt beantwoorden, soms is het gewoon beter om dat niet te doen. Daarom is

het belangrijk om heel goed te weten wat u wél en níet kunt vertellen. Gebruik nooit de zinsnede ‘geen commentaar’ en

sluit nooit een verslaggever of journalist uit. Een mediatraining zal u leren hoe u een vraag erkenning geeft en het

antwoord vervolgens zo formuleert dat u uw punt kunt maken.

 

Hoe gaat u het vertellen? 

Het is niet eenvoudig om uw organisatie op een kalme en herkenbare manier te vertegenwoordigen. Het kost tijd om de

speciale vaardigheid te ontwikkelen om een boodschap op de juiste manier te brengen. Inclusief woordkeuze, hoe u

spreekt en uzelf presenteert en de lengte van een antwoord. In een crisis is het cruciaal om een getrainde woordvoerder

te hebben die moeilijke vragen kan beantwoorden en betrouwbaar en authentiek overkomt. En ook al is die woordvoer der

vooraf goed getraind voor een crisis, herhaal die training nogmaals als het crisisteam de belangrijkste stappen heeft

voorbereid. 

 

Denk bijvoorbeeld aan het maken van oogcontact, het spreektempo, in korte zinnen spreken, het voorkomen van teveel

‘…eh’ of stopwoorden zoals ‘zeg maar’ en ‘eigenlijk’, en een positieve lichaamshouding. Ook andere non-verbale

vaardigheden als gebaren, hoe u in een stoel zit of zelfs wat u draagt, worden getraind. Het speelt allemaal mee in de

presentatie en bij de indruk die u maakt op het publiek.

 

De inhoud van een mediatraining

Het mediatrainingsproces start met een gesprek over het medium. Wordt het een interview op camera? Via de telefoon?

Een persconferentie? Doorloop daarna de aannemelijke scenario’s en de vragen die kunnen worden gesteld. Deel de

sessie op in verschillende onderdelen, want als je als woordvoerder een duidelijke structuur in je betoog hebt, kunnen

vragen je niet afleiden en blijft je totale boodschap helder. Het is belangrijk dat de te trainen persoon vanaf het begin het

vertrouwen heeft dat hij of zij bij het interview of de presentatie de touwtjes in handen heeft. Zorg als begeleider van de

woordvoerder voor het benoemen en vergroten van het zelfvertrou wen, inclusief ademhalingstechnieken, waarbij hij of

zij gefocust blijft en het niet te gezellig of amicaal wordt met de andere persoon of personen.

 

Vooraf moet goed bekeken worden hoe er gereageerd wordt op vragen die op dat moment nog niet beantwoord kunnen

worden (omdat ze bijvoorbeeld onder de rechter zijn, om privacyredenen of vanwege patenten). Elk antwoord is beter dan

‘geen commentaar’, want dat kan overkomen alsof informatie wordt achtergehouden of afgedekt. Heftige en onprettige

vragen die verslaggevers kunnen stellen, moeten in de Q&A zitten en vooraf geoefend worden. Zo zorgt u ervoor dat de

woordvoerder zich al tijdens de training ongemakkelijk voelt, zodat hij of zij dat gevoel herkent en er mee om kan gaan

tijdens het echte interview.
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De antwoorden zijn te lang, waardoor hij de aandacht van de verslaggever en het publiek kwijtraakt. Hierdoor raken

de belangrijkste boodschappen ondergesneeuwd.

De woordvoerder vergeet zich voor te bereiden op de makkelijke vragen. Het komt vaak voor dat men zich beperkt

tot bestudering van de complexe vragen en dan overvallen wordt door de vraag “Wat is uw functie?” of “Kunt u iets

vertellen over uw achtergrond?” en dan pas gaat nadenken en haperen tijdens de beantwoording. Dat kan duiden op

onzekerheid, terwijl juist dat voorkomen moet worden.

De woordvoerder wordt meegesleept in de vragen die gesteld worden tijdens het interview en is niet gefocust op het

juiste moment om de boodschap te brengen. Een interview kan elk moment beëindigd worden en als dan de vraag die

u graag wilde beantwoorden niet gesteld is, verliest u de gelegenheid om de belangrijkste boodschap helder, beknopt

en overtuigend over te brengen.

Op routine vragen beantwoorden is iets dat nooit mag optreden bij een woordvoerder en de begeleider moet er dan ook

voor zorgen dat hij of zij niet te gemakkelijk over de te geven antwoorden gaat denken. Ook als er goed geoefend is. Een

complete mediatraining kan een tamelijk intensief proces zijn. Men krijgt een helder inzicht hoe de media werken en

begrip voor de gedachtegang van de journalist aan de andere kant van de tafel, camera of telefoon. Vooraf worden de

belangrijkste bespreekpunten vastgesteld en bestudeerd. Dan zijn oefeninterviews belangrijk die op video opgenomen

worden; een camera-, telefonisch of radio-interview.

 

Voorkom wat te voorkomen is

Naast aandacht voor de boodschap en de lichaamstaal, is het voor een woordvoerder belangrijk om drie veelgemaakte

fouten te voorkomen:
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3.  HET BEREIKEN 
VAN JE DOELGROEP

INHOUD

Een van de eerste regels voor effectieve communicatie is dat je je doelgroep moet kennen. Dat is helemaal van eminent

belang in geval van crisis. Onthoud dit: alle verklaringen, Q&A’s, bespreekpunten, brieven en response-strategieën zullen

niets opleveren als u niet weet hoe uw doelgroep aankijkt tegen een kwestie.

 

Sterker nog, als u geen algemene indruk hebt wie uw diverse belanghebbenden zijn én hoe ze denken, kunnen uw

communicatie-inspanningen een onbeduidende kwestie onbedoeld veranderen in een complete crisis. Neem als voorbeeld

een post op een van uw social media platforms waarin kritiek wordt geuit op de slechte reactie van uw organisatie (of het

uitblijven van een reactie) op een klacht.

 

Los van het feit of de klacht terecht is, moet er online gereageerd worden op deze post, ook al wordt de klacht verder

offline afgehandeld. Uw antwoord moet snel en zorgvuldig opgesteld worden. Daarbij moet rekening worden gehouden

met reacties van andere doelgroepen, anders krijgt u mogelijk te maken met belanghebbenden die vinden dat uw reactie

onverschillig en onvoldoende is. Het is heel lastig om op openbare kritiek via social media te reageren, omdat het bereik

van social media meerdere doelgroepen beslaat.
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INHOUD

10

Doe mee met echte gesprekken

Monitor media, social media kanalen en online commentaar

Observeer en discussieer

Met deze drie stappen kunt u uw doelgroepen leren kennen, voordat er sprake is van een crisis.

 

Loop rond in uw winkel/campus/kantoor/loods; kortom op de plekken waar uw stakeholders komen. Ontmoet uw

belanghebbenden, of dat nu werknemers zijn of klanten, studenten of buren. Waar maken zij zich zorgen om? Wat kan

uw organisatie beter doen? Doe hetzelfde bij andere doelgroepen, inclusief managers, medewerkers, investeerders,

bestuursleden et cetera. Ad hoc gesprekken geven vaak meer informatie dan welk onderzoek of officieel verzoek om

feedback dan ook. Deze aanpak zal overigens ook los van een crisis zeer waardevol blijken te zijn, omdat deze

interessante en eerlijke input oplevert.

 

Het meteen opmerken van gesprekken op social mediakanalen kan tijdig een signaal opleveren over een dreigende

crisis. Elk commentaar op een specifiek onderwerp of een item dat nationale aandacht krijgt (het terugroepen van

producten bijvoorbeeld) kan meer conversaties creëren of mobiliseren. Dat kan leiden tot een grotere focus op wat uw

bedrijf aan het doen is en hoe dat past in het grotere plaatje.

 

Houd onderwerpen en evenementen die impact kunnen hebben op uw bedrijf in de gaten. Kan het probleem van één

van uw concurrenten ook uw probleem worden? Bespreek deze gevallen regelmatig intern, zodat het management en

de communicatieafdeling alvast kunnen nadenken over de beste manier om hierop te reageren zodra het probleem zich

inderdaad voordoet. Zorg ervoor dat u een plan hebt om met alle doelgroepen te communiceren, waarbij u in

gedachten moet houden dat bepaalde belanghebbenden – investeerders, bestuurders en management – extra zorg en

aandacht nodig hebben.

 

Als u, voordat een crisis zich aandient, de tijd hebt genomen om uw doelgroepen te leren kennen, bent u veel beter

uitgerust om niet alleen met autoriteit te communiceren, maar ook bedachtzaam, respectvol en met gevoel voor de

zorgen van uw doelgroepen. De meest effectieve boodschappen zijn tenslotte degene die worden gehoord en

begrepen.

 



4.  HET OPSTELLEN VAN EEN 
CRISISCOMMUNICATIEPLAN

INHOUD

Er is geen excuus om je niet voor te bereiden. Zeker niet als je je realiseert dat er soms maar één klik, tweet, losse

opmerking of een enkele beslissing nodig is om een crisis te bezweren.

 

Bijna elke organisatie heeft een nood-actieplan waarin staat hoe te handelen in een levensbedrei gende situatie of bij het

verlies van eigendommen (bijvoorbeeld door natuurrampen, brand, terreur of een medische noodsituatie). Deze (vaak

BHV-)plannen zijn nodig voor de veiligheid en het welzijn van medewerkers tijdens onverwachte of catastrofale

gebeurtenissen. Daarom worden noodprocedures en -protocollen behandeld in handleidingen voor medewerkers, in

berichten in kantines en bij regelmatige veiligheidsoefeningen. Zodat de medewerkers weten wat ze moeten doen, wie ze

moeten bellen en waar ze naar toe moeten gaan in een noodgeval.

 

Maar wat als het niet gaat om evacuatie, brandblussers of ambulances, maar bijvoorbeeld om wangedrag van het

management, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, datalekken, (dreigend) faillissement, financiële

wanpraktijken, bedrijfsbeëindiging, rechtszaken of belastingontduiking? Dit soort zwaarbeladen onderwerpen kunnen

onherstelbare schade toebrengen aan de veerkracht en het succes van elke organisatie op korte én de langere termijn.

Zeker wanneer het incident de voorpagina’s haalt.
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INHOUD

Interne processen en protocollen

Een vast crisiscommunicatie-team

Richtlijnen voor het beoordelen van de situatie en in actie komen

Belangrijke doelgroepen

Hoofdboodschappen, communicatiemiddelen en templates

Waarschijnlijke scenario’s en antwoordstrategieën

Het is dus net zo noodzakelijk om een communicatieplan voor gevoelige zaken te hebben, als een nood-actieplan. Hoe en

wat u communiceert is van het grootste belang, vooral in het licht van de 24/7 nieuwsvoorziening en het onvoorspelbare

karakter van social media, waar berichten onver wacht snel viral kunnen gaan. Een klein probleem kan snel – en vaak

onnodig – uitgroeien tot een complete crisis met een negatieve impact op de reputatie van uw organisatie die nog jaren

kan aanhouden. Zonder een crisiscommunicatieplan kan het zijn dat een kritieke situatie leidt tot interne onrust en/of

emotionele, haastige beslissingen, in plaats van een gepast antwoord op het juiste moment. Een vooraf goedgekeurd

crisiscommunicatieplan helpt deze gebruikelijke valkuilen te voorkomen en stelt u in staat om soepel en effectief te

reageren, zonder de dagelijkse gang van zaken te verstoren.

 

Een goed crisiscommunicatieplan behandelt in elk geval de volgende elementen:

 

Iedereen in uw organisatie hoort te weten wat wel en wat niet gezegd kan worden tijdens een crisis en vooral wie de

interne en externe vragen in behandeling neemt. Onduidelijke procedures kunnen ertoe leiden dat uw organisatie de

controle over de zaak verliest.

 

De precieze samenstelling van uw team zal waarschijnlijk afhangen van het soort crisis en de structuur van uw

organisatie. Bijna elke crisis kan worden bestuurd door een kleine groep van senior leidinggevenden, samen met

iemand van juridische zaken (of externe advocaat) en iemand van de communicatieafdeling (en/of de externe pr-

adviseur). Het complete team moet steeds samenwerken en beslissingen nemen op basis van dezelfde feiten om te

zorgen voor een goede samenhang.

 

De eerste uren van een uitbrekende crisis vragen directe actie. Begin met het beoordelen van alle beschikbare

informatie samen met het crisiscommunicatie-team. Een basislijst van beoordelingsvragen helpt om het overleg te

sturen en ondersteunt bij het stellen van de prioriteiten bij de vervolgstappen. Voorbeelden van beoordelingsvragen

zijn: Wat is er gebeurd? Wanneer? Wie zijn betrokken? Waar vond het plaats? Hoeveel mensen weten ervan? Wat is de

context? Hoe zichtbaar is het? Zijn er autoriteiten bij betrokken?

 

Beoordeel alle doelgroepen die geïnformeerd moeten worden over de situatie, inclusief uw interne team. Bepaal hoe

en wanneer elke belangengroep op de hoogte gesteld wordt, waarbij erop gelet moet worden dat de boodschap

consistent moet worden verwerkt in alle communi catie middelen en -kanalen.

 

Tijdige, consistente en beknopte communicatie kan desinformatie en speculatie voorkomen, vooral op social media.

Ontwikkel vooraf hoofdboodschappen en templates, zodat het opstel len van mediaverklaringen, bespreekpunten en

scripts, FAQ’s, brieven, website-content en social media posts sneller kan gebeuren. Vergeet niet van de gelegenheid

gebruik te maken om belangrijke boodschappen (missie, visie, beleid en procedures, professionele training en

educatie) te benadrukken, voor zover dat mogelijk en passend is. En denk ook aan zaken als intern en extern nieuws of

andere kwesties die invloed kunnen hebben op de situatie.

 

Het is bijna onmogelijk om elke denkbare crisis te voorspellen, maar op bepaalde situaties kan wel degelijk worden

geanticipeerd. Neem de tijd om specifieke scenario’s te bedenken waar u mee te maken kunt krijgen (of eerder hebt

behandeld). Uw reactie op deze situaties is essentieel voor (het behouden van) uw reputatie en relaties. Wacht niet tot

een probleem zich voordoet met het bedenken hoe het aangepakt kan worden.

 

Geef uw team de gelegenheid om zich het crisiscommunicatieplan eigen te maken zodra het klaar is. Oefen de

implementatie van het plan regelmatig tijdens een discussiebijeenkomst en in een workshop over crisiscommunicatie.

Net zoals het BHV-team dat regelmatig doet. Dat helpt bij de versterking van het interne vertrouwen, waardoor uw

team zeker weet dat het klaar staat om in actie te komen als zich een incident voordoet. En dat zo’n situatie zich voor

gaat doen is zeker, het is alleen de vraag wanneer.
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5.  GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA -
VIJF LEERPUNTEN BIJ CRISES

INHOUD
Bereid u voor

Vandaag de dag kun je niet om social media heen, zeker niet bij crisiscommunicatie. Elk platform heeft natuurlijk zijn

unieke kenmerken, maar de aanpak en reactie is voor alle social media kanalen in meer of mindere mate gelijk. Zo

beheerst u een social media-crisis. 

 

Er is voor zover bekend geen antivirussoftware die snel en stil een crisis zal oplossen, zeker niet één die online

plaatsvindt, die zichtbaar is voor de hele wereld. Het opstellen van een plan, en dat ook testen voordat een crisis zich

aandient, is de eerste stap die u nu kunt zetten om uzelf en uw organisatie voor te bereiden op het

moment waarop u te horen krijgt: ‘Het is trending topic!’

Onderdeel van dat plan is ervoor zorgen dat u uw kanalen kent, de passwords en uw team.  Meer dan één persoon in uw

social media-team moet altijd toegang hebben tot elk account en minstens één persoon moet dat account kunnen

bereiken vanaf een mobiel toestel of vanuit huis. Het plan moet ook waarschijnlijke scenario’s bevatten en

standaardantwoorden (vooraf goedgekeurde boodschappen die gebruikt kunnen worden in openbare of privé

berichten).Waarom dat belangrijk is? Omdat een enkele tweet die onbeantwoord blijft een digitale vuurzee kan

veroorzaken, die een eigen leven gaat leiden, en daarmee uw organisatie – en uw reputatie – kan beschadigen, of erger.

In een echte social media-crisis is er geen tijd om een conceptantwoord op te stellen en goedkeuring te vragen om het te

posten. Doe dat voor die tijd en bespaar uzelf de spanning van het wachten en kijken naar de crisis-sneeuwbal die zich

online ontwikkelt.
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Implementeer - en houd u aan - social media beleid

Luister, luister, luister

Als u spreekt, doe het dan met één stem en vertel één boodschap

Debriefing en opschonen

Het ontwikkelen van richtlijnen en een ‘posting’-beleid voor externe interactie via uw social mediakanalen maakt

duidelijk wat wel en niet acceptabel is op de social mediapagina’s van uw organisatie. Dit beleid geeft u ook een

openbaar toegankelijke set regels om aan te refereren als u een specifieke lelijke of beledigende aanval op uw

platforms verwijdert. Verwijder of verberg nooit, onder geen enkele omstandigheid, commentaar of kritiek, behalve

wanneer het ingaat tegen het omschreven beleid. Wanneer u dat wel doet, maakt u de situatie alleen maar

erger.

 

De beste manier om te weten wat er voor, tijdens en na een crisis aan de hand is, is luisteren. Monitor uw eigen

organisatiekanalen en die van de nieuwszenders of blogs die mogelijk iets zeggen over de kwestie. Besteed speciale

aandacht aan trending topics en hashtags op elk platform, waarbij u die commentaren aanvinkt die relevant zijn en

mogelijk het eerst behandeld moeten worden. Vaak ontdekt u daarbij nieuwe informatie waarop wellicht actie moet

worden ondernomen.

 

De stijl en de exacte woorden van de reactie kunnen verschillen om te passen op het platform, maar dat geldt niet

voor de inhoud van het antwoord. Er zijn honderden, misschien zelfs duizenden ogen die speuren naar

inconsistente, foute, onverschillige of robotachtige antwoorden. Alles om het vuurtje op te stoken en de

controverse te bevorderen. Wat u online zegt, moet hetzelfde zijn als wat u de verslaggever hebt verteld die u een

paar minuten geleden belde. En het moet ook hetzelfde zijn als wat u intern hebt verkondigd.

 

Het is onvermijdelijk. Het is vrijdagmiddag. Het telefoontje (naar de crisiscommunicatie-afdeling of advocaat) komt

binnen. “Hallo, we hebben een probleem. Ik weet niet of het een crisis wordt, maar we melden het voor de zekerheid

alvast maar.” Negen van de tien keer is het inderdaad een (potentiële) crisis. 

Vrijdagmiddag is zelden een goed moment om een belangrijk probleem te tackelen. En dat heeft niets te maken met

het feit dat ons weekend daardoor later begint, maar het heeft wel álles te maken met het feit dat de juiste timing

invloed heeft op het effect van je communi catie. En daar moet de communicatieafdeling en het management team

goed van doordron gen zijn.

 

Dus, waarom wachten zoveel mensen tot vrijdagmiddag om het risico te onderkennen en op zoek te gaan naar

hulp? Meestal is het probleem al eerder aan het licht gekomen. Leiding gevenden en andere betrokkenen hebben

gepiekerd over hoe het zich zou gaan ontwikkelen, informatie verzameld, talloze bijeenkomsten en conference calls

gehouden, en soms hebben ze gedacht dat het wellicht vanzelf over zou gaan. Maar op vrijdag, met het weekend in

het vooruitzicht, werd duidelijk dat de mogelijke crisis niet is opgelost en nu echte risico’s met

zich meebrengt.

 

Voordat iedereen vertrekt voor het weekend, en voor sommigen is dat het eerste moment dat ze even op adem

konden komen, wordt besloten de aanpak van het probleem naar een hoger plan te tillen. Misschien hadden ze

eerder niet aan externe hulp gedacht, misschien wisten ze niet wie ze moesten bellen. Dat klinkt logisch. En in

zekere zin ook wel begrijpelijk, omdat u eerst een goede indruk van de situatie wilt hebben, voordat er onnodig

alarm wordt geslagen, met alle gevolgen van dien.
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Zelfs als de beste strategie of content snel bij elkaar gebracht kan worden, blijft het moeilijk om de beslissers bij

elkaar te krijgen.

Tijdens een weekend zijn mensen minder beschikbaar om bij elkaar te komen. Zelfs als dat digitaal gebeurt.

Als de beslissing over de aanpak van het probleem uitblijft en de uitvoering van de oplossing ook, ligt het voor de

hand dat het probleem uitlekt tijdens het weekend, waardoor de organisatie de controle verliest over het verhaal

en in de verdediging moet.

Maar dit zijn de redenen waarom dat geen goed idee was:

 

 



Lang geleden zei een goede vriend tegen me: “Als je onderbuik je iets zegt, luister er dan naar. Je onderbuik heeft

meestal gelijk.” Als er op maandag of dinsdag iets broeit, ga ermee aan de slag. Bekijk je crisiscommunicatieplan of doe

een ‘onderbuik-check’ met uw experts. Voorkomen is beter dan genezen. Het is misschien leuk om elkaar op

vrijdagmiddag te spreken, maar het is voor iedereen fijner om eerder in de week contact te hebben in een

crisissituatie.

Als de beslissers het ermee eens zijn dat het het beste is om directe belanghebbenden niet direct te informeren

om daarmee lekken te voorkomen, bestaat het risico dat wanneer er wel een lek ontstaat de indruk wordt gewekt

dat de organisatie heeft geprobeerd de informatie onder het tapijt te vegen.

Social media platforms hebben geen vrij weekend. Maar dat geldt wel voor degene die verantwoordelijk is voor

het beheer van de social mediakanalen. De mogelijkheid om te monitoren en een strategie op te stellen en uit te

voeren, wordt daardoor beïnvloed. 

De meeste media zijn ook 24/7 actief. Als nieuws in het weekend uitlekt, kunt u misschien uw bestaande

mediarelaties niet bereiken en media die u niet kennen zijn lastiger te beheren.

De resultaten zijn beter als beslissingen en content zijn gemaakt met koele hoofden. Fouten en omissies ontstaan

wanneer mensen in grote haast moeten werken.

 

 

Als u zich in een crisis bevindt of u zou meer willen weten over onze crisiscom municatie-

diensten, neemt u dan contact op met Coen Staal, directeur van Evident P.R. 

 

U kunt Coen bereiken via 033 - 455 8778 of op 06 - 5179 1577.
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