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Management

De essentie van issuemanagement is
positieve en negatieve trends en ontwik-
kelingen in de omgeving van je organisa-
tie vroegtijdig signaleren en er strate-
gisch over communiceren. Op die manier
kun je veel crises te slim af zijn.
In feite is issuemanagement niet meer
dan een logisch vervolg op crisisbeheer-
sing, aldus Jan Oosterkamp, Director
Supply Chain van CSM Sugar Confectio-
nery Division (fabrikant van onder meer

Red Band, Venco en Sportlife). “Toen we
onze crisishandboeken en Q&A’s op orde
brachten, bedachten we ons dat het nog
beter zou zijn crises proberen te voorko-
men door pro-actief om te gaan met 
issues. Je bespaart zo immers de tijd,
geld en energie die het oplossen van een
crisis met zich meebrengt.”

‘Radar’
Deze gedachte was voor de organisatie,
vooral actief in Europa, in 2000 aanlei-

ding issuemanagement tot een integraal
bedrijfsonderdeel te bombarderen. “We
hebben internationale issueteams
samengesteld, bestaande uit lokale kwa-
liteits- en wetgevingsmanagers en exter-
ne communicatieadviseurs, en per thema
een ‘issuemanager’ aangewezen. De
teams komen jaarlijks twee- tot viermaal
bijeen en overleggen regelmatig per e-
mail of telefoon. De teamleden fungeren
als ‘radar’ en informeren de issuema-
nager periodiek over de fase waarin een
issue zich bevindt, de media-aandacht en
activiteiten van bijvoorbeeld overheid of
actiegroepen. De issuemanager zorgt
vervolgens voor een position-statement
en ‘questions and answers’ (Q&A’s) of zet
bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne
in gang”, vertelt Oosterkamp.
De supply-chain-directeur is tevreden
over het functioneren van de teams:
“Vroeger hadden onze kwaliteits- en wet-

gevingsmensen een geïsoleerde positie,
nu kunnen ze breed samenwerken en
kennis en ervaring uitwisselen. Dat komt
niet alleen het managen van issues ten
goede, maar ook onze kwaliteitssyste-
men. En doordat we in verschillende lan-
den hetzelfde standpunt hanteren, zijn
we beter in staat via nationale branche-
organisaties regeringsvertegenwoordi-
gers te overtuigen van onze ideeën.”

Murphey
Het is een misverstand te denken dat
issuemanagement een gedegen crisispro-
cedure overbodig maakt. “Hoe goed je
ook voorbereid bent, Murphey kan je toch
te slim af zijn”, benadrukt Oosterkamp.
Irene van Geest, directeur Communicatie
en voorlichting bij de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA) beaamt dat: “Er kan
onverwacht een cameraploeg op de stoep
staan en dan moet je je zaken goed op
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management
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geld en energie die
het oplossen van
een crisis met zich
meebrengt.
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orde hebben. Ik geloof daarbij niet in dik-
ke draaiboeken, wel in een heldere taak-
verdeling. Die geeft het noodzakelijke
houvast om tijdens een crisissituatie de
juiste beslissingen te kunnen nemen.” 
De VWA is voor bedrijven het eerste aan-
spreekpunt tijdens crises. Behalve als
toezichthouder en als meldpunt geeft de
instantie ook advies. Bijvoorbeeld over
de benodigde omvang van een recall,
mediacontacten of het opstellen van een
lijst met ‘frequently asked questions’
(FAQ’s). Daarnaast doet de VWA uiteen-
lopende onderzoeken, zoals onlangs
naar het acrylamidegehalte in voedings-
middelen en bestrijdingsmiddelen op
citrusfruit.

Geheim
Het geheim achter effectief issue- en cri-
sismanagement is systematisch te werk
gaan. Voor issuemanagement betekent

dat: structureel je voelsprieten gebrui-
ken, je kennis op peil houden en een
stappenplan volgen. 
Bovendien moet je keuzes durven maken.
Bijvoorbeeld om de ene doelgroep meer
aandacht te geven dan de andere. Of om
het ene issue links te laten liggen en het
andere te ‘claimen’ door er eerder over te
communiceren dan concurrenten. “Je
moet niet denken dat je in een keer alle
issues kunt aanpakken want dan zie je
door de bomen het bos niet meer. Begin
met een paar issues die je aankunt en ga
daarmee de diepte in. Breid daarna gelei-
delijk je capaciteit uit naar meerdere issu-
es”, adviseert Oosterkamp.
Aspecten die meespelen bij de priorite-
ring van issues zijn de mate waarin een
thema ‘het hart van de organisatie’ raakt,
de mogelijkheden om het te beïnvloeden
en de mate waarin een bedrijf zich ermee
kan profileren.

Lastig
Oosterkamp geeft toe dat keuzes maken
lastig is. “Je kunt namelijk nooit hele-
maal voorspellen welke issues tot een cri-
sis zullen leiden, omdat ze worden beïn-
vloed door uiteenlopende factoren.” Wie
weet bijvoorbeeld hoe het issue overge-
wicht zich zal ontwikkelen? Dit thema
wordt immers niet alleen door de media
gestuurd, maar ook door dieet-hypes
zoals Atkins of Montignac, wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten, overheids-
beleid en allerlei andere zaken.
Na de issueselectie is het tijd voor verdie-
ping: wat is het issue precies, welke ont-
wikkelingen liggen er aan ten grondslag,
welke partijen bewegen zich rondom het
issue, in welke fase bevindt het issue
zich, in welke richting beweegt het en
hoe ziet de gewenste situatie eruit? Ook
het huidige en toekomstige beleid van
bijvoorbeeld overheid en maatschappe-
lijke organisaties is interessant.
Een nadere analyse van de standpunten
van partijen in de samenleving en de
positie van de organisatie in het maat-
schappelijk veld is daarbij zinvol, bijvoor-

: De crisis te slim af

Digitale Quick Scan
Schuttelaar & Partners heeft een
Digitale Quick Scan (DQS) ontwik-
keld waarmee standpunten van
partijen in de samenleving en de
positie van een bedrijf binnen het
maatschappelijk veld stapsgewijs
en visueel in kaart worden
gebracht. Met deze informatie
wordt een strategie opgezet voor
de interne en externe communica-
tie rond het issue.
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beeld via een ‘Digitale Quick Scan’
(kader links). Een ander hulpmiddel is de
issuecyclus (kader hierboven), die in een
oogopslag weergeeft waar een issue zich
bevindt in de maatschappelijke belang-
stelling.
Mede op basis van deze gegevens kan de
organisatie een strategie uitstippelen
voor het interne beleid en voor het inter-
ne en externe communicatiebeleid rond
het issue. Hoe zorg je er bijvoorbeeld
voor dat de juiste mensen geïnformeerd
worden over het standpunt van de orga-
nisatie, met welke boodschap treedt je
naar buiten en via welke media?

Actueel
Kranten, vakbladen en internet zijn nutti-
ge en actuele informatiebronnen. Van
Geest: “Kranten zorgen vooral voor het
agenderen van onderwerpen, terwijl web-
sites meer inhoudelijke informatie geven
over een thema. Interessante websites

zijn bijvoorbeeld die van de Europese
Commissie (DG Sanco:
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_
consumer/index_nl.htm, red.) en die van
nationale en internationale koepelorga-
nisaties, zoals de VAI (www.voedingsin-
dustrie-vai.nl, red.) en de CIAA
(www.ciaa.be, red.).”
Samenwerking zoeken met andere spe-
lers, bijvoorbeeld brancheorganisaties,
collega-bedrijven of de Voedsel en Waren
Autoriteit, is vaak zinvol. Voer je bijvoor-
beeld een lobby voor verdergaande trans-
parantie in de levensmiddelenketen, dan
sta je samen sterker. Belangrijk is wél dat
je bepaalt welk deel van het issue door de
brancheorganisatie wordt opgepakt en
welk deel door de individuele bedrijven.
Zoals bij de aanpak van overgewicht,
waarvoor de VAI vorige maand een
beleidsdocument ‘Terugdringen van over-
gewicht’ presenteerde. Dit document
dient als vertrekpunt voor activiteiten van

levensmiddelenfabrikanten op het gebied
van voorlichting, productsamenstelling en
onderzoek en zelfregulering op het gebied
van marketing en reclame. Binnen de
geschetste kaders hebben fabrikanten de
ruimte om een eigen invalshoek te kiezen.
De een zal bijvoorbeeld het accent leggen
op productsamenstelling, de ander op
voorlichting en bewegingsactiviteiten.

Angstig
Getuige de vele issues waar de media
aandacht aan besteden en de steeds
mondiger consument, is issuemanage-
ment tegenwoordig niet meer weg te
denken uit het bedrijfsproces. Deson-
danks bespeurt Oosterkamp soms wat
weerstand bij collega-bedrijven: “Begin
je aan issuemanagement, dan moet je je
bedrijf doorlichten en dat maakt kwets-
baar. Maar het gaat er juist om je eigen
beperkingen in te zien en daarover in
openheid te communiceren. Je moet
daarbij niet bang zijn een externe des-
kundige in te schakelen voor advies.”
Van Geest verwacht dat de aandacht voor
thema’s als overgewicht en gezonde voe-

ding de komende jaren verder zal toene-
men. “In de media zie je regelmatig de
krantenkop ‘fat tax’ terugkomen en
steeds meer organisaties besteden aan-
dacht in hun jaarverslag aan deze the-
ma’s.” Oosterkamp is ervan overtuigd
dat duurzaamheid steeds belangrijker
wordt. “Getuige rapportages van beurs-
genoteerde fondsen verschuift dit thema
van niche naar main-stream. Duurzaam-
heid is een issue waar je straks niet meer
omheen kunt.”

Guido van Alphen en Lisette de Jong
Drs. G. van Alphen en ir. L.S. de Jong, Schuttelaar & Part-

ners, 070-3184444, gvanalphen@schuttelaar.nl. 

‘Issuemanagement is een logisch
vervolg op crisisbeheersing’

Schuttelaar & Partners heeft, vanuit haar ervaring met het
coördineren van recalls. een aantal tips ter aanvulling op het
crisisdraaiboek:
– Monitor discussiefora en nieuwsgroepen op internet. 
– Informeer, kort voorafgaand aan een product-recall, de

consumenten die klachten gemeld hebben over het pro-
duct.

– Speel in persbericht en recall-advertentie zo veel mogelijk
in op mogelijke vragen van consumenten en journalisten. 

– Crisisteam en woordvoerder moeten na verspreiding van
de persberichten direct paraat staan voor vragen. 

– Ga efficiënt om met recall-advertenties.
– Diverse media nemen initiële berichtgeving van bijvoor-

beeld ANP over. Staan hierin fouten, dan moeten deze
direct worden gecorrigeerd.

– Vermeld de product- of batchcode liefst op dop of deksel
en niet op fles of blik. 

– Laat na de recall een aantal buitendienstmedewerkers
steekproefsgewijs controleren of alle producten van de
schappen zijn verwijderd.

– Vergeet bij een recall ook de kleine winkeliers niet.
– Zorg voor een gedegen crisisevaluatie. 

Crisistips

De levenscyclus van een issue wordt
gebruikt bij de verkenning en identifi-
catie van een issue en verloopt als
volgt: wordt niet tijdig actie onderno-
men om aan een sluimerend issue
weerstand te bieden of het om te bui-
gen, dan neemt de publieke aandacht
voor dat issue toe (zie curve). Hoe
meer aandacht, hoe
minder mogelijkheden
tot beïnvloeding (stip-
pellijn). Wanneer
belangengroeperingen
lucht krijgen van een
issue, stijgt veelal de
kans op publieke aan-
dacht. Vaak komt een
issue na publieke aan-
dacht ook op de politie-
ke agenda. De politiek

onderneemt vervolgens actie, stelt
een onderzoek in en komt met wet- 
en regelgeving. Na deze fase is soms
sprake van institutionalisering van
het issue. Vervolgens nemen de
berichtgeving en de aandacht voor
een issue af. Er ontstaat een nieuw
evenwicht.

De issuecyclus
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