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Tijdens bouwwerkzaamheden in de omgeving wordt een kabel kapot 

getrokken, er breekt brand uit in uw technische ruimte of uw bedrijf trekt 

onverwachts aandacht in de media en het telefoonverkeer neemt explosief 

toe. Allemaal onverwachte situaties die van grote invloed zijn op uw 

telefonische bereikbaarheid en uw bedrijf hard kunnen raken. Het is 

verstandig om vooraf hierover na te denken voordat er crisis is. “Be 

prepared!” 

 

Brand, waterschade, stroomuitval, bovenmatige media aandacht of defecte 

communicatie middelen, het is niet altijd te voorkomen. Welke schade kan 

uw bedrijf of organisatie oplopen? Schade is hierbij een ruim begrip, maar u 

kunt hierbij denken aan: 

 Directe schade omdat u nieuwe apparatuur moet aanschaffen (bij 

sommige calamiteiten gedekt door de verzekering) 

 Gevolgschade door omzetverlies, omdat uw klanten u niet kunnen 

bereiken en u niet met hen kunt communiceren 

 Gevolgschade omdat uw personeel niet aan het werk kan, terwijl u wel 

loonkosten moet doorbetalen 

 Indirecte schade voor uw afnemers omdat u bepaalde diensten niet kunt 

verlenen 

 

Door vooraf een preventie- of calamiteitenplan op te stellen, kan in veel 

gevallen de schade worden beperkt. Een calamiteitenplan is het organiseren 

en kanaliseren van communicatiestromen in het geval van een calamiteit. 

Een goed plan geeft uw organisatie rust bij een calamiteit en biedt u de 

mogelijkheid om al uw energie te richten op het herstel om zo snel mogelijk 

terug te komen naar de dagelijkse gang van zaken. 

 

Bij het opstellen van een preventie- of calamiteitenplan maakt u eerst een 

risicoanalyse. In deze risicoanalyse neemt u op welke gevolgen bepaalde 

calamiteiten voor uw organisatie hebben en tegen welke kosten u die 

 

Hoe heeft uw organisatie de telefonische bereikbaarheid gewaarborgd in 

het geval van een calamiteit of een storing zoals:  

 Onverwachte personele gebeurtenissen (ziekte, staking, onverwachte 

drukte) 

 Rampen (brand, explosie, verontreiniging, terroristische dreiging) 

 Problemen in de ICT infrastructuur 
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gevolgen kunt beperken of voorkomen. Hierbij kijkt u of de risico’s en de 

maatregelen opwegen tegen de kosten van de schade. In een 

calamiteitenplan worden vele aspecten vastgelegd. In dit artikel richten wij 

ons met name op de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie. 

 

Het begrip “calamiteit” kan op twee manieren benaderd worden: 

1. Er doet zich extern een calamiteit voor waarbij uw organisatie een 

crisisteam moet inrichten. 

2. Uw telefonie voorzieningen worden getroffen door een calamiteit waardoor 

uw telefoonverkeer omgeleid of aangepast moet worden. 

 

In beide situaties zijn er organisatorische en technische aspecten waar 

rekening mee gehouden moet worden. Wij hebben voor u de belangrijkste 

aandachtspunten op een rij gezet. 

 

Het organisatorische aspect 

Met betrekking tot de communicatie voorzieningen zijn de volgende 

organisatorische vragen aan de orde: 

 Welke communicatiestromen moeten in het geval van een calamiteit 

absoluut doorgaan? 

 Hoeveel personen maken deel uit van een calamiteitenteam? 

 Vanaf welke locatie gaat het calamiteitenteam zijn werk verrichten? 

 Welke communicatiemiddelen zijn noodzakelijk voor de leden van het 

calamiteitenteam? 

 Welke telefoonnummers zijn voor het calamiteitenteam beschikbaar? 

 Welke telefoonnummers zijn beschikbaar voor publiek en pers? 

 Door hoeveel mensen en met welke functies moeten de telefonische 

bereikbaarheid bij een calamiteit worden gewaarborgd. 

 Vanaf welke locatie(s) kunnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd? 

 Welke essentiële communicatie middelen zijn hiervoor noodzakelijk? 

 

Allemaal zaken die u vastlegt in een calamiteitenplan en die jaarlijks 

gecontroleerd en bijgewerkt moet worden. 

 

Het technische aspect 

Dit betreft het waarborgen van de beschikbaarheid van uw inkomende 

telefoonverkeer. En zorg ervoor dat uw inkomende verkeer, of een deel 
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ervan, gerouteerd wordt naar een alternatieve locatie door middel van een 

calamiteitendienst. Of dat bij explosief verkeer tijdelijk extra capaciteit wordt 

ingeschakeld. 

 

Technisch is een storing op verschillende manieren op te vangen. Enkele 

voorbeelden hierbij zijn: 

 Het redundant inrichten van uw telefonie en data omgeving. Mocht een 

essentieel onderdeel van het telefonie platform uitvallen, dan wordt dit 

deel direct overgenomen door het redundante gedeelte. 

 Stroomuitval kan (tijdelijk) worden opgevangen door belangrijke 

systemen aan te sluiten op een noodstroomvoorziening. Deze 

noodstroomvoorziening zorgt er o.a. voor dat de telefooncentrale, de 

netlijnen, maar ook de gekoppelde applicaties zoals voice response 

systemen en SIM-boxen blijven functioneren. 

 Op netlijn niveau (vanuit de provider) kunnen voorzieningen worden 

getroffen zodat inkomend telefoonverkeer, bij uitval van de netlijnen, 

automatisch en/of handmatig wordt doorgezet naar andere 

bestemmingen. Deze dienst werkt in combinatie met uw huidige ICT 

omgeving, maar wordt op provider niveau beschikbaar gesteld. 

Bestemmingen waar telefoonverkeer naar kan worden gerouteerd zijn 

onder meer: 

o Een andere locatie. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenten hun verkeer 

mogelijk routeren naar een buurgemeente 

o Een alternatieve netlijnbundel die is aangesloten op een ander 

(redundant) telefoonsysteem 

o Naar de mobiele telefoons van de medewerkers 

o Een tijdelijke meldtekst, waarbij de beller te horen krijgt dat u 

tijdelijk niet bereikbaar bent 

 

Voor het inrichten van een calamiteitendienst dienen de volgende vragen te 

zijn beantwoord: 

 Wat zijn de mogelijkheden? 

o Welk telefoonverkeer dient er bij een storing ge-herrouteerd te 

worden? 

o Zijn alle doorkiesnummers even belangrijk? 
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o Is er voldoende capaciteit op de uitwijk locatie of moet er worden 

gerouteerd naar GSM? 

o Wat kan mijn provider bieden op dit punt? 

 Wanneer wordt de dienst geactiveerd? 

o Wanneer moet een calamiteitendienst actief geschakeld worden? 

o Wanneer is een storing een calamiteit en wie bepaalt dit? 

 Waarnaar toe worden de gesprekken ge-herrouteerd? 

o Wat zijn de eindbestemmingen van het inkomende verkeer? 

o Wat zijn de faciliteiten van de eindbestemmingen? 

 

Conclusie 

Het inrichten van telecommunicatie voorzieningen in het geval van 

calamiteiten en storingen vraagt vooral voorbereiding. Bij het opstellen van 

een calamiteitenplan heeft u mogelijk te maken met wettelijke verplichtingen 

en richtlijnen (zoals bij gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven) ten 

aanzien van borging van bereikbaarheid in calamiteiten situaties.  

 

Het gaat niet altijd om extra voorzieningen of  investeringen, vaak gaat het 

ook om het handig gebruik maken van de reeds aanwezige mogelijkheden. 

WCS TeleAdvies heeft veel ervaring met het inrichten van  

calamiteitenplannen en is graag bereid om u hierbij te adviseren en te 

ondersteunen. 

 

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

 


