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Crisis-
communicatie

Verzamel contactgegevens waarmee rele-
vante personen, organisaties en instanties 
in geval van nood direct te bereiken zijn:
• Medewerkers 
• Nooddiensten (politie, ambulance, brandweer)
• Huurders/gebruikers van het kerkgebouw
• Verzekeringen

Bepaal rollen
• Stel één persoon aan als woordvoerder namens de organisatie
•  Wie ondersteunt hem/haar daarbij? Denk aan: checken van 

uit te sturen berichten; bijhouden van berichtgeving door 
anderen (correctie nodig?); bijhouden van een logboek van 
contacten en afspraken

Stel communicatielijnen vast
•  Verspreid de berichten eerst intern, pas daarna extern
•  Via welke kanalen bereikt u iedereen het snelst? 
•  Waar kunnen mensen die schade hebben opgelopen, zich 

melden? (omwonenden, bezoekers)

Checklist duidelijke berichtgeving
•  Wat is er aan de hand? Wat is er al wel bekend en wat nog 

niet?
•  Wat is er al gedaan?
•  Wat gaat er nu gebeuren?
•  Wie is centraal aanspreekpunt/woordvoerder?  

Hoe te bereiken?
•  Hoe kan iedereen op de hoogte blijven? Ruimte op de  

website?
•  Interen: wat moeten medewerkers wel/niet doen?
•  Alleen jargon waar het van toepassing is
•  Kloppen de feiten?
•  Wakker geen angst of ongerustheid aan

Na het incident
•  Maak een gedetailleerd verslag met tijdlijn en feiten
•  Houd betrokkenen op de hoogte
•  Maak eventueel melding bij het Incidententeam van de !"#
•  Maak de balans op van alle schade; meld hoe u ermee om gaat
•  Webcare: controleer welke beelden en berichten over het 

incident circuleren op het internet. Neem waar nodig actie 
(privacy, onjuiste informatie)

•  Zijn er misverstanden ontstaan die moeten worden  
bijgesteld?

•  Is er negatieve beeldvorming ontstaan? Hoe bijstellen? 

Email

E-mail afhandelen
•  Houd één centraal e-mailadres aan voor het secretariaat, met 

een duidelijk herkenbare organisatienaam
•  Controleer de inbox ten minste twee keer per week
•  Heeft slechts 1 persoon toegang tot de e-mail: let op het  

bewaren van de inlogcode
•  Handelen verschillende mensen de e-mail af: maak afspraken 

om te voorkomen dat e-mail niet of dubbelop worden  
behandeld.

•  Archiveren: welke kleuren, mappen of codes u gebruikt is een 
kwestie van persoonlijke smaak.

Adressering
•  Houd zakelijke communicatie zakelijk. Schrijf zakelijke  

contacten aan op hun zakelijke adres
•  Maak passend onderscheid tussen de hoofdgeadresseerden 

en de meelezers (cc)
•  Schrijft u verschillende mensen aan die elkaar niet goed ken-

nen: schrijf alle geadresseerden aan in het bcc-veld (‘blind 
carbon copy’) zodat de adressen niet zichtbaar zijn voor de 
ontvangers. Zet uzelf in de hoofdadressering; uw bericht kan 
anders worden aangemerkt als spam.

•  Schrijft u geregeld dezelfde groep mensen aan: maak een 
‘distributiegroep’ aan, zodat u niemand kunt vergeten.

•  Schrijft u regelmatig dezelfde grote groep mensen aan:  
overweeg het instellen van een online mailing

Duidelijke berichten
•  Geef uw e-mail een duidelijk onderwerp mee. 
•  Maak voor verschillende onderwerpen verschillende e-mails 

aan. De ontvanger kan uw berichten dan makkelijker  
archiveren.

•  Verandert het onderwerp in de loop van een gesprek, pas dan 
de onderwerpregel aan.

•  Geef waar mogelijk in de onderwerpregel aan wat u van 
de ontvanger verwacht: ‘ter informatie: besluit B&W’, of: 
‘Concept-jaarplan – graag reactie voor donderdag’.

•  Maak in één oogopslag duidelijk wat uw vraag is. Een lang 
bericht? Werk met een inleiding, tussenkopjes, vetgedrukte 
woorden.

•  Betrekt u iemand in een lopend e-mailgesprek of stuurt u een 
vraag door: vat het voor de nieuwe ontvanger kort samen en 
leg uit wat u van hem/haar verwacht.

Bijlagen
•  Geef bijlagen herkenbare namen.
•  Noteer in het bericht welke bijlagen u meestuurt
•  Vermijd zware bijlagen. Comprimeer bijlagen, verspreid  

bijlagen over verschillende e-mails, of gebruik een online 
dienst voor het verzenden van grote bestanden.

Privacy
•  Deel geen contactgegevens van anderen zonder toestemming 

van de persoon zelf
•  Stuurt u een e-mailgesprek door: check of er geen privé-

gegevens in zitten
•  Laat geen kopieën van paspoorten en dergelijke in uw  

mailbox staan.
•  Ook bij langdurig ziekteverzuim van een medewerker mag 

een collega niet zomaar toegang krijgen tot diens e-mailbox. 

Huisstijl

•  Laat uw logo ontwerpen door iemand met verstand van 
zaken. Schakel eventueel een vormgever in.

•  Neem de kleuren uit het logo over voor de vormgeving van uw 
documenten en (digitale) producten. Leg daartoe de unieke 
kleurcodes vast. 

•  Kies een gangbaar lettertype. Niet alle programma’s, printers 
en computers kunnen met bijzondere lettertypen overweg.

•  Leg de structuur van teksten vast: tussenkopjes: standaard, 
in hoofdletters…? Welke hoofdstukindeling: genummerd, 
trapsgewijs? Hoeveel witregels tussen alinea’s?

•  Gebruikt u vaste kop- of voetteksten? Hoe gaat de pagina-
nummering?

•  Hoe gebruikt u tekstmarkeringen: vetgedrukt, gearceerd, 
gekleurd…?

•  Welk teken gebruikt u voor opsommingen?
•  Hoe zien uitgelichte blokken eruit?
•  Gebruik het logo, de kleuren, het lettertype e.d. om sjablonen 

aan te maken voor veelgebruikte soorten documenten: een 
brief, een ( jaar)verslag, een rapport, een online presentatie, 
een visitekaartje. Vul aan met specificaties voor dat type 
document. Bij rapporten bijvoorbeeld: titelblad, colofon.

•  Sla de sjablonen veilig op en bescherm ze tegen bewerken.
•  Deel de afspraken met uw werknemers. Maak de sjablonen 

makkelijk vindbaar. 
•  Ontwerp zo ook een standaard handtekening die door alle 

werknemers wordt gebruikt.


