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Communiceren in 
tijden van crisis 

We hebben er zware weken op zitten. De medewerkers in de kantoren en de hoofdzetel 

hebben zich dubbel geplooid om in de nasleep van het Metro-project de klanten zo goed 

mogelijk te blijven ondersteunen. Ook op het Contact Center was het alle hens aan dek. 

Collega’s van andere directies boden hun hulp aan en werden na een korte opleiding mee 

ingezet om de klanten te woord te staan. Hoe kijken de medewerkers terug op die bewogen 

dagen?

Marlo Verboven

Social media specialist Marketing & Digitaal

‘Ik verzorg de communicatie via sociale media. 
Normaal gezien doe ik dat alleen, maar tijdens 
de Metro-crisis was het volume zo groot dat er 
collega’s zijn bijgesprongen. Op een bepaald 
moment zaten we met een groepje van tien 
personen in een vergaderzaaltje. In een sfeer 
van samenhorigheid hebben we de reacties 
op Twitter en Facebook zo goed mogelijk 
verwerkt, ook de negatieve. Het behandelen 
van reacties op zo’n grote schaal was een 
goede leerschool. Voor mij persoonlijk was het 
leuk om nieuwe collega’s te leren kennen.’

Joachim Muls

Senior recruiter Organisatie & Talent

‘Tijdens de crisis ben ik vier dagen gaan 
helpen in het Contact Center. Het was een 
hectische periode, want mijn gewone werk 
moest natuurlijk ook gebeuren. Ik hielp met 
het beantwoorden van mails en telefoons. De 
meeste klanten reageerden heel positief als 
je hen kon geruststellen dat hun saldo nog 
klopte of dat hun overschrijving uitgevoerd zou 
worden. Mijn respect voor de collega’s van het 
Contact Center is enorm gegroeid. Ze hebben 
een heel brede kennis die ze altijd moeten 
onderhouden. Zeker tijdens die dagen waren 
er regelmatig updates en veranderingen. Het 
is niet eenvoudig om die kennis snel boven 
te halen en elke klant met de glimlach aan de 
telefoon te woord te staan.’

Warre Chabot

Adviseur Contact Center

‘Metro blijft voor mij een dubbel gevoel 
opwekken. Ongerustheid langs de ene 
kant, maar langs de andere kant trots en 
verbondenheid door de solidariteit die onder 
de Argenta-medewerkers de kop opstak. 
We waren heel blij met de hulp van de 
collega’s van andere directies. Die was 
absoluut noodzakelijk. We kregen van de 
helpers ook heel wat erkentelijkheid voor ons 
werk. Ook bij de klanten konden we op begrip 
rekenen. Er waren minder “klaagtelefoons” 
dan verwacht. Ik denk dat we door onze 
positieve houding de schade hebben kunnen 
beperken.’
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Kathleen Moermans

Adviseur Contact Center

‘De eerste week van april was ik met vakantie. 
Toen ik nadien binnenkwam op het Contact 
Center, heerste er een bedrijvigheid van 
jewelste. Zoveel nieuwe gezichten! Ik kreeg 
enkele updates over de stand van zaken en 
ben erin gevlogen. Ik heb geleerd dat rustig 
blijven in een gesprek met de klant het beste 
resultaat oplevert. Wanneer we niet wisten 
wanneer iets opgelost ging zijn, hebben 
we dat ook zo gezegd. Dat is een moeilijke 
boodschap maar klanten appreciëren die 
eerlijke communicatie.’

Jeroen Van Lerberge

Klachtenbeheerder Klantondersteuning

’In mijn functie behandel ik de klachten van 
klanten. Dat was tijdens de Metro-periode 
niet anders, al was het volume natuurlijk 
veel hoger. Dat voelen we tot op de dag van 
vandaag. Nadat tijdens het VRT-journaal 
gesproken werd over vergoedingen zagen 
we een enorme instroom. Ik onthoud ook 
wel positieve elementen: alle medewerkers 
hebben, over de grenzen van de directies 
heen, een grote betrokkenheid getoond.’

Pieter Peeters

Adviseur Contact Center

’Ik begon op 23 april als adviseur kredieten 
op het Contact Center. De nasleep van Metro 
speelde volop. Het was even wennen aan de 
hoge werkdruk. De meeste klanten die ik aan 
de lijn kreeg, toonden begrip. Ze beseffen 
dat Argenta veranderingen moet doen aan 
de systemen om competitief te blijven. De 
lastigste telefoontjes waren die van klanten 
die het slachtoffer werden van phishing. Je 
informeert de klant dan zo goed mogelijk, 
maar toch blijft die een beetje hulpeloos 
achter. Wat Metro zelf betreft: ik ben ervan 
overtuigd dat de kleine fouten die het systeem 
nu nog bevat, snel verholpen zullen worden. 
Keep up the good work collega’s, vanaf nu kan 
het enkel beter gaan!’



8

Stijn Pieters

Crisisadviseur en mentor bij PM, een 

adviesbureau gespecialiseerd in risico- en 

crisismanagement.

 

Wat was je rol tijdens de Metro-crisis?

Ik fungeerde als extern strategisch crisisadviseur. 
Concreet zag ik toe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de verschillende processen die afweken 
van de dagelijkse werking. Mijn belangrijkste 
taak was ervoor te zorgen dat de verschillende 
crisisteams de juiste samenstelling hadden en 
goed samenwerkten. Bij Argenta was er een 
beleidsteam, een operationeel team en een 
communicatieteam. Elk van die teams had een 
aantal subteams. Voor het operationele team 
waren dat bijvoorbeeld IT, de backoffice en het 
kantorennet. Binnen het communicatieteam 
had je een digitaal team, het Contact Center, 
de woordvoering en een analyseteam. Om 
de informatiestroom tussen al deze teams en 
subteams te optimaliseren heb je iemand nodig 
die zich tussen al deze teams beweegt en hier en 
daar kleine aanpassingen doet. Zo genereer je 
na verloop van tijd grote positieve effecten.
 
Hoe heb je deze periode ervaren?

Mijn team bestond uit 4 collega’s die achter 
de schermen ondersteuning gaven waar het 
nodig was. Gelukkig was er binnen Argenta al 
een strak vergaderproces aanwezig. Daardoor 
hoefde ik geen tijd te steken in het creëren 
van een overkoepelend proces. Bovendien 
namen de medewerkers van Argenta hun 
verantwoordelijkheid en hielpen ze elkaar uit de 
nood. Dat deed de stress binnen de crisisteams 
aanzienlijk verminderen.
Op dag 4 van de crisis was mijn rol quasi 
uitgespeeld. Het negatieve sentiment bij klant 
en media was omgezet naar een neutraal, 
zelfs positief sentiment. De processen liepen, 
de machine draaide, de strategieën werden 

consequent uitgewerkt met steeds positieve 
resultaten. Het was die dag ook de eerste 
verjaardag van mijn dochter Suzanne. Die dag, 5 
april 2018, zal mijn hele leven in mijn geheugen 
gegrift zijn.
 
Wat kan Argenta volgens jou beter doen 

om dit in de toekomst te vermijden?

Bij PM vertrekken we vanuit het besef dat de 
meeste operationele en financiële risico’s nooit 
helemaal 0 zijn. We weten dat Argenta (lees: 
alle organisaties en systemen) in de toekomst 
terug een crisismoment zal meemaken. En dat is 
normaal. Dat is nu eenmaal het leven. Vermijden 
kun je niet, uitstellen wel. De vraag is hoe de 
mensen binnen een organisatie zullen reageren 
tijdens de volgende crisis? Ik heb er vertrouwen 
in dat de medewerkers van Argenta opnieuw op 
een adequate manier zullen handelen.
 
Wat heb jij voor jezelf tijdens deze periode 

geleerd?

Een goede organisatiecultuur leidt tot goed 
crisismanagement. Die theorie werd voor mij 
bevestigd in de praktijk. Als de dagelijkse 
organisatiecultuur niet goed is, leidt dat op 
crisismomenten tot wrijvingen en scheuren. Bij 
Argenta was het omgekeerde waar. Argenta 
hanteert het principe van verdeeld leiderschap. 
Dat vormde de olie in de motor van het 
crisismanagement. Dat principe kan je niet in een 
acute fase bijbrengen als extern adviseur. Dat is 
er vooraf of dat is er niet. Hetzelfde geldt voor de 
beleving van de bedrijfswaarden. Als die waarden 
dode letter zijn in normale omstandigheden, 
wordt er tijdens een crisis niet naar gehandeld. 
Bij Argenta werd er wel instinctief teruggegrepen 
naar die waarden. Ik leerde dat het zo dus 
ook kan! Argenta mag trots zijn op de gedane 
inspanningen voor, tijdens en na de Metro-crisis. 
Chapeau.

‘Een goede  
organisatiecultuur leidt tot  
goed crisismanagement’

In de Metro-periode deed Argenta een beroep op een adviesbureau gespecialiseerd in 

risico- en crisismanagement. Onder meer Stijn Pieters stond onze teams met raad en daad 

bij. We vroegen hem hoe hij deze dagen heeft beleefd.


