ACHTERGROND

Auteur Michiel Haighton

podcasts
deel
‘Met mijn

ik mijn
ervaringen’

Wie beroepsmatig te maken heeft met crisis-

ners niet voor de voeten te lopen bleven de minis-

communicatie óf het heerlijk vindt zich onder

ters tijdens hun bezoek in het busje zitten. Dat was

te dompelen in een goed crisisverhaal, moet

achteraf een verkeerde keuze. De officiële bood-

eens luisteren naar ‘De Crisispodcast’ van

schap was dat inwoners geen gezondheidsrisico

Tom Compaijen. Elke week behandelt hij een

liepen: ‘Maar waarom blijven de ministers dan veilig

casus uit de praktijk. “Aangezien we niet zo-

in hun busje zitten terwijl wij de boodschap krijgen

veel crises hebben, moet je het vak toch vooral

dat we veilig naar buiten kunnen?’ Het voedde de

leren van anderen.”

argwaan”, zegt Compaijen.
king geen gebrek. En ik leer er zelf ook weer veel

is: voeg de daad bij het woord. Succesvol crisis-

Eigenlijk was neurowetenschapper Compaijen

Kleurrijke anekdotes

van; elk gesprek levert mij nieuwe inzichten en kennis

management is actie én communicatie. Communi-

voorbestemd voor een leven in het laboratorium.

Praat een uur met Compaijen over crisiscommunica-

op. Die ik dan weer kan gebruiken in mijn trainingen.”

catie is geen wondermiddel, je moet wel de goede

“Tijdens mijn studie moest ik stage lopen in een

tie en de kleurrijke anekdotes vliegen je om de oren.

lab, in de weer met reageerbuisjes en pipetjes.

Het is precies dat wat hij beoogt met zijn wekelijkse

Beeldvorming

Toen wist ik: dit is niks voor mij.” Als trainee bij

podcast over crisismanagement en crisiscommu-

De eerste podcast van Compaijen is met Elles in

het ministerie voor Volksgezondheid ontdekte hij

nicatie. “Ik geef aan heel veel organisaties training

‘t Hout, woordvoerder van het OLVG-ziekenhuis

Slachtoffers van een crisis

zijn ware roeping: het managen van crisissituaties.

over crisiscommunicatie en crisisbeheersing. Het

in Amsterdam. Met haar heeft hij een openhartig

In zijn podcasts spreekt Compaijen niet alleen met

Hij werd er als trainee verantwoordelijk voor het

meest geïnteresseerd zijn cursisten in casuïstiek.

gesprek over de waarde van communicatie in het

professionals maar ook met slachtoffers of nauwe

OTO-programma: het Opleiden, Trainen en Oefe-

Heel begrijpelijk. De meeste bedrijven en organisa-

beheersen van de coronacrisis. “Communicatie is

verwanten. Zo interviewde hij Ferry Zandvliet die

nen van functionarissen in de crisisorganisatie.

ties worden niet vaak getroffen door een grote crisis.

ontegenzeggelijk heel belangrijk in deze crisis. Door

de aanslag op de Bataclan in Parijs in 2015 over-

actief in crisismanagement en crisiscommunicatie.

maatregelen en besluiten nemen waarmee de
getroffenen echt geholpen zijn.”

Tom
Compaijen
Zijn hele werkzame leven is Tom Compaijen

Je moet en kunt je daarop goed voorbereiden, maar

corona hebben veel communicatieafdelingen zich

leefde. “Ik heb van zijn boek en de gesprekken

Eerst bij het ministerie van VWS, daarna volgde

Veilig in het busje
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vorming, óók bij een crisis cruciaal is. “De ministers
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Nederland en niet in het buitenland. “Toen ben ik het
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zelf maar gaan maken. Aan verhalen en medewer-

het gaat vooral over de beeldvorming. Mijn motto

fers een crisis beleven.”
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