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Checklist: communiceren in slechte tijden
Binnen een vereniging of stichting bestaat altijd het risico dat er iets gebeurt dat
slecht is voor uw imago. Stel: er breekt crisis uit in het bestuur. Of de
penningmeester is er met de kas vandoor. En vergeet de mogelijke gevolgen van,
de aangekondigde bezuinigingen niet... Hoe gaat u dit communiceren?

Informeer eerst uw eigen leden
Nieuws over uw vereniging of stichting vertelt u altijd eerst intern. Het slimste is om dit
op meerdere manieren te communiceren zodat niemand het kan missen. Zoals
mondeling tijdens een bijeenkomst, schriftelijk via een brief, e-mail en/of het interne
gedeelte van de website. Pas als bestuur, leden, vrijwilligers, relaties en donateurs op
de hoogte zijn, informeert u de buitenwereld.

Zet het op papier
Een slechte boodschap vertellen is vervelend. Nóg vervelender is het als uw verhaal niet
correct of onvolledig naar buiten komt. Dat voorkomt u door de feiten op papier te zetten.
Zet deze verklaring ook duidelijk vindbaar op uw website, bijvoorbeeld onder het kopje
'actueel1.

Meld alleen feiten
Waag u niet aan speculaties, vermoedens of giswerk. Vertel wat u weet en zeg wat u
(nog) niet weet en wees daarin zo duidelijk mogelijk. Op die manier voorkomt u dat
anderen onwaarheden gaan rondstrooien, iets wat alleen maar tot meer onrust leidt.

Los het op
Meld hoe u het probleem gaat oplossen en welke maatregelen u neemt om dit in het
vervolg te voorkomen. Maak van slecht nieuws goed nieuws. Als de vereniging tegen
een financieel tekort oploopt, meld dan hoe het bestuur dit gaat oplossen. Bijvoorbeeld
met de steun van alle verenigingsleden, sponsoring, organiseren van een braderie etc.
waardoor de saamhorigheid binnen de vereniging kan toenemen.

Toon vastberadenheid en compassie
Bent u genoodzaakt vervelende maatregelen te nemen? Dan mag u best
vastberadenheid en daadkracht laten zien. Maar toon ook medeleven. Als u alleen feiten
en argumenten geeft, keert de beeldvorming zich tegen u.

Informeer de pers
De pers speelt een belangrijke rol. Mocht uitlekken dat er een crisis is binnen het
bestuur en de pers besteedt er aandacht aan, kan dit een heel eigen leven gaan leiden.
Stel dat er problemen zijn bij een wijkvereniging, dan kan dit veel onrust in de buurt
opleveren. Neem de regie in eigen hand. Speel open kaart en informeer de pers zelf met
de feiten en oplossingen. Zo hebben zij direct het juiste verhaal. Klopt bepaalde
informatie niet, trek dan aan de bel en breng de juiste versie in de pers.

Zeg nooit 'geen commentaar9

Is de pers u voor en heeft u uw verhaal nog niet op orde dan is het niet handig om aan
te komen met 'Geen commentaar1. Dit wekt alleen maar argwaan. Ga ook niet in het
wilde weg dingen roepen. Zeg dat u binnen een x aantal uren met een reactie komt
zodat u die goed kunt voorbereiden en de regie houdt over uw eigen
communicatieboodschap.

Follow up
Blijf de voortgang van de situatie communiceren, onder meer door updates op de
websites. Is er een oplossing voor de crisis of zijn er andere belangrijke ontwikkelingen,
laat dan ook een (pers)bericht naar de buitenwereld uitgaan.


