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1. Discipline 5: professionals in 
crisiscommunicatie

Snel en correct communiceren tijdens een noodsituatie is een van de meest cruciale taken van de overheid. Mensen hebben 
immers nood aan juiste informatie om zichzelf, familie en vrienden in veiligheid te brengen. Deze taken  worden uitgevoerd door 
discipline 5. Discipline 5 staat in voor de informatie aan de bevolking. 

De uitdagingen voor discipline 5 zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Zowel de bevolking als de pers verwachten steeds 
meer informatie op maat, via het communicatiekanaal dat zij verkiezen.  De opdrachten van discipline 5 zijn dan ook niet min:  
ze zijn verantwoordelijk voor het geven van communicatie-advies,  het monitoren van de sociale media, het publiceren van 
updates op de website, het activeren van een informatienummer, het geven van interviews, het reageren op de sociale media,  
de opvang van de pers, …

Om het hoofd te bieden aan al deze uitdagingen, nam discipline 5 de laatste jaren grote stappen om zich meer en meer te  
professionaliseren. Verschillende nieuwe inzichten1 en nieuwe technologieën, bv. BE-Alert en ICMS, zorgen ervoor dat  
discipline 5 steeds sneller en performanter de bevolking kan informeren.

Vandaag is discipline 5 veel meer dan het schrijven van een persbericht. 

2. Nood aan ondersteuning
Om de taken van discipline 5 correct te kunnen uitvoeren in een noodsituatie, is er nood aan voldoende opgeleide mensen,  
die 24/7 beschikbaar zijn. Net zoals de andere disciplines, kan discipline 5 nood hebben aan ondersteuning. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijkheden:

 f Intern: personeelsleden van andere diensten kunnen de communicatiedienst ondersteunen . Zorg ervoor dat 
deze personen een opleiding krijgen. 

 f Multidisciplinair: de taken van discipline 5 behoren niet exclusief toe aan de communicatiedienst van de stad/
gemeente. Ook leden van andere (operationele) diensten kunnen bijdragen tot een goede informatieverstrekking 
aan de bevolking (bijv. communicatiemedewerkers van brandweer en politie). 

 f Intergemeentelijk: gemeenten kunnen tijdens een noodsituatie ondersteuning vragen aan buurgemeenten.   
Maak hierover op voorhand praktische afspraken.

 f Team D5: via het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) kan een burgemeester of gouverneur beroep doen op 
ondersteuning van Team D5, een team van ervaren communicatoren.  

Om een noodsituatie te beheren, moet je beroep kunnen doen op voldoende en gespecialiseerde 
mensen. Dit geldt voor alle disciplines, ook voor discipline 5. Aarzel dus niet om ondersteuning te 
vragen om  je crisiscommunicatie zo efficiënt mogelijk te organiseren. 

1 Op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zijn vele praktische gidsen D5 raadpleegbaar. 
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3. Team D5: netwerk van ervaren 
communicatoren

3.1. Team D5: ondersteuningsteam sinds 2013

Sinds 2013 biedt Team D5 ondersteuning in crisiscommunicatie. Dit team is opgericht vanuit de vaststelling dat  discipline 5 
vaak onvoldoende capaciteit heeft om alle communicatietaken naar behoren uit te voeren. Met de ondersteuning van Team D5 
is elke organisatie - ook kleine steden en gemeenten met een beperkte communicatiedienst - in staat om de informatie aan de 
bevolking optimaal te organiseren tijdens een noodsituatie. Dankzij deze samenwerking krijgt elke burger de informatie waar hij 
nood aan heeft (en recht op heeft). 

Team D5 bestaat uit een 40-tal Nederlandstalige en Franstalige opgeleide en getrainde communicatoren. Het NCCN staat in 
voor de coördinatie van het team.

Alle leden van Team D5 hebben een achtergrond in crisiscommunicatie en noodplanning. De meeste leden werken in steden 
en gemeenten of bij de federale diensten van de gouverneurs, anderen zijn afkomstig van nood- en interventiediensten of zelfs 
van de privésector. Zij zijn allemaal opgeleid in crisiscommunicatie en volgen regelmatig bijscholingen of houden oefeningen. 

Het team werd de afgelopen jaren al meermaals geactiveerd om ondersteuning te bieden in de meest uiteenlopende  
noodsituaties en oefeningen: een kettingbotsing op een autosnelweg, een chemisch lek afkomstig van een schip, een brand in 
een fabriek, een busongeval, een storm, terroristische dreigingen en aanslagen… 

De duur van de activatie en het aantal betrokken teamleden was uiteenlopend: een ondersteuningsopdracht van minder dan 
twee uur met enkele teamleden tot een activatie van meerdere dagen met een groot deel van het team.

“De steun die we kregen van het D5-team tijdens het salpeterincident kwam als geroepen.  
Het was dat duwtje die we nodig hadden”.

Ilse Halewyck, noodplanningscoördinator gemeente Gistel
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3.2. Principes van Team D5

Ondersteuningsteam

 f Een gemeente, provincie of het NCCN activeert Team D5 in een noodsituatie. 

 f Team D5 ondersteunt de betrokken gemeentelijke, provinciale of federale D5 en werkt onder leiding van  
de lokale Dir-D5.  

 f De versterking van het Team D5 ontdoet een burgemeester of gouverneur niet van zijn wettelijke verplichting om 
discipline 5 te organiseren.

Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC)

 f Het Team D5 werkt volgens de principes van het Werkproces Crisiscommunicatie.

 f Het WPCC is een methodologie om snel en efficiënt te communiceren tijdens een noodsituatie .

 f Op basis van het WPCC kan het Team D5 concrete communicatieadviezen geven aan de beleidsverantwoorde-
lijken en deze strategie omzetten in communicatie-acties.

Nationaal netwerk 24/7

 f Het Team D5 is 24/7 beschikbaar. De concrete inzettermijn is afhankelijk van vele factoren (dag en uur,  
locatie, beschikbaarheden van de leden…). Een aantal taken kunnen ook vanop afstand worden uitgevoerd.

 f De leden van Team D5 werken met hun eigen middelen.

 f De gepresteerde uren van de teamleden moeten niet financiëel vergoed worden. 

4. Ondersteuning bij de uitvoering van alle D5-
opdrachten

Team D5 ondersteunt de betrokken overheid bij de uitvoering van alle D5-opdrachten. De teamleden staan de lokale D5 bij 
met knowhow en/of capaciteit om bepaalde opdrachten uit te voeren. 

Met hun ervaring kunnen de leden van het Team D5 de betrokken D5 operationeel en strategisch ondersteunen. 

Welke taken kan Team D5 opnemen ?

 f Omgevingsanalyse: door de (sociale) media te analyseren, breng je de percepties van de bevolking en de media 
in kaart. Op basis van deze analyse kan je vervolgens een communicatiestrategie uitwerken. Het opzetten van zo’n 
omgevingsanalyse vraagt bij grootschalige noodsituaties de inzet van voldoende opgeleid personeel. Team D5 
kan hierbij ter plaatse of van op afstand ondersteunen. 

 f Advies: net zoals bij andere disciplines, is het de taak van discipline 5 om de beleidsverantwoordelijken te 
adviseren, door een gefundeerde communicatiestrategie voor te stellen. Het Team D5 kan in deze stap van het 
proces ondersteunen met ervaring en knowhow.

 f Coördinatie:  discipline 5 is teamwork. Coördinatie tussen de verschillende teamleden is van essentieel 
belang. Team D5 kan deze coördinerende rol opnemen en waken over het proces door bv. overlegmomenten 
te organiseren, een overzicht te behouden via een white board, de informatiedoorstroming te faciliteren…  
Daarnaast kan het team ook instaan voor de contacten en coördinatie met externe communicatiepartners (buurge-
meenten, betrokken bedrijf, betrokken school of ziekenhuis, hulp- en interventiediensten, bovenlokale overheden…). 
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 f Uitvoering:  de communicatiestrategie wordt omgezet in een aantal concrete communicatie-acties: opmaken van 
persberichten, activeren van een informatienummer, opmaken van een FAQ-lijst, opvang van de pers op het terrein, 
antwoorden op vragen van burgers op de sociale media, organiseren van een persconferentie, geven van een 
interviews, inzetten van BE-Alert…Team D5 kan bij elk van deze acties de betrokken D5 ondersteunen.

Ook een goed voorbereide lokale D5 met voldoende capaciteit, kan baat hebben bij een (beperkte) 
ondersteuning van Team D5. De leden van Team D5 kunnen de rol van procesbegeleiding en   
coördinatie opnemen. 

Figuur 1: Werkproces crisiscommunicatie
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5. Praktische werking van Team D5

5.1. Activering van Team D5

Elke burgemeester, gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken kan in het kader van een noodsituatie Team D5 ac-
tiveren (zie ook bijlage 1). 

Beslissing tot activatie Team D5

 f De betrokken overheid noteert de beslissing tot activatie van Team D5 in het logboek.

 f De D5-verantwoordelijke (bij voorkeur) neemt contact op met de permanentie van het NCCN en beschrijft kort de 
noden op het gebied van D5.

 f De permanentie van het NCCN neemt contact op met een communicatiemedewerker van het NCCN en geeft de 
eerste informatie en contactgegevens van de betrokken D5-verantwoordelijke door.

 f De communicatieverantwoordelijke van het NCCN neemt contact op met de betrokken D5-verantwoordelijke en 
bespreekt op welke manier Team D5 kan ondersteunen. 

Activatie van het Team D5 

 f De communicatiemedewerker van het NCCN activeert het netwerk en stelt een team samen in functie van de 
behoeften.

 f De communicatiemedewerker van het NCCN brengt de D5-verantwoordelijke op de hoogte van de samenstelling 
van het team (ter plaatse en/of op afstand) en de activatietermijn. 

 f Bij een activatie door een gemeente informeert de communicatiemedewerker van het NCCN de betrokken federale 
dienst van de gouverneur.

De inzettermijn kan variëren naargelang de aard van elke noodsituatie (dag en uur waarop de noodsituatie zich voordoet, 
locatie,…) en de beschikbaarheden van de teamleden. Hoelang het team actief blijft, is afhankelijk van de opdrachten en het 
verloop van de noodsituatie. 

5.2. Werking

Team D5 duidt een eigen teamleader aan. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de betrokken overheid. 

De leden van Team D5 werken met hun eigen middelen.  Er is geen financiële vergoeding voorzien voor de teamleden.  
De overheid die de ondersteuning aanvraagt, moet de gepresteerde uren niet vergoeden.  

Zoals wettelijk voorzien in het Koninklijk Besluit2  op de noodplanning en het crisisbeheer , worden de opdrachten van  
discipline 5 uitgevoerd onder coördinatie van de bevoegde overheid. Ook de werkzaamheden van Team D5 vallen onder 
deze coördinatie.

Een ondersteuning van Team D5 wordt beschouwd als een tijdelijke detachering. Dit betekent dat  de normale regels van 
de arbeidsovereenkomst (of van het statuut van de ambtenaar) tussen de medewerker en zijn werkgever van toepassing zijn, 
gedurende de opdracht (beroepsverzekering, medische dekking, overuren,…).

 

2 Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal   
 niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een  
 coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
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Inzet van Team D5 bij oefeningen

Je kan Team D5 ook inzetten tijdens oefeningen. Zowel voor de lokale D5 als voor Team D5 is dit een nuttige ervaring. 
Hoe inzetten ?  

 f Stuur tijdig een mail naar comm@nccn.fgov.be

 f Vermeld datum, tijdstip, doelstelling en contactgegevens.

 f We nemen contact op om de afspraken te verfijnen en een team samen te stellen. 

Bijlage: Activatie Team D5

1.  Beslissing tot activatie

 9 Een burgemeester, gouverneur of minister beslist om Team D5 te activeren. 

 9 Noteer dit als beslissing in het multilogboek ICMS.

2.  Activatie

 9 Neem contact op met de permanentie van het NCCN op het nummer 02/506.47.11. Bij voorkeur gebeurt dit door  
de D5-verantwoordelijke.

 9 Een communicatiemedewerker van het NCCN neemt contact met je op. Geef aan of je ondersteuning nodig hebt voor:

 f Omgevingsanalyse

 f Advies en strategie

 f Coördinatie

 f Uitvoering

3.  Opstart Team D5

 9 Het NCCN stelt een team samen en informeert je over de samenstelling 

 f Wanneer actief ? 

 f Hoeveel personen ? 

 f Ter plaatse of op afstand?

 f ...

 9 Indien nodig brengt het NCCN de federale dienst van de gouverneur op de hoogte.

mailto:comm%40nccn.fgov.be?subject=
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