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1. Mediamachine: het 
beest heeft altijd 
honger













Nederlandse nieuwsmerken hebben de afgelopen jaren hun online bereik fors zien toenemen. NOS.nl is nu de 
best bezochte Nederlandse nieuwssite. Corona gaf een boost aan het online nieuwsgebruik in 2020, maar de 
groei begon al eerder (en is nog niet voorbij).









Vraag en aanbod







Totaal: 15 personen!







• Feit
• Gebeurtenis 
• Onderzoek
• Emotie
• Macht
• Lot
• Sport/Prestatie
• Drama
• Schoonheid

verhalen zijn de brandstof voor 
de nieuwsmachine

• Mening 
• Verbazing
• Afschuw
• Boosheid
• Schuld/schaamte
• (Leed)Vermaak
• Identificatie
• Kennis
• Entertainment













https://www.youtube.com/watch?v=OnrICy3Bc2U#action=share


VIRAL VIDEO CONNECTED

https://www.dumpert.nl/item/6378462_095e5fbe

https://www.dumpert.nl/item/6378462_095e5fbe
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beest heeft altijd 
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verantwoordelijkheid en 
media: ‘the Sjaak or not
the Sjaak’





Een bestuursfunctie betekent:

• Besturen (….)
• Verantwoordelijkheid nemen/laten
• Compliance (voldoen aan wet- en regelgeving, afspraken)
• Verschil maken tussen persoon en functie
• In gezamenlijkheid besturen/besluiten/ampel beraad
• Goed laten adviseren!
• Bestuurlijke context goed kennen (Wie is 

verantwoordelijk voor ons? Wie kan ons aanspreken op 
ons bestuur?)



















• Wat is er gebeurd?
• Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
• Wie is verantwoordelijk voor het feit dat dit heeft kunnen gebeuren?
• Wat heeft de verantwoordelijke gedaan om te voorkomen dat dit zou 

gebeuren?
• Welke consequenties aanvaardt de verantwoordelijke omdat dit is 

gebeurd?
• Hoe wordt voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren?
• Is de verantwoordelijke deel van de oplossing of deel van het probleem?

• Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor het gebeuren van het 
gebeurde? (civiel/strafrechtelijk)

Kortom: iedere bestuurder loopt een (beroeps)risico!

Anatomie van een bestuurscrisis:





Bestuurders hebben én nemen verantwoordelijkheid
Bestuurders vertonen voorbeeldgedrag

Bestuurders spreken anderen aan op gedrag
Bestuurders handhaven wetten, regels en afspraken

Consistent.
Zonder uitzondering.
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REALITEITPERCEPTIE

VERWACHTINGSPATROON



JISKEFET (LULLO’s) hebben frame gezet voor studenten in de 
jaren ‘90. 

https://www.youtube.com/watch?v=A4N--
OX5kV0&t=1s&ab_channel=SegerPijnenburg

https://www.youtube.com/watch?v=A4N--OX5kV0&t=1s&ab_channel=SegerPijnenburg


DRONKEN STUDENTE 

https://youtu.be/aC9VRGUDYyE

https://youtu.be/aC9VRGUDYyE


Hart van Nederland: overlast studenten Utrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=hM-
YFrMadOU&ab_channel=Videodeman

https://www.youtube.com/watch?v=hM-YFrMadOU&ab_channel=Videodeman


REALITEITPERCEPTIE

VERWACHTINGSPATROON



1: Wees je bewust van perceptie door de media (en anderen)



Media voorbeeld – HU studenten in de sneeuw



HU studenten in de sneeuw

• Zaterdag 2 februari

• Door lawine gevaar andere opstapplaats

• Afgelegen plek zonder faciliteiten

• Koud!

• Geen duidelijke communicatie

• Reisorganisatie niet bereikbaar

• Contact met de pers



Verloop voor woordvoering 
HU

• Start: bericht in AD door pers monitoring

• Gebeld door Voorzitter Forum

• Berichtgeving intern – CvB, instituutsdirecteur

• Contactpersoon voor pers en opvang van de aanvragen

• Afspraken met pers

• Radio interview



Samengevat

• Bekijk goed wat je precies wilt bereiken

• Media kan middel zijn, but choose wisely… 

• Media wil alles weten en hebben mankracht

• Media gaat vaak tot het uiterste

• Media kan te ver gaan – bijv. voor primeur

• Blijf rustig en bij de feiten



1: Wees je bewust van perceptie door de media (en anderen)

2: Weet wat je wil bereiken: media kan middel zijn, but choose wisely… 



1: Wees je bewust van perceptie door de media (en anderen)

2: Weet wat je wil bereiken: Media kan middel zijn, but choose wisely…

3: Wees voorbereid!

• Vraag je als bestuur af of je wel of niet moet meewerken aan een mediaverzoek

• Vraag je als bestuur af of je wel of niet actief de media moet opzoeken 

• Wijs één persoon aan om als woordvoerder op te treden

• Communiceer nooit onwaarheden! (komt bijna altijd uit…)

• Bereid je verhaal voor met Q&A’s en oefen deze

• BEVESTIG GEEN VOOROORDELEN WAT JE OOK DOET!!



LUBACH OVER VINDICAT

https://youtu.be/t98jQTOVpcI?t=75

https://youtu.be/t98jQTOVpcI?t=75


CHECK FEITELIJKE ONJUISTHEDEN!



1: Wees je bewust van perceptie door de media (en anderen)

2: Weet wat je wil bereiken: Media kan middel zijn, but choose wisely…

3: Wees voorbereid!

4: Wees vooral voorbereid op een crisis….. 



WNL MET UVSV REACTIE OP RAMBAM
https://www.youtube.com/watch?v=Q-
z4ULgTVO4&list=PL1joqTIRJoW29OxsLZN52VwuUmBjmMuf1&i
ndex=5&ab_channel=WNL

DWDD over Rambam  
https://www.youtube.com/watch?v=25DwmUU1BXs

https://www.youtube.com/watch?v=Q-z4ULgTVO4&list=PL1joqTIRJoW29OxsLZN52VwuUmBjmMuf1&index=5&ab_channel=WNL
https://www.youtube.com/watch?v=Q-z4ULgTVO4&list=PL1joqTIRJoW29OxsLZN52VwuUmBjmMuf1&index=5&ab_channel=WNL
https://www.youtube.com/watch?v=25DwmUU1BXs
https://www.youtube.com/watch?v=25DwmUU1BXs
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Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren
• Informeren
• Strategie
• Implementeren
• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Alle verloven intrekken, beschikbaar en bereikbaar
• 100% focus op crisis

• Reageren
• Informeren
• Strategie
• Implementeren
• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren

• Ingrijpen, maatregelen nemen
• Eerste reactie voorbereiden (ook bij eventuele media-aandacht)

• Feiten helder krijgen
• Geen oordeel geven

• Alles vastleggen! (wijs een logger aan)

• Informeren
• Strategie
• Implementeren
• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren
• Informeren

• Instanties
• Stakeholders
• Betrokkenen
• Eerste reactie voor de pers (schriftelijk!)

• Strategie
• Implementeren
• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren
• Informeren
• Strategie

• Feiten helder krijgen = onderzoek
• Maatregelen nemen?
• Verantwoordelijkheidsvraag
• Communicatiestrategie ontwerpen: wat is het verhaal?

• Woordvoerder aanwijzen
• Q&A’s opstellen en oefenen
• Welke media wel/niet?

• Implementeren
• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren
• Informeren
• Strategie
• Implementeren

• Bestuursbesluit
• Aanspreken/aansprakelijk stellen/sanctie
• Communiceren 

• Stabiliseren



Crisismanagement (en crisiscommunicatie)

• Concentreren
• Reageren
• Informeren
• Strategie
• Implementeren
• Stabiliseren

• Werking genomen besluit/maatregel/sanctie waarborgen
• Feitencomplex, onderzoek, bestuursverslag(en), notulen vastleggen
• ‘Lesson’s learned’ delen (=vertrouwen/integriteit)



1: Wees je bewust van perceptie door de media (en anderen)

2: Weet wat je wil bereiken: Media kan middel zijn, but choose wisely…

3: Wees voorbereid!

• Telefoonnummers/e-mailadressen gereed/bereikbaarheid/appgroep (Signal)

4: Wees vooral voorbereid op een crisis…..  

Oefenen: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/cyberoefenpakket-vng-oefenscenarios-digitale-

incidenten/

Dont’s:
1. Verantwoordelijkheid afschuiven

2. Onwaarheden communiceren

3. Oordelen voordat je de feiten kent

4. Hopen dat het niet uitkomt/overwaait

Do’s:

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/cyberoefenpakket-vng-oefenscenarios-digitale-incidenten/


Dank voor jullie aandacht!
Vragen, opmerkingen, suggesties, advies, whatever:
Seger.pijnenburg@hu.nl

mailto:Seger.pijnenburg@hu.nl
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