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1. Inleiding
Bij het afsluiten van een schadeverzekering hoop je dat je er nooit
gebruik van zult maken. Maar áls er iets gebeurt, verwacht je van je verzekeraar dat deze snel uitbetaalt, alles goed voor je regelt en goed
bereikbaar is. Dat is het moment waarop een verzekeraar pas echt kan
laten zien dat je goed verzekerd bent.
Maar wat doe je als verzekeraar wanneer het aantal telefoontjes dat
binnenkomt opeens meer dan verdubbelt? Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
extreme weersomstandigheden of bij een calamiteit zoals de vuurwerkramp in Enschede. Hoe zorg je er dan voor dat je de klanten toch naar
wens kunt helpen? Vast staat dat Interpolis dan een groot beroep moet
doen op de eigen medewerkers en de medewerkers van tussenpersonen. Deze mensen moeten niet alleen precies weten wat ze moeten
doen, ze moeten ook optimaal gemotiveerd zijn om de klanten juist op
zo’n moment goed te helpen.
Om te anticiperen op deze gebeurtenissen maakte Interpolis in juni
2002 een calamiteitenplan inclusief een communicatieplan. Interpolis
had nooit kunnen indenken dat het een paar maanden later al hard
nodig was!

2. Interpolis
Interpolis behoort bij de vier grootste
verzekeraars van Nederland. Ze maakt
onderdeel uit van de Rabobank Groep en
biedt een totaalpakket van schade- en
levensverzekeringen voor ondernemers
en particulieren.
Interpolis biedt twee pakketpolissen aan voor schadeverzekeringen: de
Alles in één Polis voor particulieren en de Bedrijven Compact Polis voor
bedrijven. Deze pakketpolissen verkoopt de verzekeraar via tussenpersonen zoals de Rabobank en zelfstandige assurantietussenpersonen.
Verzekerden melden hun schades telefonisch bij de afdeling Schadeservice van Interpolis op telefoonnummer (013) 580 1234, of via internet op
www.schadeonline.nl. Dit kan zeven dagen in de week en vierentwintig
uur per dag. In de meeste gevallen is één telefoontje voldoende om de
schade helemaal af te wikkelen. Verzekeringsmaatschappij Interpolis heeft
een afdeling Schadeservice die zich richt op het bieden van service aan
haar klanten wanneer zij een schade hebben. Hier werken zo’n 300 mensen waarvan 175 op een speciaal ingericht contactcenter. Per dag staan
de schadeadviseurs meer dan 3.500 klanten te woord.
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3. Een rampscenario
Als verzekeraar weet je niet wanneer er een calamiteit komt, waar
deze plaatsvindt, wat de aard van de calamiteit is of hoeveel schade het
oplevert. Het enige dat zeker is, is dat er een calamiteit komt. Het is dan
maar beter om daar goed op voorbereid te zijn.
Wanneer Interpolis geen maatregelen zou nemen was het volgende
scenario niet ondenkbaar:

Een rampscenario
Er vindt een grote storm plaats. Duizenden mensen pakken direct de telefoon om
hun schade te melden. Omdat veel mensen
ook hun ervaringen kwijt willen aan de
Klanten bellen massaal om
schadeadviseurs lopen de gesprekstijden op.
hun schade te melden.
De computer waarop alle schadegegevens
worden ingevuld loopt al snel vast. De schadeadviseurs kunnen het
werk niet meer aan. Mensen die geen contact kunnen krijgen met
de afdeling Schadeservice bellen steeds opnieuw waardoor de telefooncentrale nog meer belast wordt. Boze klanten aan de telefoon
zorgen ervoor dat de telefoongesprekken nog langer duren en de
wachttijden oplopen. Het kan niet uitblijven of tussenpersonen gaan
bellen om hun onvrede te melden. Andere afdelingen worden
inmiddels ook overspoeld met telefoontjes. Ontevreden klanten en
tussenpersonen, gefrustreerde medewerkers en een slechte performance is het resultaat.

4. Het calamiteitenproject
Het was duidelijk dat er een calamiteitenplan moest komen. Hiervoor
werd een projectteam opgesteld onder de naam ‘Aanpak Bij Verhoogd
Aanbod Telefonie’ (ABVAT). Een communicatieadviseur maakte integraal
onderdeel uit van dit projectteam.

Het projectteam had tot doel het volgende op te leveren:
• Een up-to-date calamiteitenplan.
• Een calamiteitenapplicatie waarmee alle schades snel en goed
geregistreerd kunnen worden.
• Een telefoonroutering voor calamiteiten.
• Concrete afspraken met partijen buiten de afdeling Schadeservice.
• Een aantal werkinstructies.

4.1. Calamiteitenfasen
Niet iedere calamiteit heeft even grote gevolgen voor het contactcenter. Wanneer het aantal telefoontjes met 25% toeneemt is maar
een beperkt aantal maatregelen nodig om dit op te vangen. Maar het
wordt al heel anders als het aantal telefoontjes met 100% toeneemt.
Om dit inzichtelijk te maken onderscheidt Interpolis vijf opeenvolgende fasen. In iedere fase zijn extra maatregelen nodig en schakelt de afdeling Schadeservice extra mensen in om de klanten te
woord te staan. Ook kent iedere fase specifieke communicatiemomenten.

Frontoffice.
Inschakeling Backoffice
Schadeservice.
Inschakeling Backoffices
van andere afdelingen.
Inschakeling Verkoopafdelingen.
Inschakeling Tussenpersonen.

De vijf calamiteitenfasen.
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De verwachting van Interpolis is dat fase 5 slechts eens in de tien jaar
voorkomt.
4.2. Inschakeling eigen medewerkers
Interpolis heeft bewust besloten om geen extern callcenter in te schakelen om de telefoontjes te beantwoorden. De medewerkers van een
extern callcenter kennen de cultuur van Interpolis onvoldoende en hebben niet dezelfde servicegerichte houding. Bovendien kunnen ze vaak
niet meer doen dan de schades noteren omdat ze geen toegang hebben
tot de computersystemen.
Interpolis zal daarom bij een calamiteit een beroep doen op een groot
aantal afdelingen binnen Interpolis. Aan deze medewerkers wordt dan
in feite gevraagd hun werk direct neer te leggen en aan de telefoon
plaats te nemen. Omdat dat niet tot hun dagelijkse werk behoort, moeten ze vooraf hierover een werkinstructie ontvangen. En niet onbelangrijk: ze moeten zelf de noodzaak inzien van hun bijdrage en hier positief
tegenover staan.

Schadeadviseur.

4.3. Gevoeligheden bij tussenpersonen
Wanneer Interpolis tienduizenden schademeldingen ontvangt kan het
niet meer volstaan met het inzetten van eigen medewerkers. Dan roept
de afdeling Schadeservice de hulp in van assurantietussenpersonen en
Rabobanken waar de klanten hun polis hebben gekocht.
Deze staan echter niet bepaald te juichen. Zo’n zes jaar geleden heeft
Interpolis besloten dat klanten rechtstreeks hun schade moeten melden
bij het Contactcenter van Interpolis. Daar zitten immers goed opgeleide
schadeadviseurs die direct een schade kunnen afhandelen. In die tijd was

er veel tegenstand van tussenpersonen die de polissen hadden afgesloten. Zij vonden dat zij net zo goed of zelfs beter een schade met hun
klanten konden regelen.
Inmiddels heeft Interpolis laten zien dat het rechtstreeks schademelden bij Interpolis leidt tot tevreden klanten. Maar... hoe zullen de tussenpersonen reageren als we nu toch een beroep doen op hen? Zijn ze
wel bereid om nu toch klanten met een schade te woord te staan en zelf
de schade te noteren?
5. De communicatievraagstelling en doelstelling
De mogelijke weerstanden die er zijn bij medewerkers en tussenpersonen geven al aan dat een goede communicatie niet alleen belangrijk is
tijdens en na een calamiteit maar zeker ook er vóór als voorbereiding op
een eventuele calamiteit.

De communicatievraagstelling luidt als volgt:
‘Hoe kunnen we met behulp van het instrument communicatie de
situatie voor, tijdens en na een verhoogd aanbod van telefonie zo
optimaal mogelijk begeleiden?’

Het communicatieplan komt tot stand met inbreng van diverse functionarissen binnen de afdeling Schadeservice. Het communicatieplan
bevatten elementen als: een krachtenveldanalyse, een algemene vraagstelling, communicatiedoelstellingen per doelgroep, strategische aandachtspunten, een kernboodschap, een communicatiematrix, budget en
een hoofdstuk evaluatie en bijsturing.
Al snel bleek dat de communicatie tijdens een calamiteit niet los
gezien kon worden van andere maatregelen die een calamiteitenteam tijdens een calamiteit moet nemen. De diverse communicatieactiviteiten
zijn daarom per calamiteitenfase ook integraal opgenomen in het calamiteitenplan.
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6. Communicatiedoelstellingen
Het gemaakte communicatieplan is met name gericht op de medewerkers
en tussenpersonen die direct betrokken zijn bij een calamiteit. Natuurlijk is
de externe communicatie ook belangrijk, maar wanneer Interpolis er in
slaagt een extreem hoog aantal telefoontjes in een aanvaardbare tijd af te
handelen, hoef je hierop veel minder de nadruk te leggen. Het is beter een
plan te maken waarin staat hoe je een calamiteit gaat beheersen, dan energie te steken in een plan om gemaakte fouten achteraf goed te praten.

De communicatiedoelstellingen zijn als volg volgt geformuleerd:
• De doelgroep kent in hoofdlijnen de inhoud van het calamiteitenplan.
• De doelgroep weet bij een calamiteit wat van hen verwacht wordt
in welke calamiteitenfase (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
• De doelgroep staat positief tegenover het calamiteitenplan en stemt
in met de eigen rol die hierin beschreven staat.
• De directbetrokkenen werken constructief mee om het verhoogd
aanbod van telefoontjes zo snel mogelijk terug te dringen.

7. Uitgangspunten communicatie tijdens een calamiteit
Voor de communicatie tijdens een calamiteit naar medewerkers en tussenpersonen is in het communicatieplan een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn richtinggevend bij het inzetten van communicatieactiviteiten.
7.1. Uitgangspunten bij de communicatie naar medewerkers
Voor de communicatie naar medewerkers golden de volgende uitgangspunten:
• Interne communicatie gaat vooraf aan externe communicatie. Ook de
communicatie aan de direct betrokken medewerkers krijgt meer voorrang
dan het informeren van de andere medewerkers binnen Interpolis.

• Tijdens een calamiteit is niet alleen de werkinstructie en het geven van
informatie van belang. Er wordt ook aandacht gegeven aan het motiveren van medewerkers en het geven van waardering.
• De boodschappen zijn direct, open, eerlijk, evenwichtig met voor- en
nadelen, geloofwaardig, helder, tijdig, begrijpelijk, eenduidig en in de
juiste toonzetting.
• De communicatie vindt op een actieve wijze plaats. Omdat een calamiteit zich maar zelden voordoet, mag het calamiteitenteam niet direct
verwachten dat de doelgroepen zelf actief op zoek gaan naar informatie. Wanneer de calamiteit onder de aandacht is gebracht hebben de
doelgroepen ook een haalplicht om de gewenste en benodigde informatie te ontvangen.
• Er worden met name bestaande communicatiemiddelen gebruikt uit
kostenoverwegingen, herkenbaarheid en bereikbaarheid. Nieuwe communicatiemiddelen moeten vóór een calamiteit al hun werking hebben bewezen.
• De communicatie gebeurt bij voorkeur mondeling, ondersteunt met
schriftelijke en/of audiovisuele communicatie. Zeker de communicatie over nieuwe werktaken vindt zo veel mogelijk individueel en persoonlijk plaats.
• Er vindt een overall communicatie plaats om voor iedereen een eenduidig kader te scheppen. Hiervoor wordt met name gebruik gemaakt
van intranet omdat dit een medium is waarop een communicatieadviseur snel informatie kan plaatsen en waar medewerkers oude informatie nog eens op kunnen zoeken.
7.2. Uitgangspunten bij de communicatie naar tussenpersonen
Voor de communicatie naar tussenpersonen golden de volgende uitgangspunten:
• Zodra er sprake is van een verhoogd aanbod van telefonie dat merkbaar is voor de klant of de tussenpersoon, communiceert het calamiteitenteam dit direct aan tussenpersonen. Zo zijn zij voorbereid.
• Het calamiteitenteam steekt geen extra energie in het overtuigen van
individuele tussenpersonen wanneer zij niet willen meewerken.
Medewerking vindt op vrijwillige basis plaats.
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• Tijden een calamiteit benoemt het calamiteitenteam een aanspreekpunt waar de tussenpersonen met hun vragen terechtkunnen.
• De regiomanagers ontvangen vooraf de informatie die het calamiteitenteam aan de tussenpersonen gaat verstrekken. Zo zijn zij op de
hoogte en kunnen eventueel vragen beantwoorden.
8. Communicatie vóór de calamiteit
Interpolis besteedde veel aandacht aan de communicatie vóórdat er
überhaupt sprake was van een calamiteit. Het zou nog vele jaren kunnen
duren voordat het calamiteitenplan in werking zou treden maar het zou
net zo goed morgen kunnen gebeuren. De organisatie moet er dan wel
klaar voor zijn. Wat heeft Interpolis gedaan?
8.1. Communicatie naar medewerkers
Allereerst zijn de medewerkers van Interpolis geïnformeerd over het
bestaan van het calamiteitenplan via het personeelsblad en intranet. Via
het werkoverleg hebben zij vernomen wat er precies van hen wordt verwacht bij een calamiteit. Dit bood ook de ruimte om hun mening te
geven en ideeën aan te dragen. Hierop zijn nog veel bruikbare voorstellen binnengekomen die in het calamiteitenplan zijn verwerkt.

De visie van de afdeling Schadeservice:
Wanneer een klant schade meldt, kunnen we laten zien hoe goed
we zijn. Dat doen we door de klant snel, duidelijk en correct te helpen. We zorgen voor een oplossing op maat. Onze actieve dienstverlening maakt indruk op de klant. Het sterkt zijn vertrouwen in
Interpolis.

De kernboodschap die gebruikt is in het voortraject sluit nauw aan bij
de visie van de afdeling Schadeservice: ‘Bij een calamiteit kunnen we
laten zien hoe goed we zijn. Juist dan wil de klant snel en goed geholpen worden. En juist dan hebben we de hulp van iedereen hard nodig.’

8.2. Communicatie naar tussenpersonen
Om verzekerd te zijn van medewerking tijdens een calamiteit, is het
belangrijk de tussenpersonen al vooraf goed te informeren en hen bij het
calamiteitenplan te betrekken. De regiomanagers - die de tussenpersonen bezoeken - en een klankbordgroep van banken hebben hierbij een
belangrijke rol gespeeld.
Aan de klankbordgroep werden alle plannen voorgelegd inclusief de
handleiding waarin staat wat van de banken verwacht wordt bij een
calamiteit. Deze handleiding werd echter nog niet onder de andere tussenpersonen verspreid. Deze werden bewust slechts op hoofdlijnen geïnformeerd om discussie op detailniveau en onrust te voorkomen. Het kon
immers nog wel tien jaar duren voordat Interpolis de extra inzet van de
tussenpersonen nodig had.
9. Storm Jeanette teistert Nederland
Het calamiteitenplan is net een paar maanden klaar. Het communicatieplan is goedgekeurd. De medewerkers en tussenpersonen zijn geïnformeerd. En dan gebeurt het.
Op zondag 27 oktober 2002 raast er een flinke storm over Nederland
die veel schade aanricht. Dat varieert van bomen die op het dak zijn
gevallen tot complete schuren die zijn weggewaaid. Ook de tuinbouw waar Interpolis een groot deel van de markt heeft - is op grote schaal
door glasschade getroffen.
Dit is de zwaarste storm van de laatste twaalf jaar. De storm wordt
door meteorologen ‘Jeanette’ gedoopt. Zou het toeval zijn dat het hoofd
van het Contactcenter ook Jeannette heet? Hoe dan ook: diezelfde zondagmiddag bellen al drieduizend verzekerden om hun schade te melden.
Het is duidelijk dat het calamiteitenplan in werking gaat.
9.1. Calamiteitenteam: de vuurdoop
Op zondagavond belt de manager Schadeservice alle leden van het
calamiteitenteam op, inclusief de verantwoordelijke communicatieadviseur. Iedereen is die avond te bereiken omdat alle leden van het calami-
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teitenteam enige tijd geleden een kaartje hebben ontvangen op creditcardformaat waar alle relevante telefoonnummer op staan. Die zondagavond worden al de eerste afspraken gemaakt en voorzieningen getroffen.
De volgende ochtend is er een spoedoverleg om te bespreken hoe het
calamiteitenteam met de stormschades om zal gaan. Gelukkig kan het
team terugvallen op de plannen die er liggen.
Het is duidelijk dat er sprake is van een verdubbeling van het aantal
schademeldingen. Dat betekent dat direct fase 5 ingaat van het calamiteitenteam. Er is geen mogelijkheid meer om eerst proef te draaien met
het calamiteitenplan. Dit wordt de vuurdoop.
Het team besluit om twee keer per dag in een vaste vergaderzaal bij
elkaar te komen om alles te bespreken. Op grote flip-overvellen houdt
het crisisteam bij hoeveel telefoontjes per dag binnenkomen en welke
maatregelen zijn genomen. Ook alle verschenen communicatie-uitingen
zijn in deze ruimte beschikbaar. Een secretaresse is steeds aanwezig om
een actielijst bij te houden.
9.2. Extra schadeadviseurs
Nu wordt het spannend voor het calamiteitenteam. Kunnen de computersystemen alle schademeldingen aan? En lukt het om voldoende
schadeadviseurs aan de telefoon te krijgen?
Als eerste maatregel zijn op zondagavond alle verloven ingetrokken.
Vervolgens roept de afdeling extra schadeadviseurs op, waaronder de
adviseurs in flexdienst die volgens hun contract verplicht zijn te komen.
Dan worden ook de andere afdelingen binnen Interpolis benaderd om te
komen helpen. De schadeadviseurs melden zich massaal aan voor overwerk: iedereen ziet dat het nodig is en wil graag een bijdrage leveren.
Door de installatie van extra werkplekken en telefoons kan iedereen aan
de slag.
Net op tijd realiseert een lid van het calamiteitenteam zich dat het
komende weekend het gehele hoofdkantoor zonder stroom komt te zit-

ten vanwege een interne verhuizing. Dat weekend zal hard nodig zijn om
de werkvoorraad weg te werken. In overleg met het facilitair bedrijf
wordt het stroomloze weekend verschoven.
Het calamiteitenteam is niet ontevreden: op maandagochtend zijn
honderd extra schadeadviseurs aan het werk om de meldingen via telefoon, fax, e-mail en post in ontvangst te nemen. Ook worden de verzekerden geholpen met het oplossen van allerlei praktische problemen.
Zelfs in extreem drukke tijden vindt Interpolis dat de verzekerden niet
alleen recht hebben op een vergoeding van de financiële schade maar
ook op daadwerkelijke ondersteuning.
Vrijwel alle bellers begrijpen dat het druk is bij Interpolis en een aantal laten hun waardering ook blijken aan de schadeadviseurs. Dat wordt
ook gevoed door de soepele manier waarop hun verzekeraar met de
schade omgaat. Tot 2.500 euro komt er geen expert aan te pas. Pas wanneer Interpolis dat wenst moeten sommigen achteraf een nota laten zien.
Voor de grote schades zijn extra freelance taxateurs ingeschakeld die
samen met de eigen experts van Interpolis de
precieze schade vaststellen.

Interpolis zet extra schade-experts in.

9.3. Extra inzet tussenpersonen
Het calamiteitenteam vraagt ook de tussenpersonen mee te helpen
om het hoge aanbod van telefoontjes op te vangen. Zo mogen zij naar
eigen inzicht een schadevergoeding toekennen tot een bepaald maximumbedrag. Spoedeisende schades noteren zij op speciale formulieren en mailen of faxen zij naar de afdeling Schadeservice. Ook het
schademelden via de website www.schadeonline.nl is mogelijk. De
minder spoedeisende zaken bewaren de tussenpersonen tot later in de
week.
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Enigszins tot verbazing van het calamiteitenteam bieden de tussenpersonen graag hun medewerking aan. Blijkbaar begrijpen de tussenpersonen best dat Interpolis het aantal telefoontjes nu niet alleen aan
kan en er is geen verwijt dat Interpolis een aantal jaren geleden de
schademelding gecentraliseerd heeft. Misschien heeft de communicatie
hierover voorafgaande aan de calamiteit ook wel geholpen...
9.4. Cijfers
Het is druk maar onder controle. In één week tijd krijgt de verzekeraar
meer dan 20.000 schademeldingen binnen. Daarmee is een bedrag
gemoeid van tientallen miljoenen guldens. De meldingen zijn afkomstig
van particulieren, het midden- en kleinbedrijf en agrarische ondernemingen; met name in de glastuinbouw.
Normaal is de wachttijd bij Interpolis gemiddeld slechts 25 seconden. Op
maandag 28 oktober is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot 12 minuten. De maximale wachttijd is op die dag 22 minuten.
Door de inzet van de vele schadeadviseurs is de maximale wachttijd
op dinsdag teruggebracht naar 7 minuten. Het zal nog de hele week
druk blijven.

Aantal schademeldingen van zondag 27 oktober t/m dinsdag
29 oktober:
15.800 telefoontjes
2.560 e-mail
1.100 faxen
700 poststukken
————19.460 totaal aantal schademeldingen

10. Communicatieactiviteiten
In de week na de storm vonden in korte tijd een groot aantal communicatieactiviteiten plaats en was er sprake van een constante informatie-

stroom. Hier zijn twee communicatieadviseurs fulltime mee bezig
geweest. Hieronder volgt een toelichting.
10.1. Communicatiemiddelen tijdens de calamiteit
Overleg teamleiders en supervisors
In het communicatieplan staat dat mondelinge en persoonlijke communicatie de voorkeur heeft. Daarom werd veel aandacht besteed aan
het bijpraten van de teamleiders en supervisors na ieder overleg van het
calamiteitenteam. Zij speelden deze informatie vervolgens weer door
aan hun medewerkers.
Management by walking around
Uiteraard zijn de teamleiders en supervisors op de afdeling aanwezig
om vragen te beantwoorden. Maar ook de Manager Schadeservice laat
zich vaak zien. Piet van Schijndel, lid van de hoofddirectie, komt op
woensdagmiddag langs om de schadeadviseurs die lange dagen maken
een hart onder de riem te steken. Hij komt op een goed moment, want
het aantal wachtenden stond voor het eerst bijna op nul.
Werkinstructie
De invalmedewerkers van andere afdelingen - die normaal gesproken
geen schadeadviseurs zijn - ontvangen op papier werkinstructies. Deze
werkinstructies waren opgenomen als bijlage in het calamiteitenplan. De
medewerkers vinden deze informatie ook op de kennisbank; dit is het
elektronische archief van de afdeling Schadeservice.
Nieuwsflitsen
Spoedmededelingen verstuurt Interpolis normaal gesproken via e-mail
of via het eigen intranet. Bij een calamiteit hebben de schadeadviseurs
van het contactcenter echter onvoldoende tijd om deze informatie te
lezen. Speciaal voor dit soort situaties had de communicatieadviseur al
eerder papier laten drukken in de Interpolis-huisstijl. Berichten over de
calamiteit werden hierop gekopieerd en in de postvakjes gelegd.
Dagelijks verscheen een nieuwe nieuwsflits met korte berichten speciaal
voor de afdeling Schadeservice.
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Intranet
Op OpenWeb - de intranetsite van Interpolis - plaatste de communicatieafdeling actuele nieuwsberichten. Ook het Raboweb en het ATPweb
- de intranetsites van de tussenpersonen - wordt intensief gebruikt.
Hierop zijn vrijwel alle berichten te vinden die via fax en e-mail zijn verstuurd. Ook staan er diverse formulieren op die de tussenpersonen kunnen uitprinten.
Tekst op bandje en op internet
Klanten kregen aan de telefoon een bandje te horen waarop stond dat
de wachttijden vanwege de storm kunnen oplopen. De tekst hiervoor
was een paar maanden eerder al ingesproken en hoefde alleen geactiveerd te worden.
Op internet verscheen de mededeling dat de afhandeling van schades
die via internet gemeld waren langer dan 24 uur op zich kan laten wachten. Ook deze tekst stond vooraf al vast om tijd te winnen als dat echt
nodig is.
Telefonistes
De telefonistes van Interpolis en de medewerkers van het callcenter
van de Rabobank werden op de hoogte gebracht van de calamiteitensituatie bij de afdeling Schadeservice. Klanten proberen immers andere
telefoonnummers te bellen wanneer zij moeten wachten. De telefonistes
vragen begrip aan de klant en geven de suggestie door hun schade te
melden via internet.
Spoedbericht tussenpersonen
Op maandag gaat het eerste spoedbericht uit naar de tussenpersonen
waarin staat dat de telefonische wachtrijen bij de afdeling Schadeservice
kunnen oplopen. Zo zijn zij op de hoogte wanneer zij reacties van klanten krijgen.
Op dat moment blijkt dat er geen goede mogelijkheden zijn om de tussenpersonen met spoed te informeren. Een tekst plaatsen op het intranet
van de Rabobank-organisatie duurt te lang omdat de beheerder daarvan
slechts één keer per dag informatie wil plaatsen. De communicatieadvi-

seur is dus afhankelijk van anderen. Bovendien heeft het calamiteitenteam dan nog niet de zekerheid dat het bericht ook daadwerkelijk wordt
gelezen.
De mogelijkheid een spoedbericht te versturen naar alle systeembeheerders van de lokale Rabobanken was net afgeschaft omdat het een
verouderde methode was.
Het versturen van een e-mail naar de functionele mailboxen blijkt
sinds kort mogelijk te zijn maar dit heeft de afdeling communicatie nog
niet kunnen testen. Het kost zeker een dag puzzelen en uitproberen
voordat het werkt.
10.2. Publiciteit
Persvoorlichting
De communicatieadviseur informeerde op maandag direct de afdeling
Persvoorlichting. Gezien de omvang en gevolgen van de stormschades
besluit de persvoorlichter dat hij bij iedere vergadering van het calamiteitenteam aanwezig zal zijn. Hij verneemt dan de actuele stand van
zaken en kan dat direct verwerken in een persbericht. Omdat Interpolis
over een geavanceerd computersysteem beschikt, weet het calamiteitenteam hoeveel telefoontjes de afdeling Schadeservice binnenkrijgt en
wat de geschatte omvang van de schade zal zijn. Dit is interessant
nieuws wat andere verzekeringsmaatschappijen nog niet kunnen of willen geven. Ook heeft Interpolis een duidelijke visie op het omgaan met
schades.
Het resultaat hiervan is dat de media veel aandacht besteden aan de
schadeafhandeling door Interpolis. Zowel op het NOS Journaal, RTLNieuws, Radio 1-Nieuws, Omroep Brabant TV en diverse regionale radiozenders komen managers en schade-experts van Interpolis aan het
woord. Ook Het Financieel Dagblad, De Telegraaf en Het Brabants dagblad schrijven over Interpolis.
Interpolis is er dus in geslaagd om tijdens een calamiteit toch veel
positieve publiciteit te halen.
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Krantenknipsels en videojournaals
De medewerkers van Interpolis zijn trots op hun bedrijf. En dit wordt
alleen maar versterkt wanneer ze zien hoe hun werk landelijk positief in
het nieuws verschijnt. Het calamiteitenteam besloot dan ook om iedere
dag de diverse krantenknipsels over de storm - waarin vaak de naam
Interpolis viel - neer te leggen in de koffiecorners en digitaal op te nemen
op Intranet. Zo versterkt de externe communicatie de interne motivatie.

Ook de televisiebeelden over de stormschade, waarin Interpolis
genoemd werd, wilde het calamiteitenteam aan de medewerkers laten
zien. Omdat dit idee niet in het communicatieplan stond waren hier nog

geen voorzieningen voor getroffen. Het laten afspelen van een band kan
eenvoudig op de televisieschermen die bij de liften hangen. Minder
gemakkelijk was het om aan de beelden te komen en deze vervolgens
door een extern bureau op een speciale band te laten zetten die geschikt
is om af te spelen. Het heeft meer dan een dag geduurd om dit te realiseren.
Ook was er enige discussie over wie de kosten hiervan zou moeten
dragen: het calamiteitenteam of de afdeling Concern Communicatie.
Uiteindelijk heef het calamiteitenteam de kosten op zich genomen. Er
was in ieder geval geen discussie over het uitzenden van de beelden: een
betere interne promotie van het werk van de afdeling Schadeservice is
er bijna niet.
10.3. Communicatie na afloop van de calamiteit
Personeelsblad en intranet
Na afloop van de calamiteit verschijnt in het personeelsblad
SchadePost en op intranet een terugblik waarin iedereen wordt bedankt.
Ook in Open Magazine - het personeelsblad van geheel Interpolis - verschijnt een verslag.
Ook de tussenpersonen ontvangen het bericht dat de calamiteit beëindigd is. Naast een waardering die wordt uitgesproken werd nadrukkelijk
vermeld dat alle mandaatregelingen inmiddels zijn ingetrokken.
Merci
Toen de situatie bij de afdeling Schadeservice weer bijna op normaal
niveau was, werd het tijd om te laten zien hoe groot de waardering is
voor de medewerkers die zich met zoveel enthousiasme hebben ingezet.
Kick van der Pol, lid van de hoofddirectie, is toen de afdelingen langsgegaan met voor iedereen een reep chocolade van Merci met een bedankkaartje erbij.
11. Bevindingen
Wat zijn nu de bevindingen van de twee communicatieadviseurs die
de communicatie hebben verzorgd in de week na de storm?
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Allereerst was iedereen blij dat er een uitgebreid communicatieplan
lag. Er is intensief gebruik van gemaakt. Maar hoe goed alles van tevoren ook is bedacht: het is gebleken dat je nooit alles van tevoren kunt
voorzien. Inmiddels is de stormachtige week geëvalueerd en is het calamiteitenplan en communicatieplan aangescherpt. Ook wanneer er geen
calamiteit plaatsvindt worden de plannen jaarlijks bekeken en zonodig
aangepast.
Een volgende keer houdt het calamiteitenteam in ieder geval rekening
met het volgende:
• Hoewel het calamiteitenteam op zondagavond al telefonisch contact
had is het team pas de volgende ochtend bij elkaar gekomen om de
calamiteit te bespreken. Hierdoor kon het calamiteitenteam pas ‘s middags de eerste officiële berichten versturen naar medewerkers en tussenpersonen. Eerder was beter geweest omdat het contactcenter ‘s ochtends al vragen kreeg van de tussenpersonen. Het calamiteitenteam
heeft afgesproken om een volgende keer al direct bij elkaar te komen
en (communicatie)maatregelen te nemen; ook als dit ‘s avonds is of in
het weekend.
• Tijdens de calamiteit was één communicatieadviseur volledig vrijgemaakt. Dit bleek in de eerste vier dagen absoluut niet toereikend te
zijn. Hoewel ook het secretariaat bijsprong blijkt het schrijven en
afstemmen van teksten en het inzetten van nieuwe communicatiemiddelen veel tijd te kosten.
• Het is goed dat vooraf afspraken zijn gemaakt over de rol van communicatie zodat hier later geen discussie over gevoerd hoeft te worden.
Wanneer het management er bijvoorbeeld vooraf mee heeft ingestemd
dat boodschappen niet alleen maar positief hoeven te zijn kan de communicatieadviseur hier tijdens een calamiteit ook naar handelen.
• Een aantal nieuwe communicatiemiddelen - zoals het versturen van
spoedberichten via de functionele mailboxen van de Rabobanken en
het op band zetten van televisiebeelden - was nog niet uitgetest. Het
bleek niet erg handig te zijn om dit tijdens een calamiteit nog te moeten uitzoeken.

• Er is sterk geleund op het gebruik van communicatiemedia van de tussenpersonen. Dit bleek lastig te zijn omdat je er dan zelf geen zeggenschap over hebt en anderen niet altijd het spoedeisende karakter van
de berichten inzien. Voor een volgende keer worden hierover betere
afspraken gemaakt of er wordt geïnvesteerd in eigen communicatiemiddelen.
• Het opstellen van de vele teksten gaat het beste en het snelste als een
inhoudelijk deskundige en een communicatiedeskundige dit samen
doen. Het is raadzaam om niet het hele calamiteitenteam inspraak te
geven. Het is ook noodzakelijk dat het hoofd van het calamiteitenteam
altijd bereikbaar is voor afstemming en accordering van de tekst. Hoe
goed een tekstschrijver ook is, hij of zij kan altijd een nuance verkeerd
leggen.
• De media toonde belangstelling voor Interpolis omdat het als enige
goed inzicht kon geven in de gevolgen van de storm op schadegebied.
De verzekeraar werkte hier ook graag aan mee. Toch is er sprake van
een spanningsveld: de cameraploegen die op de werkvloer verschijnen
mogen immers het proces niet verstoren. De schadeadviseurs hebben
het al druk genoeg! Het is daarom belangrijk dat de afdeling Persvoorlichting hier goede afspraken over maakt met de leidinggevenden van
de afdeling Schadeservice.
• Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het afronden
van de calamiteit en het bedanken van de medewerkers die erbij
betrokken zijn geweest. De schadeadviseurs van Interpolis hebben het
enorm gewaardeerd dat een lid van de hoofddirectie van Interpolis
persoonlijk bij hen is langsgegaan om hen te bedanken.
12. Conclusie
Door vooraf goede voorzieningen te treffen, door goed in te spelen op
de calamiteit en door pro-actief met gegevens naar buiten te treden heeft
Interpolis veel bereikt. Interpolis heeft veel positieve publiciteit gekregen, de klanten zijn tevreden, de tussenpersonen hebben graag hun
medewerking verleend en de medewerkers zijn extra trots op ze gepresteerd hebben. Kortom: het is Interpolis gelukt om van een crisis een kans
te maken.
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2 Drs. Vincie van Gils is werkzaam als senior communicatieadviseur bij verzekeringsmaatschappij
Interpolis. Daarnaast is zij eigenaar van communicatieadviesbureau Vinca in Best.
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