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Crisistools 

Crisistools, wat zijn dat? 

Je wilt je zo goed mogelijk voorbereiden op crises. Je hebt een crisisorganisatie, planvorming met 

crisisscenario’s en je oefent geregeld. Desondanks blijft de praktijk weerbarstig: de crisis waar je mee 

te maken krijgt is nét anders dan bij de laatste oefening. Ons advies: gecoördineerd improviseren! Waar 

de plannen en de crisisstructuur de coördinatie mogelijk maken, zul je daarnaast flexibel moeten zijn 

in je aanpak en waar nodig improviseren. Ter ondersteuning van die improvisatie kun je gebruikmaken 

van crisistools.  

Van signalering tot evaluatie 

Crisistools geven de leden van het 

crisisteam ondersteuning bij de aanpak 

van crises.  De tabel biedt een overzicht 

van de beschikbare crisistools. Iedere 

crisistool past op één A4 en begeleidt de 

gebruiker op praktische wijze bij de 

uitvoering. De tabel geeft aan in welke 

fasen de tools primair gebruikt kunnen 

worden. Daarnaast kunnen de tools naar 

eigen inzicht ook in andere fasen worden 

toegepast en is dat onderscheid in de 

praktijk niet zo zwart-wit. Door opleiding, 

training en oefening ontwikkel je ervaring 

in het toepassen van de tools. Vanuit die 

ervaring kun je zelf bepalen wanneer en op 

welke wijze je de tools tijdens een crisis 

inzet.   

Hoe gebruik je de crisistools? 

Afhankelijk van de fase die op dat moment van toepassing is, kies je een crisistool. Zijn er bijvoorbeeld 

signalen van een eventuele crisis, maar kun je de signalen nog niet goed duiden en is het vooral een 

onderbuikgevoel? Gebruik de tool Early Warning System om de signalen te analyseren en de juiste 

vervolgactie te bepalen. Is er behoefte aan inzicht in de stakeholders bij de voorliggende crisis? Pas de 

crisistool Verdiepende Stakeholdersanalyse toe. Is de afschaling zojuist achter de rug en wil je een 

snelle evaluatiesessie doen nu alles nog fris in het geheugen zit? De tool After Action Review helpt je 

verder.  

 

Wij kunnen de tools zowel op inhoud als layout aanpassen naar behoefte van je organisatie en 

werkwijze. Afhankelijk van de wensen is een crisisteam te trainen in het gebruik van één of meerdere 

tools. Marcel en Roos vertellen je er graag meer over! 

Hoe ziet een crisistool eruit? 

Als voorbeeld vind je onderstaand de crisistool Crisislemniscaat. Het Crisislemniscaat helpt bij het 

begrijpen van het onderscheid en de relatie tussen de actie- en vergaderfase en het verloop van de 

crisis langs die fasen. Daarmee zorgt de tool voor een betere workflow tijdens crises en verbetert het 

de planning van werkzaamheden. Het Crisislemniscaat sluit aan bij de PDCA (Plan, Do, Check, Act)-

cirkel van Deming.  

 

 

https://www.trimension.nl/organisatie/medewerkers/marcel-vielvoije/
https://www.trimension.nl/organisatie/medewerkers/roos-meijers/
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