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EEen crisis kan worden gedefinieerd als een 
substantiële bedreiging voor de organisatie, 
die het noodzakelijk maakt om belangrijke 
beslissingen te nemen onder grote tijds
druk en een hoge mate van onzekerheid. 
Of u het wilt of niet, vroeg of laat komt een 
organisatie eigenlijk altijd wel eens in een 
crisis terecht. Denk maar aan de banken en 
verzekeraars, waar nu een aanhoudende 

onzekerheidscrisis heerst met betrekking 
tot de financiële positie, de automobiel
industrie, die kampt met grote verkoop
dalin gen, of aan voetbalclubs die gebukt 
gaan onder teleurstellende resultaten. Elke 
organisatie is in essentie gevoelig voor 
een bepaald type crisis. De meest bekende 
typen crisis betreffen een serviceproduct, 
een persoon, financiën, of vergunningen. 

Crisissen hebben eigenlijk altijd dezelfde 
soort kenmerken en oorzaken. De kenmer
ken van een crisis zijn: het verrassingsele
ment, een substantiële dreiging, tijdsdruk 
en een hoge mate van onzekerheid. 

hebzucht

De oorzaak van een crisis ligt vaak in een 
com  binatie van factoren zoals menselijk 
handelen, slecht anticiperen op in en ex
terne situaties, hebzucht, werkdruk en sys 
teemfouten. Gelukkig vereenvoudigen de 
overeenkomsten het managen van een crisis. 
Crisismanagement betreft het geheel aan 
mensen, middelen en maatregelen dat no 
dig is om de ontstane crisis aan te pakken, 
beheersbaar te maken, op te heffen en de 
eventuele negatieve gevolgen te beperken. 
Een slechte voorbereiding op de crisis en 
falend crisismanagement brengen de con
tinuïteit van uw organisatie in gevaar. 
Voorkomen is beter dan genezen, maar 
wat doet u als de crisis ‘plots’ een feit is? 
In tijden van crisis willen directie, mana
gers en overige medewerkers meestal me 
teen tot actie overgaan. Iedereen heeft 
echter andere belangen waardoor het risico 
op mismanagement toeneemt. Het benoe
men van een crisismanager voorkomt dit. 
De crisismanager zorgt voor eenduidige 
coördinatie van de activiteiten en het 
stroomlijnen van de communicatie.

schadelijk

Verder is het belangrijk om een aantal 
kernboodschappen te identificeren voor 
uw stakeholders, de belanghebbenden bij 
uw organisatie. Als uw boodschap ver

elke crisis kent winnaars en verliezers. Om ervoor te zorgen 

dat u tot de winnaars behoort, kunt u kijken naar en leren van 

crisissen bij andere organisaties. maar helaas leeft de impuls die 

uitgaat van crisissen uit het verleden vaak maar kort. Ga maar na: 

wat heeft u geleerd van de voorgaande internetcrisis, bouwcrisis 

of de huidige kredietcrisis? Ga er niet zomaar van uit dat het 

uw organisatie niet zal overkomen, maar leer van het verleden 

om een crisis in de toekomst succesvol te kunnen managen.

Geen paniek in   
de tent!

Het succesvol managen van een crisis

mAnAGement

type crisis Kenmerk Voorbeeld
Service Dienstverlening verloopt niet goed  Staking bij de spoorwegen

 Stiptheidsacties van ambtenaren
Product Foutief (eind)product  Melamineschandaal in China

 Terugroepactie van onveilig kinder
speelgoed

Persoon Corruptie, fraude, machtsmisbruik  Bouwfraude
 Monica Lewinskyaffaire

Financieel Fraude, misleiding  Misleidende kredietadvertenties
 Fraude bij een grote bank

Vergunning Maatschappij, overheden  Ontdekking van illegale chemische 
lozing

 Ontploffing van een chloorfabriek

de kenmerken van een crisis
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keerd overkomt op de stakeholders, kan 
dat schadelijk zijn voor de organisatie. De 
perceptie die stakeholders hebben over 
een organisatie kan soms schadelijker 
zijn dan de werkelijke feiten. Denk maar 
aan de financiële schade van geruchten 
bij beursgenoteerde bedrijven. Gebruik 
voor uw crisiscommunicatie een ‘taal’ die 
wordt begrepen door de stakeholders.
Effectieve crisiscommunicatie is niet in
gewikkeld, maar vaak zijn organisaties 
slecht voorbereid waardoor de uitvoering 
juist meer schade aanricht. Identificeer en 
benoem een crisiscommunicatieteam en 
een woordvoerder. Kondig intern direct aan 
dat alleen de woordvoerder contact met de 
buitenwereld mag hebben over de crisis. 

Klakkeloos

Erken de crisis met een duidelijk statement, 
persbericht of andere communicatiemidde
len. Neem vragen weg door stakeholders te 
voorzien van een stappenplan. Eenduidige 
communicatie is daarbij zeer belangrijk. 
Eenduidigheid wil echter niet zeggen dat 
meerdere groepen stakeholders in één com 
municatiemodel te vangen zijn! Integen
deel, verschillende stakeholders vereisen 
vaak verscheidenheid aan communicatie. 
Inventariseer en analyseer ook de proble
men op de werkvloer. Maak daarbij onder
scheid tussen realiteit en perceptie. Reali
teit en perceptie liggen vaak ver uiteen. 
Managers die te ver op afstand van de 
werkvloer staan, voeren vaak klakkeloos de 
orders uit die ze van hogerhand opgelegd 
krijgen. Managers die dichtbij de werk
vloer staan, hebben in crisistijd vaak crea
tieve ideeën, bijvoorbeeld over het onder
handelden over nieuwe tarieven en voor
waarden met hun klanten, het verplaatsen 
van de productie en het aanpassen van de 
distributie. Zorg dat u weet wat er op de 
werkvloer speelt en handel daarnaar.

Achterstanden

Medewerkers geven in crisistijden vaak 
weinig informatie aan managers en directie. 
Dit is vaak gedreven door onzekerheid en 
door de wil om de eigen positie in de or
ganisatie te beschermen. Maar om tot een 
oplossing voor de crisis te komen is het 

juist belangrijk dat de informatiestroom 
op gang komt. Als uw medewerkers zelf 
niet met informatie komen, zou u een 
workshop kunnen organiseren of kunnen 
vragen of zij hun opmerkingen willen op
schrijven en anoniem willen inleveren.
Verkeert uw organisatie in financiële nood, 
stel de medewerkers dan zo veel mogelijk 
op hun gemak en vraag naar hun onder
steuning in deze moeilijke tijden. Dit kan 
bijvoorbeeld door te vragen vakanties en 
onbetaald verlof vervroegd op te nemen. 
Werk achterstanden bij debiteuren weg 
door hen aan te schrijven of te bezoeken. 
Factureer snel en zorg dat werk spoedig 
wordt afgemaakt. Kijk nog eens kritisch 
naar uw aanmaningsprocedures en verbe
ter deze waar nodig.
Onderzoek ook of u uw uitgaven kunt 
vertragen. Stop de uitgaven die niet nodig 
zijn of die uitgesteld kunnen worden. Be
zuinig op de overhead en ‘out of pocket’
uitgaven (uitgaven aan derden) zoals ad
vertentiekosten, een reiskostenvergoeding 
voor sollicitanten en kosten voor psycho
logische tests uitgevoerd door een extern 

bureau. De ‘out of pocket’uitgaven die te 
maken hebben met de strategie van de or
ganisatie en dus wél noodzakelijk zijn, kunt 
u misschien wel gefaseerd uitvoeren. 

missen

Veel organisaties verliezen tijdens een cri
sis de strategie uit het oog. Het risico daar 
van is dat er beslissingen worden genomen 
die gericht zijn op de korte termijn en die 
de langetermijnstrategie schaden. Een 
voorbeeld hiervan is het te snel ontslaan 
van getalenteerde, goed opgeleide mede
werkers. Die zult u nog gaan missen als 
de economie weer aantrekt! Daarnaast zijn 
juist deze medewerkers vaak goed in staat 
de organisatie uit de crisis te leiden. Ver
geet dus niet om ook in tijden van crisis 
naar de toekomst te blijven kijken.
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