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Anno 2021 hoeft het geen betoog dat goede communicatie in crisistijd erg belangrijk is. Maar 

terwijl veel organisaties communiceren vanuit een intrinsieke drang om er in moeilijke tijden 

voor mensen te zijn, communiceren sommige organisaties vooral om ervoor te zorgen dat ze 

zelf de crisis zo ongeschonden mogelijk doormaken. Daar schuilt het fundamentele verschil 

tussen de vakgebieden crisiscommunicatie en reputatiemanagement, toch twee domeinen 

die vaak over dezelfde kam geschoren worden.

Er is wel degelijk een verschil tussen crisiscommunicatie en repu-
tatiemanagement. In grote lijnen kunnen we stellen dat reputatie-
management de eigen organisatie centraal plaatst, terwijl goede 
crisiscommunicatie vooral in dienst staat van de mensen die op dat 
moment onzekerheid ervaren. Proberen om je reputatie tijdens een 
crisissituatie te vrijwaren, kan in de praktijk goede communicatie in 
de weg staan. Sterker nog: als je goed wilt doenvoor je reputatie, kun 
je je beter even niets van je reputatie aantrekken! Maar ondanks de 
vele verschillen delen beide domeinen een belangrijk principe: vermi-
jd dat je argwaan wekt.

NIKE ONDER VUUR
In 1996 kwam Nike wereldwijd onder vuur te liggen. Het sportmerk 
werd door de internationale pers beschuldigd van inbreuken op de 
mensenrechten – niet helemaal onterecht, zo bleek later. Als reac-
tie op de mediastorm bestelde Nike een volgens hen onafhankelijke 
studie die aantoonde dat de meeste claims van uitbuiting en mens–
onterend gedrag ongegrond waren. Vervolgens spendeerde het 
merk bakken geld aan advertorials waarin ze de conclusies van dat 
onafhankelijke onderzoek deelden. Zonder veel aandacht te beste-
den aan de vragen en bezorgdheden van hun klanten en andere 
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be langhebbenden stelde Nike alles in het werk om de negatieve 
berichtgeving de wereld uit te helpen. Je raadt het al: de consument 
trapte niet in de val en reageerde fel op de doorzichtige poging van 
Nike om het eigen blazoen op te poetsen. Kasky, een zelfverklaard 
activist, ging nog een stapje verder en daagde Nike voor de rechtbank 
(Collins, Zoch, & McDonald, 2004). Uiteindelijk werd Nike schuldig 
bevonden aan wat in juridische termen ‘commercial speech’ heet, 
commerciële uitingen van een onderneming met als doel inkomsten 
te genereren. Het is promotionele praat die probeert consumenten 
over te halen een product of dienst te kopen. Nike kocht het proces af 
met een minnelijke schikking van 2 miljoen dollar en een nog diepere 
deuk in het imago dat ze net hadden proberen te vrijwaren. Maar hoe 
is het zover kunnen komen? Simpel: de consument stond argwanend 
tegenover Nike en hun strategie zorgde er alleen maar voor dat die 
argwaan verder toenam. De gekozen aanpak deed afbreuk aan de 
gepercipieerde integriteit die Nike op dat moment keihard nodig had.

SYMPATHIEKAPITAAL
De relatie tussen reputatiemanagement en crisiscommunicatie doet 
denken aan een bankrekening. In de loop van het bestaan van je 
organisatie zorg je ervoor dat het saldo, ofwel het sympathiekapitaal, 



op je rekening toeneemt. Je bereikt dat bijvoorbeeld door een goede 
bedrijfsvoering volgens het principe van een voorzichtig en redelijk 
persoon (een ‘goede huisvader’), degelijke producten en betrouwbare 
diensten, of een gedeelde set waarden en normen, een behulpzame 
dienst naverkoop, etc. In crisistijd is het echter te laat – en contrapro-
ductief – om sympathiekapitaal te verdienen. Sympathie proberen 
opwekken voor de goed gepercipieerde organisatie van het verleden 
doet afbreuk aan de vragen, bezorgdheden of hoog oplopende emo-
ties die belanghebbenden in crisistijd ervaren. Het is dan zaak om 
bedachtzaam met de situatie en de beschikbare reserve sympathie-
kapitaal om te gaan. Hoe meer kapitaal je op je figuurlijke rekening 
hebt staan, en daar kunnen specialisten reputatiemanagement zeker 
een rol in spelen, hoe langer je tijdens een crisis op die reserve kunt 
teren. Maar net zoals in de financiële realiteit is het aangewezen om 
boven het nulsaldo te blijven. Lukt je dat niet, dan moet je misschien 
nog jarenlang de rente betalen.

Om sympathiekapitaal op te bouwen heb je naast goede governance 
en operationele excellentie ook specialisten reputatiemanagement 
nodig. Eigenlijk is reputatiemanagement een mengeling van goede 
publieke relaties, goede politieke relaties, goede interne en externe 
communicatie, en aanlokkelijke branding. Je communiceert voorna-
melijk over de positieve thema’s van de organisatie. ‘Kijk eens hoe 
geweldig wij zijn en hoe goed wij het met jou voor hebben.’ Zulke 
positieve boodschappen worden bij reputatiemanagement alle kan-
ten uitgestuurd. Crisiscommunicatie gaat net over al het negatieve 
van de organisatie, zoals de fouten en foutjes die gemaakt worden, 
het gebrek aan risico-analyses, het te veel inzetten op kortetermijn-
realisaties, de niet zo vrouwvriendelijke cultuur of het latente racisme 
op de werkvloer.

GEEN ARGWAAN
Crisiscommunicatie betekent dus bedachtzaam omspringen met de 
bezorgdheden en emoties van belanghebbenden en mensen die 
vinden dat ze door de organisatie onheus behandeld worden. Cri-
siscommunicatie heeft als hoger doel om die onzekerheid weg te 
nemen. Maar hoe doe je dat precies, onzekerheid wegnemen? Door 
volledig open en transparant te communiceren? Door bakken emotie 
in je communicatieboodschappen te verwerken? Of door meteen je 
directeur een statement te laten brengen? Eén kant-en-klare oplos-
sing voor elke mogelijke dreiging voor reputatieschade is er niet, 
maar het uitgangspunt is altijd hetzelfde: vermijd dat je argwaan 
opwekt. Vier praktische tips in dat verband, aan de hand van een con-
creet voorbeeld ...

1. Neem een standpunt in
Het is 2 uur na de middag en we staan voor de uitdagende taak om 
voor een organisatie in nood een rubriek met questions and answers 
(Q&A) uit te werken en die – bij voorkeur voor het einde van de werk-
dag – online te krijgen. Onze klant is een dag eerder het slachtoffer 
geworden van een cyberaanval met ransomware en probeert op ons 
advies duidelijkheid te scheppen voor zijn medewerkers via die Q&A, 
die op een tijdelijke website wordt gepubliceerd. We voelen de hete 
adem van de klok in onze nek en beslissen om binnenskamers een 
interview met enkele directeurs te organiseren. Tijdens ons gesprek 
verwerven we inzicht in de manier waarop de organisatie tegenover 
de situatie staat. We leren hun standpunten kennen en stroom lijnen 
die, waardoor het schrijven van de Q&A een fluitje van een cent 
wordt. Bovendien kunnen we zo een kristalhelder antwoord geven 
op zelfs de meest gevoelige vragen. Later die dag staat de webpagina 
online.

Goede crisiscommunicatie begint bij de raad van bestuur, die bepaalt 
waar de organisatie voor gaat en staat. En ten koste waarvan alle-
maal? Wat zijn de rode lijnen die absoluut niet overschreden mogen 
worden? Die komen vaak uit een gedeeld filosofisch, moreel en 
ethisch kader waar een CEO zich dan aan te houden heeft. Op basis 
daarvan neemt de organisatie duidelijke standpunten in over een 
crisissituatie. Dat is noodzakelijk, want hoe kun je doeltreffend com-
municeren zonder een krachtig standpunt in te nemen? Het durven 
innemen van een standpunt zorgt voor heldere en duurzame com-
municatie, en zorgt er ook voor dat de concrete uitwerking in commu-
nicatieproducten vlotter verloopt. Uiteraard betekent dat niet dat we 
daarom goed kunnen doen voor alle belanghebbenden. Nee, dikwijls 
moet er immers een moeilijke boodschap gebracht worden. Maar die 
is dan ten minste duidelijk, oprecht en zonder voorwendselen. Men-
sen die grote onzekerheid ervaren, hebben daar behoefte aan – en 
verdienen dat ook als je met hen verder wil.

Op zich is deze tip geen hogere wiskunde, maar toch zien we in de 
praktijk vaak dat deze stap wordt overgeslagen. Toch is oordeelvor-
ming een cruciale fase in elk crisisoverleg. Bart Bruelemans, Bert 
Brugghemans en Ilse Van Mechelen (2021) beschrijven dat in het 
IBOBBO-model voor het opzetten van gestructureerd crisisoverleg, 
waarbij de fases beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming 
het gezamenlijke overleg vormen. Op basis van een gedeeld situa-
tiebeeld, en voor de communicatiediscipline betekent dat realiteit én 
perceptie, wordt een oordeel geveld in de vorm van standpunten en 
prioriteiten. Om die uit te werken worden in de besluitvorming con-
crete personen, doelstellingen en taken bepaald. Het is onze ervaring 
dat crisisteams vaak te weinig belang hechten aan dat oordeel. Onder 
tijdsdruk willen ze tot acties komen zonder stil te staan bij wat ze 
eigenlijk van de situatie vinden, met als gevolg een veeleer onduide-
lijke boodschap die argwaan wekt.
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 BOB binnen IBOBBO (bron: Bruelemans, Brugghemans & Van Mechelen, 2021).
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2. Focus op mensen met de grootste onzekerheid
Een grote gezondheidscrisis in een Vlaamse haven heeft de buurt in 
zijn greep. Om de bevolking te informeren worden vanuit de loka-
le overheid en de instanties enkele persconferenties georganiseerd. 
Livestreams van onder andere VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws 
brengen de laatste updates van de persconferentie, die ongeveer 
een uur duurt, rechtstreeks de woonkamer binnen. Maar … dergelijke 
persconferenties zijn niet meer wat ze geweest zijn en de verwachtin-
gen van de bevolking zijn nog nooit zo hoog geweest. Het gevolg is 
dat niemand zich echt geïnformeerd voelt, en dat de naasten van de 
overledenen en de zieken zich in de steek gelaten voelen. Enkele van 
hen zijn op het persmoment aanwezig en laten daarover hun onge-
noegen merken voor het oog van alle aanwezige camera’s.

Crisiscommunicatie moet empathisch zijn. Dat betekent echter niet 
dat je als organisatie meteen je medeleven moet betuigen, emotio-
neel moet reageren of verontschuldigingen moet aanbieden. Stan-
daardzinnen op het einde van een statement, zoals “We leven mee 
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verhalen, waarna het bedrijf besluit om een informatievergadering te 
organiseren en de buurt grondig te informeren. Tijdens het overleg 
tonen ze een dia waarop alle chemicaliën te lezen zijn die ooit in die 
bunker waren opgeslagen. Paniek en argwaan alom als blijkt dat de 
meeste stoffen kankerverwekkend zijn!

Een van de basisprincipes van crisisbeheer staat beschreven in het 
boek Alles is onder controle! & 9 andere mythes over organiseren in tijden 
van crisis (2021). Dat basisprincipe bestaat erin dat je ervoor zorgt dat 
je de situatie niet erger maakt. Een actie kan op het eerste gezicht 
een (deel van) het probleem oplossen, maar daarnaast tien andere 
problemen creëren. Dat basisprincipe blijft overeind voor crisiscom-
municatie.

Enerzijds kun je de situatie erger maken door níét te communice-
ren. Als je beslist om niet te communiceren, dan is het alleen maar 
logisch dat je vragen en onzekerheden aanwakkert. Anderen zullen 
wel voor jou communiceren, ook zij die het niet goed voor hebben 
met jouw organisatie. Of als je ervoor kiest om informatie achter te 
houden, dan moet je leren leven met de aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid dat de waarheid aan het licht komt, met alle gevol-
gen van dien. Anderzijds kun je de situatie erger maken door net wél 
te communiceren. Door te veel informatie vrij te geven, overbelast 
je de personen die op dat moment al veel onzekerheid ervaren. Bij-
gevolg is het altijd wikken en wegen hoe transparant je kunt zijn in 
tijden van crisis. Beter is om net genoeg informatie vrij te geven zodat 
de mensen zich een beeld kunnen vormen, een oordeel kunnen vel-
len en een besluit kunnen nemen. In Nederland moesten Annemarie  
Jorritsma en Kajsa Ollongren stoppen als verkenners bij de regerings-
vorming nadat nota’s werden gefotografeerd en op sociale media 
verschenen. Heerlijk transparant, zou je denken, maar ook hier blijkt 
transparantie geen wondermiddel te zijn. Op het moment dat wij dit 
artikel schrijven, zit Nederland nog altijd zonder regering. 

4. Het belang van proceseerlijkheid
Je kon al lezen dat volledige radiostilte argwaan kan wekken. Voor-
beelden genoeg: als je trein een halfuur vertraging heeft en je weet 
niet waarom, of als je langer dan gedacht op resultaten van een me-
dische test moet wachten, dan voel je je ongemakkelijk. Regelmatige 
communicatie daarentegen brengt je in een staat van geïnformeerd 
wachten. Om die communicatie gestalte te geven is het een goede 
praktijk om de nadruk te leggen op de eigen acties en die van crisis-
partners. Dat zijn personen of organisaties die ook betrokken zijn en 
dus ook in crisismodus verkeren. De trein staat stil achter een defecte 
wagon, die wagon wordt gesleept, daarna zal de trein omgeleid wor-
den waardoor een half uur vertraging mogelijk is. Of de resultaten 
van de medische test kunnen uitzonderlijk langer op zich laten wach-
ten omdat het labo met een achterstand zit. Procescommunicatie, zo 
noemen we dat.
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met de slachtoffers”, lijken op het eerste gezicht prima om empathie 
te tonen, maar het zijn veeleer doorzichtige pogingen om sympathie 
te winnen. Onder collega’s noemen we dat grappend salonempathie. 
Minder amusant wordt het als we keer op keer merken dat organi-
saties die met de beste intenties empathisch proberen te commu-
niceren, het deksel op de neus krijgen. Empathie betekent vooral 
dat je als communicator je uiterste best doet om te resoneren bij 
de emoties van wie het hardst getroffen is. Slaag je erin om hen te 
informeren, hun onzekerheden te adresseren en met hun emoties 
te resoneren in je eigen communicatie, dan ben je empathisch bezig!

Als je goed wilt doen voor je repu-
tatie, kun je je beter even niets van 
je reputatie aantrekken

“ “
Betrokkenencirkel van Ina Strating (2012).

We grijpen naar de betrokkenencirkel van Ina Strating (2012) om de 
juiste focus in onze communicatie te leggen. De cirkel leert ons dat er 
getroffenen zijn, betrokkenen en mensen die zich betrokken voelen. 
In onze casus van de haven behoren de familieleden van de slacht-
offers tot de getroffenen en de buurtbewoners tot de betrokkenen, 
terwijl krantenlezers in een andere stad zich betrokken voelen. Als je 
bij het communiceren de personen in gedachten houdt die het hardst 
getroffen zijn, dan is de kans groot dat je boodschap ook goed aan-
komt bij mensen die betrokken zijn of zich zo voelen. Andersom gaat 
die redenering vaak níét op: hou je bij het communiceren de anonie-
me krantenlezer in gedachten, dan is de kans groot dat je commu-
nicatie niet aansluit bij de getroffenen en betrokkenen, en dus arg-
waan schept. De cirkel helpt ook om prioriteiten te stellen. In deze 
casus zien we dat de communicatie beter wordt gewaardeerd als de 
familieleden eerst geïnformeerd worden in het lokale ontmoetings-
centrum, de buren daarna via Facebookgroepen en tot slot de brede 
bevolking tijdens een persconferentie. En ja, de bijgestuurde aanpak 
had als consequentie minder reputatieverlies voor alle betrokkenen. 
Maar laat dat nooit het doel zijn. Het beperken van reputatieschade 
is een gevolg van de juiste doelstelling binnen een crisiscommunica-
tiestrategie.

3. Maak de situatie niet erger
Er woedt een brand in een loods waar chemische stoffen zijn opge-
slagen. Omdat die stoffen veilig opgeborgen liggen in een brandvei-
lige zone, beslist het bedrijf om niet meteen te communiceren. De 
brand is snel onder controle en de overlast voor de buren is beperkt. 
Althans, volgens het bedrijf. Op het dorpsplein ontstaan de wildste 
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In een artikel voor Harvard Business Review gaat professor Joel  
Brockner (2006) nog een stap verder. Hij spreekt over process fairness 
en stelt dat mensen niet alleen waarde hechten aan de oplossing van 
een bepaald probleem, in dit geval de crisissituatie, maar ook aan het 
proces dat tot de oplossing moet leiden. Denk bijvoorbeeld aan een 
bedrijf dat geurhinder veroorzaakt in de buurt. Uiteraard willen de 
buren dat de geurproblematiek opgelost raakt. De theorie van pro-
cess fairness stelt echter dat die buren ook belang hechten aan het 
proces dat het bedrijf installeert om tot die oplossing te komen. Als 
voorbeeld beschrijft Joel Brockner twee organisaties die ontslagron-
des voorbereiden. Bedrijf A koos ervoor om mensen een riante ont-
slagvergoeding uit te betalen, maar liet hen verder in de kou staan. 
Bedrijf B betaalde geen cent meer dan de wettelijk vastgelegde ont-
slagvergoeding, die dus veel lager was dan die van bedrijf A, maar 
stelde alles in het werk om de ontslagen werknemers zo goed moge-
lijk te begeleiden naar een nieuwe job. Bedrijf B werd in de bloeme-
tjes gezet, bedrijf A kreeg talrijke rechtszaken te verduren.

Wat zijn dan de factoren die ervoor zorgen dat mensen een proces 
als fair beschouwen? Brockner beschrijft drie factoren die ook crisis-
communicatoren kunnen gebruiken in hun procescommunicatie:
1. Begrijpt het doelpubliek de beslissing en de acties die genomen 

worden? Als het bedrijf in kwestie maatregelen treft om de geur-
hinder aan te pakken, dan is het zaak om die maatregelen helder 
uit te leggen, alsook de verwachte impact op de hinder.

2. Heeft het doelpubliek het gevoel inspraak te hebben in het pro-
ces? Buren zouden zich meer betrokken voelen als het bedrijf, 
bijvoorbeeld tijdens een informatievergadering, de verschillende 
opties presenteert en daarover in dialoog treedt.

3. Hoe gedraagt het bestuur van de organisatie zich? Stelt het 
managementteam zich ontvankelijk op voor klachten en doet het 
duidelijk zijn best om de situatie te verbeteren, zonder zich volle-
dig aan het publieke toneel te onttrekken, dan zullen buren het 
proces sneller als fair beschouwen.

WALK THE TALK
You have to walk the talk. Communiceren doen we vanuit de intrin-
sieke motivatie om onzekerheden weg te nemen, maar communica-
tie alleen kan niet alle problemen oplossen. Daden spreken luider 
dan woorden en holle woorden wekken argwaan op. Crisiscommuni-
catie is géén goedkope make-up. Het betekent hard werken, waarbij 
soms zelfs de license to operate van de organisatie op het spel staat. 
Daarom is crisiscommunicatie niet alleen de taak van de commu-
nicatieafdeling. Crisiscommunicatie begint bij de voorzitter en de 
raad van bestuur, en verloopt via de CEO en in samenspraak met 
het managementteam. Zij nemen standpunten in om onzekerheden 
weg te nemen bij de mensen die getroffen en betrokken zijn. Daar-
na kunnen specialisten met die standpunten aan de slag om ze om 
te zetten naar een strategie en een plan van aanpak, dat bestaat uit 
frequente informatieverstrekking met bijzondere aandacht voor een 
goede dosis transparantie en empathie. Benjamin Franklin sloeg de 
spijker op de kop toen hij zei dat het vele goede daden vergt om één 
goede reputatie te bouwen, en dat er maar een slechte daad nodig 
is om die compleet om zeep te helpen. Vertrouwen komt te voet en 
gaat te paard, dus kun je je in crisistijd het best bezighouden met de 
dingen die er écht toe doen. En je reputatie hoort daar niet bij.
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Schematische voorstelling van process fairness bij Joel Brockner.


