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Loggen is leiden
Denkt men aan een crisisteam, dan denkt men aan een 
ijzersterke voorzitter die het overleg op een gestructu-
reerde manier aanstuurt. Men denkt aan experts die 
mee aan tafel aanschuiven, aan woordvoerders met 
roodgloeiende telefoons en technische  ondersteuning 
door de IT-dienst voor wie HDMI-kabels of zelfs  Microsoft 
Teams geen geheimen hebben. Eén persoon wordt in 
dat rijtje vaak vergeten: de logger. Nochtans is de logger 
van groot belang voor goed overleg. Wij pleiten  daarom 
voor bijzondere aandacht voor de logger, ofwel de 
 adjunct-voorzitter.

In alle uithoeken van de organisatie vindt overleg plaats in tijden van 
 dreiging of crisis. Medewerkers die behoren tot het domein van het 
operationeel crisisbeheer leggen zich toe op het aanpakken van de 
bron van een ongewenste situatie. Directieleden of medewerkers die 
deel uitmaken van wat vaak ‘het crisisteam’ genoemd wordt nemen dan 
weer beleidsmatige beslissingen over de consequenties van de situatie, 
zowel in het heden als in de toekomst. Het crisiscommunicatieteam gaat 
in dialoog met de belanghebbenden met als bedoeling om hen in hun 
informatienoden te voorzien en om hun bezorgdheden weg te nemen. 
En, niet te vergeten: de hele wereld kijkt mee. Er is veel onzekerheid, 
beslissingstijd is gering en de continuïteit van de organisatie wordt  ernstig 
bedreigd.  Tijdens een dreiging of crisis is de marge voor fouten dan ook 

zeer klein. Alle crisisteamleden doen daarom hun best om structuur te 
brengen in crisisoverleg dat inherent complex en bij momenten zelfs 
chaotisch is. Goed informatiebeheer is een vereiste. Daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de logger.

Loggen tijdens IBOBBO

De concrete invulling van het takenpakket van de logger verschilt van 
organisatie tot organisatie. Bij de ene organisatie zien we de logger 
 steevast aan het whiteboard staan met een arsenaal stiften in de aanslag, 
terwijl de logger bij andere organisaties dan weer in de schaduw van de 
laptop het overleg zit samen te vatten en, wanneer het past, tussenkomt. 
U kiest zelf wat voor uw organisatie werkt. Los daarvan participeert de 
logger, net zoals elk crisisteamlid, aan het vergaderproces.

Voor het overleg

Los van de concrete taken kunnen we stellen dat de logger al voor het 
overleg aan de bak moet. Het is aangewezen om verouderde informatie 
op het whiteboard uit te wissen, het verslag van het recentste overleg 
te overlezen of om alle tools en voorzieningen voor het loggen klaar te 
zetten. Denk aan logsoftware, stiften, nieuwe flipcharts, etc. Een goed 
begin is het halve werk.
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Tijdens het overleg

Tijdens het overleg ondersteunt de logger de voorzitter bij het gekende 
BOB-vergaderproces. 
• De logger trapt de beeldvorming af door de ondernomen acties en 

nog openstaande to do’s af te stippen. Wanneer de crisisteamleden
een update brengen, dan is het aan de logger om dat beknopt maar 
volledig neer te schrijven. Belangrijk is om feiten, vragen of aannames 
van elkaar te scheiden. Als dit niet goed gebeurt, dan kan het team
later in de problemen komen. Of zoals de actiefilm Under Siege II ons 
leerde: “Assumption is the mother of all fuckups”. Ervaren loggers
ronden de beeldvorming af door aan de crisisteamleden te vragen of 
er verder nog vragen of opmerkingen zijn alvorens het overleg verder 
te zetten.

• Ook tijdens de oordeelvorming is een belangrijke taak voor de logger 
weggelegd. Ervaring leert ons dat de oordeelvorming de meest uitda-
gende fase van het overleg is. Oordeelvorming betekent overleggen
over de eigen inschatting van de situatie, consequenties, opties, korte 
én lange termijn, en dat is nu eenmaal complexe, soms subjectieve
materie, waarover levendig gediscussieerd wordt. Het is dan in de
eerste instantie aan de voorzitter, maar evengoed aan de logger, om

het team terug te aarden en orde te scheppen. Daarnaast zien we voor 
de logger een belangrijke rol weggelegd om aandachtig te luisteren en 
op te vangen welke thema’s besproken worden. Neem als voorbeeld 
een ontspoorde wagon met een chemisch goedje. In de acute fase, 
tijdens de oordeelvorming van een eerste overleg, werpt een van de 
teamleden op dat bodemsanering nodig zal zijn. In de acute fase is 
dat misschien minder aan de orde, maar het is waardevol om derge-
lijke thema’s te noteren. Op het einde van de oordeelvorming is het 
namelijk de bedoeling om de besproken uitdagingen en thema’s te 
prioriteren. Ofwel wordt beslist om concrete acties te koppelen aan 
de noden, ofwel (zoals in ons voorbeeld) wordt beslist om het thema 
te parkeren tot een volgend overlegmoment. Het komt er dus op neer 
dat de logger ervoor zorgt dat de oordeelvorming netjes verloopt en 
dat de input van de crisisteamleden opgevangen wordt om later mee 
aan de slag te gaan. De logger zorgt er dus voor dat geen belangrijke 
informatie verloren gaat en dat er geen losse eindjes zijn.

• De helderheid van de to do’s na een overleg is een maatstaf voor de 
efficiëntie ervan. Tijdens de besluitvorming noteert de logger wie
welke taken opneemt. Soms wordt ook een deadline aan de taken
toegekend, al weten we allemaal dat plannen tijdens crisis moeilijk
is. Als finale check rondt een doorgewinterde voorzitter het overleg
af door een laatste tafelrondje te doen. Alle deelnemers krijgen dan
de kans om hun openstaande taken op te lijsten. Want wie het eigen 
takenpakket niet onder woorden kan brengen, is wellicht ergens
afgehaakt. De logger kan dit laatste tafelrondje beschouwen als finale 
aftoetsing van de actielijst. 

Mens versus machine

Van een logger wordt veel verwacht. Een logger moet tegelijkertijd 
kunnen luisteren, doorvragen en samenvatten. Als bewaker van het 
 vergaderproces is de logger goed in ordenen en organiseren. En omdat 
een crisisoverleg aan een moordend tempo loopt, is snel kunnen 
 schrijven of typen een bonus. We zien dat sommige loggers zich dan 
als een vis in het water voelen bij hun whiteboard. Anderen blijven dan 
weer trouw aan hun logging in Excel of een andere softwaretoepassing. 
Hoewel dat voor debriefings bijzonder nuttig is, heeft het volledige team 
weinig boodschap aan de volledige logging in het heetst van de strijd. We 
willen dan informatie, geen data.

Beide loggers raden we aan om na het overleg een beknopt overzicht, 
bijvoorbeeld via beeld, oordeel of besluit, digitaal op te maken en aan 
de crisisteamleden te bezorgen. Daarvoor kan men een beroep doen 
op loggingsoftware. Als de organisatie ervoor kiest om crisissoftware in 
te schakelen, dan is het vooral belangrijk dat de applicatie aansluit op de 
bestaande afspraken, gebruiken en procedures. Slaagt u erin om dat te 
verwezenlijken, dan zet u met uw organisatie een grote stap vooruit in 
uw informatiebeheer en uw crisiswerking. “Wat bij stroomuitval?”, horen 
we u al denken. Dan valt u terug op de oude methode: papier en stift. Met 
zaklamp of een kaars. Vandaar het belang van heldere onderliggende 
crisisprincipes.
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Dag logger, hallo adjunct-voorzitter

U hebt nu wellicht door dat de rol van logger een volwaardige rol is. Een 
rol die niet voor zomaar iedereen weggelegd is. Een rol die niet  eenvoudig 
te combineren valt met andere taken én die veel meer inhoudt dan men 
denkt wanneer men iemand aanduidt ‘om de logging te doen’. Sterker 
nog, het is onze mening dat de naam ‘logger’ de belangrijkheid van de 
rol niet genoeg onderstreept. Sta ons daarom toe om de term adjunct- 
voorzitter te introduceren als alternatief. Want loggen is leiden. 

Binnen het werkproces crisiscommunicatie is het de adjunct teamleader 
die met informatiebeheer bezig is. In het werkproces crisismanagement 
is dat een takenpakket dat we toevertrouwen aan de adjunct- voorzitter, 
vaak ook wel ‘procesbegeleider’ genoemd. En als we de logger dan als 
volwaardig lid van het crisisteam beschouwen, net zoals pakweg de 

voorzitter of de omgevingsanalist, dan is het niet meer dan logisch dat zij 
voldoende opportuniteiten krijgen om te oefenen en te leren.  Misschien 
is een specifieke logtraining wenselijk om de vaardigheden aan te 
 scherpen. Zorg er ook voor dat de loggers over voldoende  materialen 
van hoge kwaliteit beschikken. Onderschat niet dat de logger van 
 cruciaal belang is voor het crisisoverleg en voor meer mentale ruimte bij 
de crisisteamleden zorgt. Bijzondere aandacht voor loggers is daarom 
een slimme investering. 

De moraal van ons verhaal is dat we logging niet langer mogen 
 beschouwen als een puur uitvoerende rol, maar eerder als coördine-
rende en sturende rol. Is die knop omgedraaid, dan loont het om bij uw 
volgende training, oefeningen of reële crises bijzondere aandacht te 
besteden aan de logger. Zij verdienen dit en uw crisisteam heeft er direct 
baat bij. Wie schrijft, die blijft.

Enregistrer des données, c’est diriger
Quand on pense à une équipe de crise, on pense à un président de  qualité, qui dirige les concertations de manière structurée, aux  experts autour de la table, aux 
porte-paroles et téléphones qui sonnent sans cesse,  ainsi qu’au soutien technique assuré par l’IT, pour qui les câbles HDMI et Microsoft Teams n’ont plus aucun 
secret. Mais on oublie souvent le  logger. Il est pourtant essentiel pour assurer une bonne concertation. Nous réclamons donc une attention particulière pour 
lui. Le  contenu concret de ses tâches varie d’une organisation à l’autre.  Parfois, le  logger se tient en permanence devant le tableau blanc, avec une  multitude 
de feutres à portée de main, et à d’autres moments, il reste derrière son ordinateur portable, résume les concertations et intervient, le cas échéant. En outre, 
le logger participe au processus de  réunion du BOB. Il assure des tâches importantes lorsqu’il s’agit de dresser un état des lieux de la situation, de l’évaluer et 
de prendre des décisions. On  attend donc beaucoup d’un logger. Il ne faut pas sous-estimer son rôle. Nous pensons que le nom « logger » ne souligne pas suffi-
samment son  importance et proposons dès lors de l’appeler président adjoint. Parce qu’enregistrer des données, c’est diriger. Et si nous considérons le  logger 
comme un membre à part entière de l’équipe de crise, il est tout à fait  logique qu’il ait suffisamment de possibilités de s’exercer et  d’apprendre. Assurez-vous 
également que les loggers disposent  d’assez de matériaux de haute qualité. Ne sous-estimez pas l’importance cruciale du logger lors des concertations de crise. 
Il allège la charge mentale des membres de l’équipe de crise. La morale de l’histoire ? Ne considérons plus que le responsable de l’enregistrement des données 
joue un rôle purement exécutif. En effet, le logger coordonne et gère les événements. Une fois que vous avez changé de mentalité, il est intéressant de prêter une 
attention particulière au logger lors des formations, exercices ou crises réelles. Il le mérite et votre équipe de crise y gagnera directement. Les écrits restent !
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