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UNIZO als ervaren gids doorheen een nooit geziene crisis

• Achtergrond

• Aanpak UNIZO

• Lessons learned



Even terugspoelen…



Eind december 2019



Januari 2020



Februari 2020



Op weg naar een lockdown…



Wat was er gepland?



Crisismodus

• Alles on hold

• Annuleren of uitstellen

• Iedereen in hogere versnelling

• Bij aanvang ‘organisch’

Aanpak:

• Wat is nu hoogste nood bij ondernemers?

• Toewijzen van taken

• Centrale aanpak + strak delegeren



• Ongeziene situatie

• Massa info en regels

• Tsunami aan vragen

Grootste behoefte: “gevolgen voor mijn zaak?”



Daarom: maximale beschikbaarheid voorzien om 
ondernemers 1 op 1 te informeren



Daarom: maximale beschikbaarheid voorzien om 
ondernemers 1 op 1 te informeren

• 24/24u en 7/7d

• 51.000 contacten



Tegelijk behoefte: steun voor getroffen ondernemers

• Info uit 1ste hand

• Soms verwarrend / tegenstrijdig 

• Gecentraliseerd via 1 coördinator                 interne communicatie!

• Studiedienst: 

• voorstellen en belangenbehartiging

• Op basis van facts & figures

• Adviseurs: lobby => kabinetten

• Federaal, Vlaams, Brussels

• Provinciaal, gemeentelijk



Tegelijk behoefte: steun voor getroffen ondernemers

• Nood aan sterke maatregelen!

• Druk zetten!

• Via pers



Behoefte aan informatie: hoe vertalen, verpakken, aanbieden?

• Team Marketing & Communicatie: volledige switch ifv corona

• Vertrekpunt: massa-info naar grote doelgroep brengen

✓Meer communicatiemomenten

✓ Eenvoudig

✓ Concreet

✓ Praktisch



Crisis => veel communiceren



Crisis => veel communiceren



Crisis => helder communiceren



Crisis => wendbaarheid van fysiek naar online



Crisis => wendbaarheid van fysiek naar online



Crisis => wendbaarheid

• Bestaand aanbod herwerkt met corona

• Nieuwe inzichten



Crisis => vertrouwen geven



• Heropening = te voorzien

Crisis => voorbereiden op next steps



Crisis => slimme marketing



5 take aways bij crisiscommunicatie!

1. Durf schrappen als het moet

2. Richt je op basisbehoeften

3. Communiceer veel, via alle kanalen

4. Bepaal duidelijk verantwoordelijkheden + centrale sturing

5. Wees creatief



Vragen ?


