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 CRISISCOMMUNICATIE

TEKST: MARTIN VAN DEN BOGAERDT
BEELD: PETER DRENT, TON MULLER E.A.

Gratis hulp om crisis in 
goede banen te leiden

Niemand zit te wachten op een crisis of calamiteit. Maar als er eenmaal zo’n situatie is, 

moet er deskundig en adequaat worden gehandeld én gecommuniceerd. Om scholen 

daarbij te helpen, heeft VOS/ABB een pool van drie communicatiespecialisten opgezet. 

Als het bestuur van de school bij VOS/ABB is aangesloten, kan hier voor één dagdeel gratis 

gebruik van worden gemaakt.

E
en grote financiële tegenvaller? 

Asbest in uw gebouw? Een perso-

neelslid dat zijn boekje ernstig te 

buiten is gegaan? VOS/ABB biedt 

het openbaar en algemeen toegankelijk 

onderwijs de mogelijkheid om gratis 

advies te krijgen op het gebied van cri-

siscommunicatie. Via de Helpdesk kunt 

u telefonisch overleggen over wat er in 

een specifieke situaties nodig is om de 

informatievoorziening aan leerlingen, 

ouders en andere betrokkenen te optima-

liseren. Daarbij kiest VOS/ABB altijd voor 

open, transparant en eerlijk communice-

ren, maar ook voor de zorg en juridische 

plicht die de school heeft om het belang 

van leerlingen, personeelsleden, ouders 

en de organisatie zelf te garanderen. 

Ruth Gorissen: ‘Het hoofd koel houden’

Ruth Gorissen uit Amersfoort werkt 

sinds 2006 als zelfstandig communi-

catieadviseur. In de jaren tachtig en 

negentig was zij eerst als docent en la-

ter als adjunct-directeur werkzaam in 

het beroepsonderwijs in achtereenvol-

gens Amsterdam, Lelystad en Utrecht. 

Van 1996 tot 2006 was Gorissen com-

municatieadviseur van het college van 

B en W van de gemeente Amersfoort. 

Op verzoek van VOS/ABB heeft zij de 

communicatie verzorgd over kwesties 

in het openbaar onderwijs.

Gorissen: ‘Bij een crisis of een cala-

miteit is de belangrijkste zorg van ie-

dere school de zorg voor leerlingen en 

ouders. Schoolleiders kunnen vanuit 

een behoefte aan openheid en trans-

parantie soms het belang van een stra-

tegische afweging bij het formuleren 

van een boodschap vergeten. Onder 

tijdsdruk worden stappen gezet die 

achteraf misschien anders hadden 

gemoeten. Dan is het goed om te 

weten dat het via VOS/ABB mogelijk 

is iemand in de buurt te hebben die 

gewend is te opereren in een crisis, 

die weet welke stappen het beste in 

welke volgorde kunnen worden gezet 

en hoe de pers het beste kan worden 

benaderd en bediend. Een goede com-

municatieadviseur kan als dat nodig 

is de schoolleiding uit de wind houden 

en de woordvoering doen, terwijl hij of 

zij het hoofd koel en tegelijkertijd het 

hart warm houdt .’

Directe steun op locatie
De Helpdesk van VOS/ABB merkt aan het 

aantal adviesaanvragen dat de behoefte 

aan goede crisiscommunicatie toeneemt, 

ook op locatie. Om in die behoefte te voor-

zien, heeft VOS/ABB een pool opgezet van 

drie ervaren adviseurs. Zij kunnen op het 

moment dat de crisis zich aandient in ac-

tie komen om achter de schermen advies 
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Jan Scholten: ‘Rust bewaren en regie voeren’

Jan Scholten werkt sinds 2008 vanuit 

Bemmel bij Nijmegen als zelfstandig 

communicatieadviseur. Daarvoor 

was hij teamleider communicatie en 

marketing bij VOS/ABB. Met zijn be-

drijf SCAI heeft hij opdrachten uitge-

voerd voor de PO-Raad en VO-raad en 

voor een reeks schoolorganisaties in 

het primair en voortgezet onderwijs. 

Vanuit zijn jarenlange ervaring als 

perswoordvoerder begeleidt Scholten 

ook organisaties buiten het onderwijs 

bij het managen van crisissituaties. 

Scholten: ‘Rust bewaren en regie voe-

ren, dat zijn twee elementaire zaken in 

een crisissituatie. Hoewel veel scholen 

draaiboeken hebben voor het geval er 

een crisis ontstaat, zie je dat de rust en 

regie dan ver te zoeken zijn. De soci-

ale media draaien op volle toeren, de 

pers staat voor de deur en leerlingen, 

ouders en medewerkers schreeuwen 

om informatie. De praktijk is vaak dat 

de directeur het dan al zo druk heeft, 

dat die geen tijd heeft om ook nog 

een heldere boodschap uit te dragen. 

Op die momenten kan een goede cri-

siscommunicatiespecialist uitkomst 

bieden. Door orde te scheppen in de 

chaos, de regie te voeren en bovenal 

de feiten boven tafel te krijgen, kan de 

school een krachtige kernboodschap 

naar buiten brengen. Dat kan imago-

schade voorkomen. Sterker nog: goed 

crisismanagement kan bijdragen tot 

imagoverbetering!’

Ronald Brouwers: ‘Geruchten voorkomen’

Ronald Brouwers is met zijn bedrijf RB 

Communicatie gevestigd in Rotter-

dam. Hij is sinds 2012 zelfstandig ad-

viseur in crisiscommunicatie. Zo is hij 

inzetbaar als woordvoerder en geeft 

hij mediatrainingen. Brouwers werkte 

een aantal jaren als leraar in het basis-

onderwijs. Zijn ervaring op het gebied 

van crisiscommunicatie komt uit zijn 

tijd bij RTV Rijnmond. Daar was hij tot 

2012 adjunct-hoofdredacteur. RTV Rijn-

mond is als regionale calamiteiten-

zender verantwoordelijk voor heldere 

communicatie over risico’s en inciden-

ten naar de bevolking. Brouwers heeft 

een korte cursus crisiscommunicatie 

ontwikkeld, die regelmatig aan leden 

van VOS/ABB wordt gegeven.

Brouwers: ‘Een crisis komt altijd on-

verwacht. De eerste reactie in het 

onderwijs en daarbuiten is er vaak 

een van afwachten of hopen dat het 

overwaait, maar dat is tegenwoordig 

met sociale media een illusie. De pers 

staat in een mum van tijd op de stoep. 

Snel en transparant communiceren is 

dan van groot belang. Dat voorkomt 

geruchtenvorming en zorgt ervoor 

dat de omgeving van de school bij de 

crisis wordt betrokken. Het wekt ver-

trouwen bij ouders, leerlingen en alle 

andere betrokkenen. Controle houden 

op de crisis begint met controle hou-

den op de communicatie. Door niet of 

te laat communiceren kan de crisis uit 

de hand lopen en dat wil niemand.’

te geven en indien dat nodig is vóór de 

schermen op te treden als woordvoerder. 

Een van de redenen waarom VOS/ABB 

voor de adviseurs Ronald Brouwers, Ruth 

Gorissen en Jan Scholten heeft gekozen, is 

dat ze verspreid over het land in respec-

tievelijk Rotterdam, Amersfoort en Bem-

mel (bij Nijmegen) zitten. Ze kunnen dus 

redelijk snel op locatie zijn.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aan-

gesloten, kunt u voor één dagdeel à vier 

uur gratis van deze dienstverlening ge-

bruikmaken. Als blijkt dat er na het eer-

ste dagdeel langer advies nodig is, kan de 

school of het bestuur zelf de communica-

tieadviseur voor een aantal aanvullende 

uren inschakelen. Het uurtarief ligt op een 

aanzienlijk lager niveau dan wat hiervoor 

in de markt gebruikelijk is Er is een model-

contract beschikbaar, zodat het niet nodig 

is om in een crisissituatie over uurtarieven 

en andere voorwaarden te onderhandelen. 

U hebt het dan immers al druk genoeg!  

< Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB: 

0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  

helpdesk@vosabb.nl. 


