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EFFECTIEVE RISICO
COMMUNICATIE:
EEN MODELAANPAK
IN ONS LAND WORDT DAGELIJKS GEWERKT MET BRANDBARE,
EXPLOSIEVE EN TOXISCHE STOFFEN. ER IS VEEL GEREGELD OM DIT
OP EEN ZO VEILIG MOGELIJKE MANIER TE DOEN. ER KAN ECHTER
ALTIJD IETS MISGAAN. HULPDIENSTEN EN OVERHEDEN BEREIDEN
ZICH VOOR OP MOGELIJKE ONGEVALSCENARIO’S.
OM OMWONENDEN IN STAAT TE STELLEN ZICH OOK VOOR
TE KUNNEN BEREIDEN, IS EFFECTIEVE RISICOCOMMUNICATIE
CRUCIAAL.
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Hoe is de veiligheid van het bedrijf?
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Het bereik van de
effecten voor de
omgeving is
van verschillende
factor
zoals windrichting en afhankelijk,
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5) Houd rekening met

Stap 4: Samen de communicatie-aanpak
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Op basis van de vorige stappen is een inzicht
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matiebehoeftes

6) Beperk je tot toepasbare informatie
4) Houd rekening met gevoeligheden

Men is vaak het meest gebaat bij prak

vanuit het bedrijf

tische, direct toepasbare informatie,

Bij het bepalen van de risicocommunicatie

Stap 5: Evaluatie en opvolging

Het kan voor een bedrijf erg spannend

waarmee men eigen waarnemingen kan

strategie is inzicht in de volgende elementen

Evalueer het communicatieproces continu.
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duiden en kan handelen.

van belang:

Voldoet het aan de wensen en behoeften?

die omwonenden zouden kunnen lopen.

• Het risicobewustzijn: in welke mate is

Wordt de boodschap op de juiste manier

Besteed hier aandacht aan en zoek
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catie daarom niet als een eenmalige acti
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• De risicoperceptie: wat is de beleving van
het risico?
• Zelfredzaamheid: in welke mate kan
men zich redden als er een incident
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doelgroep(en).

met omwonenden over risico’s en veilig

Stap 3: Inzicht huidige risicobewustzijn,
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Delden

communicatiebehoeftes?

Wordt er op dit moment al gecommuniceerd

windrichting
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om te zien wat jij
kunt doen bij brand,
een dreigende explos
ie, of gifwolk.

Elementis

beleving, wensen en behoeften van de

mond
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en
en luchttoevoer

traject is inzicht in en kennis van de
plaatsvindt?

looprichting

Ik zie een (gekleurd

2) Beschouw de beleving, wensen en be-

Stap 2: Inzicht in de huidige risicocommu-

windrichting

Sluit ramen, deur
en
en luchttoevoer

viteit, maar als een voortdurend proces.

Door deze stappen te doorlopen, ontstaat
een cyclisch proces van risicocommunicatie.
Meer informatie: vrtwente.nl
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