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Format Deelplan communicatie voor 
het Plan van Aanpak nafase 
 
Voor een soepele overgang van de acute fase naar de nafase, coördineert het Hoofd Preparatie 
Nafase (Bevolkingszorg) het opstellen van een Plan van Aanpak Nafase. Het Plan van Aanpak 
Nafase bestaat uit 

1. Opdrachtbeschrijving  

2. Impact van het incident  

3. Voorstel organisatiestructuur  

4. Criteria voor overdracht naar reguliere organisatie  

5. Deelplannen per relevant deelgebied   

  

Elk deelgebied levert zijn eigen deelplan aan. Hieronder een format dat kan helpen bij het formuleren 

van het deelplan voor communicatie. Houd er daarnaast rekening mee dat communicatie ook een rol 

speelt in diverse andere deelprocessen: stem af met de andere procesleiders of hoofden over hun 

deelplannen.  

 

Het Plan van Aanpak Nafase is een advies aan de betrokken gemeente over wat de komende tijd 

nodig is aan afstemming, mensen en middelen. Centraal staat de strategie en de daaruit 

voortvloeiende activiteiten. Kan veel van het werk al snel regulier worden opgepakt, of is het van 

belang om nog een tijdlang mensen hiervoor vrij te houden? Moet er een website of telefoonnummer 

in de lucht blijven? Komen er nog informatiebijeenkomsten? 

 

Inhoudelijke of technische informatie over de precieze invulling is voor dit plan niet nodig, daarvoor is 

het overdrachtsdocument communicatie. In het document Vormgeven aan de overgang naar de 

nafase wordt het kader voor beide formats geschetst.  

  

Deelproject/thema  Communicatie  

Huidige situatie   Wat is er gedaan (globaal)?  
 
Welke uitgangspunten worden gehanteerd (zie overdrachtsdocument)?  

  

Doelstelling  De doelstellingen van crisiscommunicatie gelden ook voor communicatie in de 
nafase: 
1. Betekenisgeving  
2. Schadebeperking   
3. Informatieverstrekking  

  
Doelstelling communicatie met getroffenen: 
 
Doelstelling interne communicatie: 
 
Doelstelling externe communicatie: 

  

Doelgroepen   Betrokkenencirkel (zie overdrachtsdocument) 

  

https://www.ifv.nl/kennisplein/nazorg-en-nafase/publicaties/format-pva-overdrachtsdocument-nafase
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Verantwoordelijken/ 

actoren  

> Welke formele communicatielijnen zijn er nog meer (bijv. Politie, OM, GGD, ...)? 

Hoe vindt afstemming plaats?  

> Welke partners/experts zijn belangrijk om aangehaakt te houden? Is er externe 

expertise nodig (neem ook mee in budget!) 

> Welke sleutelfiguren zijn belangrijk in het contact met de getroffen gemeenschap 

(bijv. Schoolleiders, predikanten etc.)  

  

Lopende activiteiten 

& toekomstige 

kritische 

momenten  

1. Communicatie in de zin van pers- en publieksvoorlichting, direct gerelateerd aan de 

ingrijpende gebeurtenis: 

a. Vaste communicatielijn  

b. Omgevingsanalyse (hoe lang/frequent blijven doen?) 

  

2. Communicatie over het politiek-bestuurlijke vervolgtraject.  

Woordvoering: 
  

3. Communicatie over nafaseactiviteiten.   

a. Afstemming in projectgroep nafase  

b. Is er een één loketfunctie (IAC of IVC) gestart / nodig? Hoe lang blijft dat naar 

verwachting bestaan? 

c. Omgaan met kritische momenten, bijvoorbeeld: 
- Herdenking  
- Opvlammende media-aandacht, bijv. bij vergelijkbare situaties, 

onderzoeken, politieke verantwoording, terugblikken oud en nieuw  
- Resultaten (strafrechtelijk) onderzoek  
- Gewonden komen uit het ziekenhuis  
- Jaardag  
- Monument  
- Eind van het jaar met terugblikken, jaarlijstjes etc.  

 

4. Contact met getroffenen over behoeften/vragen.  

a. Contactpersonen voor getroffenen  

b. Behoeftenanalyse/monitoring – samenwerking andere deelprocessen hierbij  

  

5. Interne communicatie. 

Benodigde middelen:   
  

Planning  Hoe lang blijven middelen / mensen nodig? 

  

Benodigde (extra) 

capaciteit  

Bijvoorbeeld: 

> Communicatieadviseur nafase 

> Omgevingsanalist  

> Coördinator éénloketfunctie 

Budget  Welke kosten zijn te verwachten, bijv. voor mensen, brieven, bijeenkomsten, 
website, etc. 

 

Tijdpad   Maak een tijdlijn. 

Overige 

aanbevelingen  

> Aansluiting bij overige plannen vormgeven, projectgroep nafase.   

> In geval van herdenking: communicatie onderdeel van projectgroep herdenking. 

> Het weer oppakken van de reguliere communicatie en representatie. Deze moet 

zorgvuldig in afstemming met en congruent met het nafasetraject.  
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Achtergrondinformatie 

Dit document is vastgesteld door de portefeuillehouders Crisiscommunicatie en Nafase. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar info@ifv.nl  
 

mailto:info@ifv.nl

