Crisiscommunicatie
Ga goed om met
in coronat d s l e c h t n i e u w s

Crisiscommunicatie
in coronat d
Midden in een crisis heb je andere prioriteiten dan jouw
dagelijkse content. Dat snappen we. Maar heldere
communicatie is noodzakelijk voor de continuïteit van
jouw bedrijf. Je wilt informeren zonder paniek te zaaien
en zichtbaar zijn zonder commerciële overdosis.
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Het heft in
eigen hand

Het heft in
eigen hand

Wees transparant
Probeer niets krampachtig binnen je bedr f te
houden. Je personeel praat met familie,
vrienden, de buurvrouw en met de cassiere.
Slecht nieuws onder de pet houden is een

Een crisis kan schade toebrengen aan de
reputatie van een organisatie. Een negatief
beeld van jouw bedr f leidt tot verlies van
klanten en dalende omzet. Het is belangr k dat
je op een goede manier met een crisis omgaat
en er op de juiste manier over communiceert.

utopie. Ga er vanuit dat medewerkers alt d
(onbewust) lekken. Als ze dan toch over de
situatie vertellen, laat ze dan het goede lekken.
Voorbeeld: In de t d van het coronavirus kan
het zo z n dat een werknemer besmet raakt.
Wees daar open over. Slecht nieuws kun je

Niets zeggen is geen optie. Journalisten,

beter zelf op een goede manier brengen dan

Twitteraars en bloggers leven van verhalen.

dat mensen er via via achter komen.

Als j jouw verhaal niet vertelt, doen z het.

Bovendien: Verbied niemand om erover te

B gebrek aan informatie vertrouwen je

praten.

klanten op de info die ze in de media
tegenkomen.

Kies je kanaal
Houd alle informatie die je wil delen, op één
plek b elkaar. Op een centrale pagina op de
website b voorbeeld. Zoals een liveblog. Door
hier telkens op te w zen, weten jouw
bezoekers waar ze actuele informatie kunnen
vinden. Schep duidel kheid.
Denk b interne crisiscommunicatie aan een
besloten Facebookgroep, een Whatsappgroep of aparte plaats in je digitale
workspace.

Structuur in berichtgeving
Zorg voor regelmaat in je communicatie. Kies
een t dstip waarop je met een update komt.
Het RIVM meldt elke dag om 14.00 uur de
laatste stand van zaken over het coronavirus.
Dat kun je als leidraad nemen.
Strooi niet met flarden informatie, behalve b
acute situaties. Wees ook relevant. Dat we
anderhalve meter afstand moeten houden en in
onze elleboog moeten niezen, hoort je
doelgroep via de NOS of andere media. Zorg
dat je iets toevoegt en dat het slaat op jouw
bedr f.

B crisiscommunicatie gaat
het om het managen van
verwachtingen. Zowel extern
als intern. Leg collega’s niet
uit waarom de dingen z n
zoals ze gaan. Vertel liever
hoe jullie het de komende
weken gaan doen. Meld hoe
laat vergaderingen z n, wat
je verwacht van mensen die
thuiswerken en hoe je contact
houdt met elkaar.

Informatie centraal
Al je crisisinformatie staat op een pagina. Zo
houd je de updates, maatregelen en stand van
zaken b elkaar. Verw s wel op je verschillende

Een sportschool die t dens de coronacrisis

socialmediakanalen naar die pagina. Zo bereik

meldt dat er online lessen te volgen z n,

je de hele doelgroep.

benadert via Instagram haar jonge leden.
Ouderen bereik je daar niet mee. Z kr gen

Tip: schrap de eerste alinea.

dus een mail. Kies het medium dat past b
jouw onderneming en doelgroep.

Kom meteen to-the-point. In t den van crisis is
een inleiding onnodig. Je lezer wordt
doodgegooid met de laatste stand van zaken
over de crisis. Val daarom direct met de deur in
huis en zeg wat je bedoelt.
Transparantie en transparantieparadox
Laat zien waar je als leidinggevende mee bezig
bent. Vertel ook dat je het samen doet.
Crisiscommunicatie vraagt om transparantie.
Geef woorden aan je onzekerheid. Zeg het als
je op sommige vragen geen antwoord hebt.
Sta klaar
Zorg dat een communicatieadviseur direct
betrokken is en alt d klaarstaat jou en je
personeel kan helpen. Houd de l ntjes kort. Als
de reactie op de vraag van een journalist eerst
langs 10 collega’s moet, laat je ruimte open
voor invulling.

Tone of voice

Tone of
voice
Corona brengt onzekerheid en angst met zich

En dan

mee. Ook voor de mensen binnen en buiten
jouw bedr f. Met de juiste toon komt jouw

Laat weten dat je hun angsten snapt. Vraag

boodschap beter aan. Mensen zitten niet te

wat mensen nodig hebben en wees eerl k over

wachten op frivole berichten. Maar een

de stand van zaken van je bedr f. Ook als je

opsomming van droge feiten bl ft ook niet

minder goed nieuws hebt. Door met emotie

hangen.

mee te bewegen, toon je leiderschap.

Laat emotie zien
Beweeg daarom mee in de emotie die jouw
personeel, klanten of doelgroep heeft. Die
emoties haal je op door er direct om te vragen.
In een mail of blogpost. In een poll op
Instagram. Of in een dagel ks chatuurtje.
Struin social media af naar reacties en

Minister-president Mark Rutte sprak op 16
maart het land toe over het coronavirus. H
had geen goed nieuws en deelde veel
informatie. Toch nam h ruimte om mee te

uitingen over je bedr f. De plek waar mensen

bewegen in de emotie van het land. Z n

het snelst een mening weten te vormen en

toespraak barstte van de emotionele uitingen.

waar ze klachten als eerst neerleggen. Als je
weet wat er onder jouw doelgroep leeft, kun je

Veel mensen zullen het gevoel herkennen

daarop inspelen.

dat we de laatste weken in een achtbaan
zitten die steeds sneller l kt te gaan r den.I
k realiseer me dat u grote zorgen hebt.
Je vraagt je af: gebeurt dit echt?
We zitten allemaal met vragen.
Ik begr p dat.

Na het tonen van begrip, is het t d voor
controle. We hebben houvast nodig. We bl ven
b nog even b de rede van Rutte. H erkent
eerst de emoties van de luisteraar. Dan legt h
het plan van aanpak uit. Vervolgens schetst h
drie scenario’s en tot slot vertelt h welke is
gekozen en waarom. Dat toont leiderschap.
Rutte is daarb eerl k en realistisch en dat doet
h met deze woorden:
H eindigt met een positieve boodschap.
Ik heb geen gemakkel ke boodschap voor u.

“Samen komen we deze moeil ke periode te

Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit

boven.” Wat Rutte zegt in z n rede, leerde h

deze zeer moeil ke situatie.

van communicatie-experts, ziet ook politiek

Laat ons vasthouden aan de kennis van

redacteur Petra de Koning in het NRC

ervaringen van deskundigen.

Handelsblad.

Het bl ft passen en meten de komende
maanden.

Dat werkt niet alleen voor Rutte die het volk

Het zal hoe dan ook een moeil ke t d

toespreekt. Het werkt net zo goed voor jou en

worden, maar w laten u niet in de steek.

jouw organisatie.

Verplaats je zoveel mogel k in de mensen voor wie je boodschap is bedoeld, spreek begrip
uit voor hun zorgen.” - politiek redacteur Petra de Koning

Het medium dat b jou past

H maakt de vergel king met de maatregel om
anderhalve afstand te houden in t den van het

Je boodschap kan nog zo sterk z n. Als je er

coronavirus. Veel mensen deden dat eerst niet.

niet het juiste medium voor kiest, bl ven je

Je houdt je pas aan die anderhalve meter als

woorden in het luchtledige hangen. Kies

corona heel dichtb komt, zegt h . H noemt

daarom voor je boodschap het kanaal dat b

daarb urgentie en l densdruk. L densdruk

jou past. Als je cameravrees hebt, is een

ervaar je pas als je zelf ziek wordt. Maar de

videoboodschap niet jouw manier. Denk dan

urgentie kan je ook laten benadrukken door

eerder aan een blogpost, een nieuwsbrief of

iemand waar jouw doelgroep tegenop k kt.

mail. Of laat je interviewen.

Denk aan een succesvolle ondernemer, een
zanger of een politicus.

Het belangr kste: maak het persoonl k. Je
verhaal wordt beter ontvangen als mensen je

Adverteren en crisiscommunicatie

vertrouwen en zich met je identificeren. Zo z n
er voorbeelden van ziekenhuizen die in t den

Probeer geen slaatje te slaan uit de

van crisis niet een woordvoerder maar de

coronacrisis. Het is ongepast en niet goed voor

directeur naar voren schoven. Die spreekt

je imago. Niemand zit te wachten op

meer tot de verbeelding.

hamsterreclames of advertenties voor
desinfectiegel. Mensen twitterden in het

T dens de landel ke coronacrisis worden

coronat dperk boos over handgel die voor

beroemdheden ingezet die via media allemaal

tientallen euro’s in het schap lag. En de Albert

benadrukken hoe belangr k het is dat we de

He n haalde de bekende hamsterreclame van

regels naleven. De sociale druk wordt zo

tv. Het was niet gepast in t den van nood. Als

verhoogt. Psycholoog en gedragstherapeut

je niet anders kan, denk dan goed na over de

Martin Appelo legt uit dat die tactiek ook

manier waarop je de boodschap brengt.

werkt om het gedrag van bepaalde
doelgroepen te veranderen.

Met zichtbaar bl ven is
natuurl k niets mis. Want ook
na de crisis wil j je
producten en diensten
verkopen. Doe dit door actief,
relevant te posten op social
media en je netwerk te
onderhouden.

Scenario's

Scenario’s
Denk vooruit
We zitten op het moment van schr ven nog

Schr f voor elk mogel k scenario een reactie

midden in de coronacrisis. Dit is de fase waarin

of verklaring. Denk daarb overal aan.

mensen vergevingsgezind z n en begr pen dat

Meerdere zieke personeelsleden, het sluiten

je diensten misschien niet kunt verlenen. Maar

van een afdeling of het failliet verklaren van

de situatie verandert per dag. Het aantal

je bedr f. Een kenmerk van

besmettingen loopt op en er komen

crisiscommunicatie is dat je de meeste

maatregelen b . Je wilt er nu niet aan denken

verklaringen (gelukkig) nooit inzet. Maar je

maar de kans is groot dat jouw personeel te

moet ze wel klaarleggen. Op het moment zelf

maken kr gt met besmetting. Of dat klanten

is er namel k geen t d voor.

geen begrip hebben voor je situatie. Bereid je
daarop voor.

“Monitor goed wat er om je heen gebeurt. Pas
je communicatie daarop aan.”
Ewald van Roo - communicatiestrateeg

Hoe reageer je op onbegrip
Een periode van crisis start met een gevoel van
saamhorigheid. Iets vresel k overkomt ons, en
we moeten er samen tegen vechten.
Ondernemers die hun diensten niet kunnen
verlenen, winkels die dicht bl ven, de scholen
en kinderopvang die op slot gaan: daar is
begrip voor. Maar een omslagpunt is
onverm del k. Hoe langer een crisis duurt, hoe
meer die vergevingsgezindheid afneemt. Dan
kr g je vervelende vragen. Daar bereid je je op
voor, al in de eerste fase van een crisis.

In een relatief rustige periode denk je al
vooruit. Welke vragen stellen klanten als ze
m n producten of diensten niet meer kunnen
afnemen? Formuleer antwoorden en bedenk
oplossingen.
Zorg dat je je verplaatst in iemand. Vaak is
het een vorm van paniek als mensen
klachten indienen of boze vragen stellen.
Vraag wat de wensen van de klant en van je
personeel z n. Door proactief te handelen,
voorkom je ontevreden mensen.
Monitor goed wat er om je heen gebeurt. In
een crisis wisselt dat per dag. Pas je daarop
aan.

Het
nieuwe
normaal

Het ‘nieuwe
normaal’
De thuiswerksituatie en het sluiten van de

Hoe ga je om met klanten

winkels, scholen en kinderopvang zou
aanvankel k tot 6 april duren. Op het moment

Houd een vinger aan de pols. Geef regelmatig

van schr ven is dit net verlengd naar 1 juni.

een belletje om te k ken hoe het gaat. Bl f

Fysieke ontmoetingen, b eenkomsten en

zichtbaar, ook als jouw diensten even on hold

evenementen zitten er voorlopig nog niet in.

staan.

Ook weten we dat de kans klein is dat alles
daarna weer terug b het oude is.

Bridging-techniek

Wat verandert er voor jouw bedr f

Zet paniek om in effectieve communicatie. Met
bridging koppel je emotie aan inhoud, zegt

Bedenk wat deze periode betekent voor jouw

voormalig journalist Ingrid van Frankenhuyzen.

bedr f en hoe je de situatie kan vormgeven.

Het is het oude communicatiewet die stelt dat

Vergaderen via videocalls, webinars geven en

relatie vóór informatie komt.

telefonisch of per mail contact met klanten
onderhouden: denk goed na over wat je wil en

Het is niet meer dan eerst ingaan op de emotie

wat b je past. Onthoud dat deze situatie niet

van de ander, om daarna pas op de inhoud

voor alt d is, maar dat de manier van werken

over te gaan.

wel voor een langere periode verandert.

“Ik snap die vraag, logisch dat je dat voelt. Hoe
kan ik je helpen.”

De rol van de leidinggevende
In t den van crisis is persoonl ke aandacht
belangr ker dan ooit. Directeuren en
leidinggevenden die elke dag een belrondje
maken. Koffiemomenten, vr mibo’s. Telefonisch
of via een videocall. Houd contact met je
collega’s. Dit is de t d waarin je kan uitvinden
wat werkt voor jou.
Overleggen gaat nu minder makkel k dan
wanneer je naast elkaar op kantoor zit. Zorg
dat je met één mond spreekt. Het is niet handig
als j de klant belooft te stoppen met een
advertentiecampagne en dat de salesafdeling
vrol k verder verkoopt.

K k wie je ruimte kan geven
om zelf te handelen zodat
niet alles op jouw schouders
terecht komt. In t den van
crisiscommunicatie moet je
snel reageren. Zorg dat je
communicatiemedewerkers
niet lang hoeven te wachten
op een GO.

