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15 PRAKTISCHE TIPS VOOR CRISISTEAMS 

 

1. Let goed op elkaar. Bewaak de sfeer en teamspirit. Er gaan mensen op cruciale 

posities wegvallen (vermoeidheid, ziekte e.d.). Dat stelt u voor extra uitdagingen. Blijf 

solidair, steun elkaar en vermijd spanningen en conflicten. Er moet voldoende ruimte 

zijn voor relativering en humor. 

 

2. De verzorging van het team (werkruimte, catering, beschermende middelen, 

hygiënemaatregelen, vergoeding voor overwerk e.d.) moet perfect geregeld zijn. 

 

3. Neem voldoende rust en zorg voor een goede conditie van de teamleden. De 

concentratie moet scherp blijven. Blijf elkaar kritische vragen stellen. 

 

4. Zorg voor een continu goede bereikbaarheid van het team. Werk in ploegendienst 

met een vast ritme. Elk lid van het crisisteam moet zich kunnen laten vervangen. 

 

5. Betrek iedereen van de organisatie bij de crisisaanpak. Ook hen die geen functie 

vervullen in de crisisorganisatie. Dat voorkomt na de crisis een ‘wij-zij gevoel’.  

 

6. Probeer ‘out of the box’ te denken en zoek naar creatieve oplossingen. Die zullen  

nodig zijn in extreme situaties. Hier geldt het adagium ‘Nil Nobis Absurdum’. 

 

7. Wees pragmatisch en oplossingsgericht waarbij het team zich niet moet laten 

(mis)leiden door bureaucratische regelgeving ( AVG, financiële restricties e.d.). 

 

8. De voorzitter van het crisisteam moet ‘hard’ en ‘hart’ optreden naar zijn teamleden 

en bij vergaderingen het strakke BOBOC-principe (Beeldvorming, Oordeelsvorming, 

Besluitvorming, Opdrachtverstrekking en Controle) hanteren. Geef extra aandacht 

aan deze functionaris. Dat is vaak een eenzame functie. 

 

9. Zorg dat de informatievoorziening naar hogere en lagere echelons binnen de 

crisisstructuur en naar doelgroepen voor wie het team verantwoordelijkheid draagt 

goed verloopt. Vergeet geen enkele partij te informeren/te betrekken waar u 

normaliter ook zaken meedoet (ketenpartners, leveranciers, toezichtsorganen e.d.). 

 

10. Wees transparant en eerlijk in de (crisis)communicatie. Maak verstandig gebruik van 

de daartoe geëigende communicatiemiddelen en zorg voor een goede band met de 

lokale en regionale media. Breng de bestuurder in positie van betekenisgever.  
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11. Denk aan civiel-militaire samenwerking. Via de Veiligheidsregio kan het team 

mogelijke steun van defensie inroepen. Raadpleeg daartoe de defensiecatalogus 

nationale operaties. 

 

12. Zorg voor een gedegen verslaglegging van alle besluiten die het team neemt en bouw 

een dossier op voor de onderzoeken, evaluatie en verantwoording achteraf. 

 

13. Denk nu reeds na over de nazorg. Er gaat ook na de crisis veel op u afkomen. Denk 

daarbij aan psychosociale- en overige zorgaspecten, juridische kwesties, financiële 

aangelegenheden, een-loket systeem voor vragen, tekorten aan personeel en 

materieel e.d. 

 

14. Maak alvast een lijst met handige tips en wetenswaardigheden waar het team 

tegenaan loopt. Dat helpt voor de lessen en implementatie van verbetermaatregelen 

in een later stadium. 

 

15. Wat er ook nog gaat gebeuren, geef de moed niet op en blijf vertrouwen uitstralen. 

Het crisisteam functioneert als aorta van uw organisatie. De mensen die daarin 

werkzaam zijn rekenen onvoorwaardelijk op u! 


