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De realiteit

van crisis-

management

De communicatie

moet beter?  

• Double impact (2012): info-overdracht kan beter 

• Sjannel (2012): beeldvorming niet goed  

• Pegasus (2011): visueel overzicht nodig

• Flying escape (2010): communicatie tussen CP-OPS – CC niet 

goed

• Blauwe hand (2009): teveel mix van operationele en 

beleidsmatige informatie 



Communicatie – of informatie? 

-Wat moet ik doen? 

-Op welke basis moet ik beslissen?

-Waarom doen ze niet wat ik zeg? 

De realiteit van 

crisismanagemen

t

We hebben meer volk nodig? 



Fast-burning Human-made 



Oefening



Taken CP-OPS

Naast de operationele multidisciplinaire coördinatie zal door de CP-OPS

- zo vlug mogelijk situatierapporten worden overgemaakt aan de bevoegde

overheid; 

- regelmatig worden gerapporteerd over de evolutie van de toestand; 

- adviezen worden gegeven op het vlak van de beleidsmatige coördinatie; 

- de beslissingen van de beleidscoördinatie worden uitgevoerd; 

- het interventieterrein worden georganiseerd; 

- het hulpcentrum 100 worden ingeschakeld als centraal

communicatiecentrum voor het alarmeren en oproepen van de hulpdiensten

en van andere diensten of personen nodig op de plaats van de noodsituatie; 

- het hulpcentrum 100 worden geïnformeerd over het toekomen van de 

opgeroepen diensten en over de evolutie op het rampenterrein.. 

Taken CC

De bevoegde overheid staat in voor de 

beleidsmatige coördinatie van de maatregelen

die de operationele acties verder moeten

ondersteunen en die ertoe strekt de 

noodsituatie ook naar zijn diverse 

maatschappelijke gevolgen op doeltreffende

wijze aan te pakken en zo spoedig mogelijk naar

de normale toestand terug te keren. 



Bespreking

• Hoe verliep de “communicatie”? 

• Heeft het CC een duidelijk beeld van de 

situatie? 

• Was er top-down aansturing?

Impact van informatie op performantie



Disaster 

Intelligence
(Business Intelligenc e) 

-Informatie die verrijkt wordt

(inzichten, context, 

interpretaties, oordelen, …)

-Informatie die goed

voorgesteld wordt

-Informatie die 

determinerend is



Wat is hier de determinerende informatie?



Coördinatie? 

-Naar een light – slagkrachtig model? 

-Intelligence driven 

-Rizoommodel? 

Rizoom?

Connectivi tei t

Heterogenitei t

Veelheid aan dimensies

Onsignificant (robuust)

Open en connecteerbaar
(Ed Oomes)



©crisislab

Oefening



Aanbevelingen - Organiseer vanuit de dagelijkse werking

- Geen top-zware structuur

- Versimpel

- Investeer in informatie (Intelligence)

- Adjunct opwaarderen

- Determinerende verrijkte informatie

- Keep your brain fit

- Kort overleg

- Determinerende vergaderpunten

- Korte vergaderingen – lange tijd om te werken

- Prepare 

- Gebruik sjablonen

- Hou checklists ter beschikking

- Train as you fight (mean and lean)


