
Een medische fout, een brand of een cliënt die sterft onder verdachte omstandigheden. Moord, 
diefstal, seksuele intimidatie: het klinkt als een soap, maar het komt ook bij zorginstellingen voor. 
Vers in het geheugen liggen Brandon, de brand in de Geinsche Hof en de Amsterdamse zedenzaak 
op een kinderdagverblijf. ‘Het onvoorspelbare gebeurt en het onvoorstelbare gebeurt’, citeert expert 
Pieter jongkind voormalig minister Uri Rosenthal. jongkind is directeur van Parcival en traint en  
adviseert zorginstellingen op het gebied van crisismanagement en –communicatie. Voor Leren van 
zet hij op een rij hoe je dat doet: onder zeer hoge druk communiceren over dat wat fout gaat.

MEDIACASE 1: 
criSiScoMMunicatie 

do’S & don’tS

do’S don’tS

Voorbereiding is alles. Zorg voor een goed 
getrainde crisisorganisatie. Doe je zelf de 

woordvoering: oefen, oefen, oefen. Volg een 
mediatraining en leer handelen volgens de regels 

van het ‘spel’: informeren, schade beperken, 
gebeurtenissen duiden. Doe dat transparant, snel, 
eerlijk en proactief. Interacteer met de omgeving. 

Maak een crisispagina op je website. 

A good company cares. Spreek uit dat de crisis je 
raakt. De quote van BP-man Tony Hayward na de 

olieramp – ‘Ik wil terug naar mijn oude leven’ – 
kostte hem zijn imago én zijn baan.

Gebruik je gezond verstand. Gaat het je verstand te 
boven, dan is het beter de zaak over te laten aan 
communicatie-experts. Die zijn dichterbij dan je 
denkt; een goede afdeling communicatie is in 

tijden van crisis goud waard. 

Betrouwbaarheid bouw je op. Met een actieve 
community op social media kun je stakeholders 

heel snel informeren. Zorg ervoor dat je organisatie 
al in goede tijden aanwezig is op social media. 

Daar heb voordeel van in slechte tijden. 

Woede is funest voor je imago. Voorkom woede. 
Maak geen excuses als het kwaad al is geschied. 
Vertel wel hoe erg je het vindt en vooral: wat je 

eraan gaat doen. 

Altijd volgens het draaiboek handelen. ‘Geef bij een 
calamiteit openheid en handel snel’, zeggen de do’s. 
Maar soms is het goed wat terughoudend te zijn of 
even te wachten. Spelen er belangrijke zaken in de 
week dat jij nieuws hebt? Misschien worden die wel 
écht groot, en sneeuwt jouw ‘slechte nieuws’ onder. 

Dan verzacht je wel heel makkelijk de commotie. 
Aanvoelen wanneer dit wel kan en wanneer niet, is 

het fingerspitzengefühl van de expert.

Transparantie is goed, maar alles vertellen hoeft 
niet. Zoals bij de brandexplosie in Moerdijk, waar 
de woordvoerder alle vrijgekomen giftige stoffen 

opsomde. Behoed je voor jezelf.

Mediavrouw Petra Stienen kreeg in 2012 een Award uitgereikt voor de manier 

waarop zij op tv het nieuws duidt. Chapeau, want wie naar buiten treedt, maakt 

zich ook kwetsbaar. Voor managers in zorg en welzijn geldt dat nog sterker. Dat 

omgaan met de media een vak is dat je moet beheersen, laten we zien aan de 

hand van drie mediacases. Zo houd je zelf de regie. 

iS
Communiceren

Pieter 
jonGkind
Pieter jongkind is 

directeur van 
Parcival en traint en 

adviseert 
zorginstellingen op 

het gebied van 
crisismanagement 
en –communicatie.

tiP 
een goed voorbeeld van crisiscommunicatie is die rond  

de schietpartij in het winkelcentrum in alphen aan  
den rijn. lees bijvoorbeeld het artikel hierover op  

binnenlandsbestuur.nl (zoek op: ‘eenhoorn, boekje’)

Advocaat Wim  
Anker staat de pers 
te woord naar aan-
leiding van de  
zedenzaak in het 
Amsterdamse  
kinderdagverblijf  
’t Hofnarretje.
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