
Het doel van crisismanagement is continuïteit. 
Zorgen dat je organisatie blijft draaien en 
personeel, leveranciers en klanten weten hoe te 
handelen in deze situatie.  

Hierbij een opsomming van enkele belangrijke tips:


• Vaste momenten: plan je vergaderingen op vaste 
momenten zodat iedereen waar hij/zij aan toe is. 
Voor de interne organisatie fijn om te weten 
wanneer zij nieuwe informatie kunnen verwachten.

• Tip: vooral ook na landelijke persmomenten 

zodat je snel op nieuwe ontwikkelingen in kunt 
spelen. 


• Agenda: zorg dat iedereen weet wat de agenda is 
en men voorbereid naar de vergadering komt. 

• Emo-check: het is behoorlijk uitputtend om lange 
tijd in een crisisteam te zitten. Let op goed jezelf 
en elkaar. Neem voor iedere vergadering even kort 
de tijd om te checken hoe het met iedereen is en 
te ventileren. 

• Tip: neem voldoende pauzes, zet je telefoon uit, 

ga wandelen, sporten (niet te intensief), muziek 
luisteren, gezond eten en een vast ritme.


• Aflossingsschema: deze crisis gaat nog wel 
enkele weken, maar waarschijnlijker maanden, 
duren. Bereid je als team voor op inzet voor 
langere termijn. Daarom: verspeel niet al je 
energie door te lang door te werken. Los elkaar af 
en durf los te laten. 

• Scenario’s: wat als…? Komen kritische 
processen in gevaar als het langer gaat duren, er 
personeel uitvalt, leveranciers niet meer kunnen 
leveren etc. En belangrijker: kunnen we dat 
ondervangen en zo ja hoe? 


• Omgevingsanalyse: heb je in beeld waar je 
doelgroepen behoefte aan hebben? Denk aan 
interne doelgroepen zoals personeel en 
leveranciers, maar ook aan externe doelgroepen 
zoals klanten, bezoekers, … 

• Communicatiemiddelen: communiceer op vaste 
momenten en via vaste kanalen. Dan is het voor je 
doelgroep helder waar zij meer informatie kunnen 
vinden. Goede online communicatie scheelt 
telefonische vragen. 


• Veilig online werken: nu veel mensen vanuit huis 
werken, is online veiligheid een risico. Denk goed 
na over de platvormen die je gebruikt om als 
organisatie via te werken en stel duidelijke 
spelregels op voor je personeel hoe met elkaar te 
communiceren.  

Crisismanagement Agenda crisisteam 
1. Emo-check 

• Hoe gaat het met iedereen? (emotioneel, stress, 
thuissituatie, rust,…)


2. Beeld 

• Landelijk beeld

• Signalen vanuit de organisatie

• Signalen extern

• Wie zijn onze partners?

• Waar zijn wij wel/niet verantwoordelijk voor?

 
3. Oordeel 

• Wat betekent dit voor ons? Gebruik thema’s om 
de discussie te kanaliseren.


• Scenario’s: wat als…? 

 
4. Besluit 

• Wie, wat wanneer?

• Volgende vergadering
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