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VOORWOORD

Marie Eggermont

VOORWOORD

Crisiscommunicatie is een noodzakelijk gegeven geworden in 
de samenleving. Dagelijks worden we geconfronteerd met een 
crisis die ergens heeft plaatsgevonden. Sinds enkele jaren 
heeft terrorisme ook een plekje veroverd binnen dit rijtje. Onze 
samenleving is kwetsbaar en het is belangrijk dat we daar als 
eventsector op voorbereid zijn. 

Sociale media zijn de laatste jaren een steeds groter component 
geworden binnen crisiscommunicatie. Van zodra er zich een 
crisis voordoet, staan sociale media vol met berichten, foto's, 
commentaren over wat er zich heeft voorgedaan. 

Mensen willen steeds sneller hun informatie. Crisiscommunicatie 
kan geen uur meer wachten. Ze gaan daarom spontaan op zoek 
naar info, vaak op social media. Het is hierdoor van groot belang 
dat organisaties ook klaar zijn om op social media te communiceren 
tijdens een crisis.

Deze handleiding is speciaal ontworpen voor de integratie van 
sociale media in crisiscommunicatie binnen de eventsector. 
Aan de hand van deze handleiding moet de integratie van sociale 
media binnen crisiscommunicatie vergemakkelijkt worden. Door 
het volgen van deze handleiding zet elke locatie of evenement een 
grote stap naar succesvolle crisiscommunicatie op social media.

Succes!
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 WAAROM DEZE 
HANDLEIDING? 
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DOELGROEP & DOELSTELLING

DOELGROEP

Deze handleiding is gemaakt voor iedereen met betrekking tot de 
eventsector die geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en sociale 
media. 
Van communicatieverantwoordelijken van grote eventlocaties 
tot eventorganisatoren van kleine buurtfeesten: iedereen kan 
sociale media en crisiscommunicatie opnemen in zijn of haar 
communicatieplan. 
De manier waarop dit gebeurt is voor velen een groot vraagteken en 
met deze handleiding kan daar een antwoord op worden gegeven. 

Specifiek richt deze handleiding zich op 
communicatieverantwoordelijken van zowel publieke als zakelijke 
evenementen en eventlocaties. Dit sluit niet uit dat deze handleiding 
ook enorm interessant kan zijn voor eventorganisatoren. Het is voor 
hen ook heel belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden 
van sociale media en crisiscommunicatie. 

DOELSTELLING 

Sociale media zijn meer dan ooit aanwezig bij evenementen. Men 
checkt zich in op een evenement, plaatst berichten over een 
evenement, deelt foto's... Kortom, het publiek deelt zijn beleving van 
een evenement graag online. 
Ook organisatoren of communicatieverantwoordelijken van 
evenementen of locaties houden deze sociale media constant 
updatet met de laatste nieuwste berichten en informatie om hun 
publiek te informeren. 
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Wanneer een crisis uitbreekt heeft dit online publiek nood aan 
informatie, maar deze informatie laat in vele gevallen te lang op zich 
wachten. 
Communicatieverantwoordelijken zijn erg actief online maar in tijden 
van crisis wordt dit een chaos. 

Vaak is men niet voorbereid over hoe en wat men gaat communiceren 
online in tijden van crisis. Daarnaast worden sociale media ook 
overspoeld met berichten en vragen van betrokken partijen. 
Het online publiek heeft nood aan informatie en als 
communicatieverantwoordelijke is het belangrijk om deze 
informatienoden op te lossen en onzekerheden weg te nemen. 

Men moet een degelijk plan klaar hebben met duidelijke krijtlijnen en 
afspraken over hoe sociale media zal ingezet en gebruikt worden 
in tijden van crisis. Om dit plan zo goed en volledig mogelijk op te 
stellen kan deze handleiding worden gebruikt. 

Hoe te beginnen aan een plan voor sociale media in 
crisiscommunicatie? Deze handleiding baseert zich op 
zes belangrijke stappen om sociale media op te nemen in 
crisiscommunicatie. 

Het correct volgen van deze stappen moet het mogelijk maken om 
als organisatie of locatie een communicatieplan te ontwikkelen die in 
elke situatie kan worden gebruikt.

DOELGROEP & DOELSTELLING
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SOCIALE MEDIA IN
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STAP 1
KANALEN 
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STAP 1: KANALEN

VIA WELKE KANALEN COMMUNICEREN? 

De eerste belangrijke stap bij het inzetten van sociale media in 
crisiscommunicatie is beslissen welke kanalen we zullen gebruiken.
Afhankelijk van op welke sociale mediakanalen men reeds actief is 
kan deze keuze variëren.

Hoofdzakelijk kunnen drie sociale mediakanalen efficiënt worden 
gebruikt voor crisiscommunicatie:

TWITTER 

FACEBOOK

WHATSAPP 

Belangrijk is dat je als organisatie reeds aanwezig bent op 
deze sociale mediakanalen. Het gebruik van sociale media in 
crisiscommunicatie is pas efficiënt als je reeds over een bereik 
of publiek beschikt via de Facebook- of Twitterpagina van jouw 
organisatie.  
Toch moeten organisatoren zich niet geremd voelen om via sociale 
media aan crisiscommunicatie te doen als hun kanalen maar klein 
zijn van omvang of bereik. Mensen gaan in tijden van crisis actief 
op zoek naar informatie en komen zonder veel moeite op de juiste 
kanalen terecht.

STAP 1
KANALEN 
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TWITTER 

Per kanaal wordt een overzicht gegeven hoe hier het best mee kan 
worden omgesprongen en wat belangrijke elementen zijn om mee 
rekening te houden: 

TWITTER 

Twitter kan gezien worden als het belangrijkste sociale mediakanaal 
om via te communiceren en gebruik van te maken in tijden van crisis.

Twitter is een heel vluchtig en open medium. Mensen denken minder 
na vooraleer ze hier iets op plaatsen waardoor dit medium de 
perfecte informatiebron vormt. Twitter is daarbij ook het ideale 
kanaal om te communiceren en direct te antwoorden op berichten 
van het publiek. 

Enkele belangrijke aspecten bij dit kanaal: 

Twitterberichten mogen maximaal slechts 280 tekens 
bevatten

Het gebruik van hashtags is van primordiaal belang: 
maak vaste hashtag tijdens een evenement. 
VB: #evenement #evenement + jaartal

Evenement / locatie = main messenger 
Tweeten vanuit profiel van het evenement of 
evenementenlocatie. 
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TWITTER 

Hoe Twitter inzetten? 

Alarmeringsberichten 

Nuttige aanbevelingen en handelingsadviezen 

Foute berichten corrigeren en kritiek weerleggen

Direct antwoorden op vragen 

Nieuwsstroom blijven monitoren 

Foto's / video's / gifs 
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FACEBOOK 

FACEBOOK 

Een tweede kanaal dat kan worden gebruikt bij crisiscommunicatie is 
Facebook. Het is een iets geslotener medium waardoor mensen eerst 
gaan nadenken vooraleer ze iets online plaatsen, maar het heeft 
een enorm groot bereik. 

Als evenement of evenementenlocatie beschik je vast en zeker over 
een pagina die reeds een groot bereik heeft opgebouwd.
In tijden van crisis kan het plaatsen van berichten via dit kanaal van 
groot belang zijn. Mensen gaan vanzelf gaan zoeken op de pagina 
van een evenement of locatie naar informatie. Belangrijk is dat deze 
dan ook geüpdatet wordt naarmate de crisis vordert.  

Enkele belangrijke aspecten bij dit kanaal: 

Groot bereik door pagina's van de organisatie

Mogelijkheid om live te gaan 

Moeilijk te monitoren 

Telkens een nieuwe post maken i.p.v. een oude post 
bij te werken. Enkel door een nieuwe post te maken 
genereer je nieuw organisch bereik in de nieuwsfeed.
Zo bereik je veel meer mensen dan wanneer je 
bestaande post zou aanpassen.
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Hoe Facebook inzetten? 

Nuttige aanbevelingen en handelingsadviezen 

FACEBOOK 

Publiceren van belangrijke crisisinformatie

Direct antwoorden op vragen 

Men kan zich als "veilig" aangeven 

Alarmeringberichten 
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WHATSAPP 

WHATSAPP

Whatsapp is ook een heel belangrijk sociale mediakanaal die kan 
ingezet worden in tijden van crisis. Dit kanaal wordt uitsluitend 
gebruikt voor de communicatie binnen het crisisteam en met de 
medewerkers. 
Via Whatsapp kan razendsnel worden gecommuniceerd over de crisis 
en hoe deze aangepakt zal worden. 
Het is geen tool om met de buitenwereld te communiceren maar 
vormt het perfecte hulpmiddel om intern te communiceren.

Enkele belangrijke aspecten bij dit kanaal: 

Crisiteam en mederwerkers moeten aanwezig zijn op 
WhatsApp

Snel en efficiënt communiceren intern

Maakt het mogelijk te blijven communiceren wanneer 
telefoonnetwerken overbelast zijn

Hoe WhatsApp inzetten? 

Groepen maken op voorhand met alle betrokken 
medewerkers + aparte groep met crisisteam 

Constant updates vanuit crisislocatie
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WHATSAPP 

WhatsApp Desktop maakt het mogelijk te 
communiceren via WhatsApp op computer 

Foto's / video's / gifs 

Alternatief voor WhatsApp: TELEGRAM

Telegram heeft identiek dezelfde functionaliteiten als 
WhatsApp. Het is daarentegen véél gebruiksvriendelijker om 
te gebruiken op de PC of laptop. 
WhatsApp wordt nog steeds het meest gebruikt door 
crisisteams omdat dit kanaal het meest gekend is.  Voor wie 
eens iets anders wil, kan Telegram ook een handig kanaal zijn.

Indien gekozen wordt voor Telegram is het wel belangrijk dat 
alle medewerkers beschikken over dit kanaal. 
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STAP 2
DOELGROEP
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STAP 2
DOELGROEP

STAP 2: DOELGROEP

Sociale media zijn een belangrijk hulpmiddel om te communiceren 
naar twee verschillende doelgroepen: intern en extern. 

INTERN: MEDEWERKERS
Wanneer een crisis plaatsvindt is het even belangrijk om de interne 
als de externe doelgroep te bereiken. 
Alle medewerkers van een evenement of locatie moeten in geval van 
crisis onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
WhatsApp vormt hier de ideale tool voor. 

Belangrijke aspecten om in het achterhoofd te houden:

Interne boodschap = externe boodschap
Voor iedereen geldt dezelfde boodschap 

Via gesloten groep communiceren: WhatsApp
Geen openbare sociale media

Belangrijk dat alle medewerkers bereikt worden: 
management / logististiek / personeel / kuisploeg / 
catering... NIEMAND mag vergeten worden 

EXTERN:
Bij de externe doelgroep kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen volgende doelgroepen: 

Eventbezoekers
Belanghebbenden 

Media & Pers

Andere stakeholders
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STAP 2: DOELGROEP

EVENTBEZOEKERS

De eventbezoekers vormen de belangrijkste doelgroep. Zij hebben 
als eerste nood aan informatie in tijden van crisis. Het is van groot 
belang deze nood aan informatie onmiddellijk in te vullen door te 
communiceren over:  

Informatie over de situatie

Handelingsadviezen:
 "Begeef u naar uitgang B" 

Alarmeringsberichten 

BELANGHEBBENDEN 

Met belanghebbenden worden alle vrienden, familie en kennissen van 
eventuele slachtoffers bedoeld. 
Deze doelgroep zal in tijden van crisis eerst beroep doen op de 
organisatie of locatie van het evenement om meer informatie over de 
personen ter plaatse te weten te komen. 

Vaak weten deze belanghebbenden nog niets over hun familie/
vrienden die aanwezig zijn op de locatie. 
Aantallen of namen van eventuele slachtoffers zullen op dat 
moment nog niet gekend zijn waardoor deze doelgroep moet 
doorverwezen worden naar andere instanties. 
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Doorverwijzen naar de juiste instanties:
medische diensten / slachtofferhulp / ...

Vragen en bezorgdheden in de mate van het mogelijke 
beantwoorden

MEDIA & PERS

Ook via sociale media zullen media en pers informatie proberen 
te vergaren via User Generated Content. Deze groep is eigenlijk  
geen doelgroep op zichzelf maar kunnen gebruikt worden om je 
doelgroepen te bereiken. Ze kunnen eigenlijk eerder gezien worden 
als een medium dan een doelgroep.

De berichten en foto's van slachtoffers of mensen ter plaatse 
gebruiken zij in vele gevallen als basis voor hun persberichten. 
Het is van primordiaal belang om miscommunicatie via de pers tegen 
te gaan door:

Foute berichten corrigeren en rechtzetten 

Kritiek weerleggen 

Als organisatie zelf zorgen dat je als eerste 
communiceert met de pers over de juiste stand van 
zaken 

STAP 2: DOELGROEP

Het is van groot belang hun vragen of bezorgdheden niet links te 
laten liggen:
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Andere stakeholders zoals organisaties binnen de eventsector, 
bedrijven in de buurt, burgemeester, overheid, stad, buren... kunnen 
niet bereikt worden via sociale media. 

Het is wel erg belangrijk dat deze doelgroep niet vergeten wordt.

Tips om deze doelgroep te bereieken: 

ANDERE STAKEHOLDERS

STAP 2: DOELGROEP

Vooraf een lijst maken met alle contactgegevens van 
deze stakeholders
(namen / adressen / telefoonnummers / mailadressen)

Algemene mail / bericht opstellen die kan uitgestuurd 
worden in tijden van crisis 
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STAP 3
CRISISTEAM
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STAP 3: CRISISTEAM

Een evenement of eventlocatie beschikt normaal gezien standaard 
over een vast communicatieteam. Het is toch belangrijk om nog eens 
extra stil te staan bij de invulling van dit team voor crisissituaties. 
Specifiek voor crisiscommunicatie kan de invulling van dit 
communicatieteam iets meer verschillen of komen complexere taken 
kijken.  

Voor de invulling van het online crisisteam moet gekeken worden 
naar twee belangrijke eigenschappen waarover de leden moeten 
beschikken:  

Voldoende kennis hebben van sociale media

Inzicht hebben in crisiscommunicatie

Afhankelijk van de grootte en omvang van een evenement of locatie 
kan de invulling van dit crisisteam verschillen. 
Er zijn verschillende taken die te verdelen zijn binnen het crisisteam 
afhankelijk van hoe groot of uitgebreid een crisis is.

Aan de basis van goede crisiscommunicatie liggen onderstaande 
taken:

Omgevingsanalist 

Teamleader Online 
communicatie

Externe 
communicatie
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STAP 3: CRISISTEAM

TEAMLEADER 

Binnen elk crisisteam is een teamleader nodig. Deze persoon houdt 
zich minder bezig met de inhoud van crisiscommunicatie maar vooral 
met het leiden van overleg en het zich ontfermen over het team.

Deze persoon zorgt ervoor dat iedereen zijn taak goed uitvoert en 
dat er geen onenigheden ontstaan binnen het team. De teamleader 
zorgt ook dat alles perfect en vlekkeloos verloopt. 
Enkele vragen waarmee hij zich bezighoudt: 

Correcte rolverdeling?

Wie heeft ondersteuning nodig? 

Moet er eten worden besteld? 

OMGEVINGSANALIST 

De allerbelangrijkste taak bij de integratie van sociale media in 
crisiscommunicatie is het analyseren van de omgeving. Hiervoor 
moet een specifiek persoon (of personen) worden aangesteld: de 
omgevingsanalist. 

...
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STAP 3: CRISISTEAM

De omgevingsanalist gaat verschillende sociale mediakanalen gaan 
monitoren en kijken wat er leeft en hierop gezegd wordt over het 
evenement: 

Uit het analyseren van deze overload aan content moeten de 
grootste bezorgdheden van het publiek naar boven komen. Aan 
de hand van dit inzicht kan dan bepaald worden aan welk soort 
informatie men nood heeft.  

Analyseren tweets 

Analyseren Facebookberichten

Monitoren hashtags

Analyseren van krantenartikels en reacties hierop 

...

Afhankelijk van de grootte en de impact van de crisis 
kunnen ook verschillende omgevingsanalisten worden 
ingeschakeld die elk een eigen kanaal voor hun rekening 
nemen: Twitter / Facebook / nieuwsberichten...

Er bestaan verschillende manieren om deze stroom aan informatie 
te monitoren. De manier waarop dit het best en efficiëntst gebeurt 
komt in stap 6 uitgebreid aan bod. 
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STAP 3: CRISISTEAM

ONLINE COMMUNICATIE VERANTWOORDELIJKE(N)

Specifiek binnen het online crisisteam moeten personen aangesteld 
worden die puur de online communicatie op zich zullen nemen. 
Deze personen zullen dan op basis van wat de omgevingsanalisten 
hebben geconcludeerd bepaalde berichten uitsturen via 
verschillende sociale mediakanalen (Facebook & Twitter).

Deze personen zijn ook diegenen die vragen en bezorgdheden online 
gaan beantwoorden. Het is belangrijk dat men goed op de hoogte is 
van hoe er moet gewerkt worden met kanalen als Facebook, Twitter 
en WhatsApp: 

Het gebruiken van hashtags 

Het kunnen verwijzen naar andere pagina's of personen 
via Twitter en / of Facebook 

Berichten kunnen citeren

Op een snelle en efficiënte manier online kunnen 
berichten en posts opstellen 

WhatsApp updaten voor interne medewerkers en 
crisisteam
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STAP 3: CRISISTEAM

EXTERNE COMMUNICATIE VERANTWOORDELIJKE(N)

Ook binnen het online crisisteam moet iemand worden aangesteld 
die de externe communicatie voor zijn rekening zal nemen. Met 
externe communicatie wordt hier iets anders bedoeld dan online 
communicatie.

De verantwoordelijken voor externe communicatie zullen instaan 
als rechtstreeks contactpunt voor pers & bevoegde instanties. 
Dit takenpakket zal wel moeten verdeeld worden onder enkele 
personen die de volgende taken uitvoeren: 

PERS:
Vragen van pers beantwoorden en uitsturen van 
persberichten 

RECEPTIE: 
Opvangen van panikerende telefoontjes 
van belanghebbenden & communicatie naar 
belanghebbenden in de buurt 

LOGISTIEK:
Communiceren met bevoegde instanties : politie / 
medische diensten / brandweer / ...

Ook hier zullen op voorhand al kernbooschappen en statements 
worden opgemaakt die kunnen worden gecommuniceerd door het 
externe communicatieteam in bepaalde scenario's. Deze komen 
uitgebreid aan bod in de volgende stap. 
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Zoals de naam al doet vermoeden zal deze persoon instaan voor het 
schrijven van alle content en persberichten.
Belangrijk is dat deze redacteur stressbestendig is en in tijden van 
crisis snel en accuraat teksten kan opstellen over wat gaande is. 
Deze teksten kunnen dan gebruikt worden om te communiceren door 
het online of het extern communicatieteam. Soms kan de redacteur 
ook de taak hebben om reeds geschreven boodschappen op het 
moment van de crisis aan te passen. 

 

REDACTEUR 

STAP 3: CRISISTEAM

EXTRA: 
Soms kiezen organisaties om geen gebruik te maken van dergelijke 
boodschappen en nemen ze een redacteur mee op in het crisisteam.

Wanneer een krachtig en slim crisisteam is opgesteld 
die op de hoogte is van zijn/haar takenpakket, ben je al 
voor een groot deel voorbereid op elke vorm van crisis!  

STAP 3: CRISISTEAM

BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN

Binnen het crisisteam is een bepaalde hiërarchie nodig. De 
teamleader heeft deze touwtjes in handen. 

Het is belangrijk dat deze taken door verschillende 
personen kunnen worden beoefend.  Men moet elkaars 
takenpakket vlekkeloos kunnen overnemen in tijden van 
crisis.  
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STAP 4
BOODSCHAP 
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STAP 4
BOODSCHAP 

STAP 4: BOODSCHAPPEN 

In tijden van crisis staan sociale media snel vol met tal van 
berichten, uitspraken en vragen. Het is van belang daar snel en 
accuraat op te reageren.  
Correct, duidelijk en snel communiceren brengt vaak moeilijkheden 
met zich mee. Met deze stap wordt het communiceren grondig 
voorbereid op verschillende crisisscenario's.

DE EERSTE 30 MINUTEN 
Er moet binnen de eerste 30 minuten sowieso een bericht worden 
uitgestuurd vanuit de organisatie. Bij het opstellen van deze 
eerste boodschap is het heel belangrijk rekening te houden met de 
volgende vier elementen: We know / We do / We care / We'll be back:

WE KNOW : we weten dat er iets is gebeurd 

WE DO : er is hulp onderweg 

WE CARE : we zijn ermee bezig en komen zo snel mogelijk 
met meer informatie bij jullie terug. We houden jullie op 
de hoogte. 

In de allereerste communicatie moet rekening gehouden worden 
met deze vier elementen. Hiermee worden mensen gerust gesteld 
en weten ze dat de organisatie op de hoogte is en dat er voor 
oplossingen wordt gezorgd. Ook al is er nog geen concrete 
informatie over de situatie beschikbaar kan met deze elementen in 
het achterhoofd gecommuniceerd worden. 

WE'LL BE BACK: waar en wanneer zullen we verder 
communiceren over de situatie? 
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STAP 4: BOODSCHAPPEN 

WAT GAAN COMMUNICEREN? 
Het is heel belangrijk om vooraf boodschappen te hebben opgesteld 
voor het geval een crisis uitbreekt. Op die manier ben je voorbereid 
op verschillende soorten crisissen en kunnen er geen onenigheden 
ontstaan tijdens de crisis zelf. Daar is op dat moment zeker geen tijd 
voor. 

Aan de hand van enkele specifieke scenario's kunnen 
kernboodschappen worden opgesteld:

KLEINE CRISIS ZONDER ECHTE GEVOLGEN 
Kleine brand / gaslek / rookhinder / geurhinder /...
 

GROTE CRISIS ZONDER SLACHTOFFERS
Grote brand / elektriciteitspanne / terreurdreiging / 
dreiging zonder dat evenement is afgelast / ...

GROTE CRISIS MET SLACHTOFFERS
Doden / voedselvergiftiging door eigen of externe 
catering / bomaanslag / gewonden / ...

Deze scenario's zijn gebeurtenissen die kunnen voorvallen binnen 
de eventsector. Andere voorvallen dan bovenstaande zouden erg 
uitzonderlijk zijn. Per scenario kan uitgeschreven worden wat 
het extern communicatieteam en het online communicatieteam zal 
moeten communiceren. 
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STAP 4: BOODSCHAPPEN 

Zo is eigenlijk alles op voorhand heel goed voorbereid zowel intern 
als extern. 
Per scenario kan het volgende worden opgesteld:

Persteksten 

Tweets (berichten van max 280 tekens)

Facebook posts 

Interne WhatsApp berichten 

Natuurlijk kunnen deze boodschappen op voorhand nooit volledig  
worden opgesteld maar een aanzet ertoe kan al heel veel tijd 
besparen in crisissituaties. Per scenario kan al een raamwerk 
worden opgesteld waar cruciale zaken als datum / tijd / plaats 
/... nog zijn weggelaten en moeten op het moment van de crisis dan 
worden ingevuld. 

Om deze teksten op te stellen kan gebruik gemaakt worden van 
een extern bedrijf (copywriter) of kan intern een verantwoordelijke 
worden aangesteld die deze taak op zich neemt. 

Als communicatieverantwoordelijke van een bepaald evenement 
kan natuurlijk ook specifiek voor gevallen binnen dit evenement 
boodschappen worden opgesteld. 

Een eerste bericht aan de hand van het We know / We 
do / We care / We'll be back principe kan ook worden 
ogpesteld 
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STAP 4: BOODSCHAPPEN 

TIPS OM TE COMMUNICEREN 
Sociale media hebben een dialoog karakter en gaan ontzettend snel. 
Er zijn een aantal belangrijke elementen en tips om mee rekening te 
houden bij het opstellen van dergelijke boodschappen:

Nooit namen en aantallen van slachtoffers gaan 
communiceren bij aanvang van de crisis. Eerst moet er 
genoeg duidelijkheid bestaan over de situatie

Betrouwbaarheid is de belangrijkste factor: controle is 
van groot belang

Belang van meertaligheid: Nederlands / Frans / Engels 

Stick to the facts: enkel geverifieerde informatie via 
sociale media verspreiden

Show empathy: pas je toon aan, toon medeleven of 
sympathie naar belanghebbeden 

Stay in control: blijf bij je kernboodschappen en verlies 
je niet in zinloze en voortdurende discussies op sociale 
media 

Gebruik TIMESTAMP bij sociale mediaberichten: tweet of 
FB post beginnen met UPDATE + datum + uur 
 VB. UPDATE 10/04 18:10 + boodschap 
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OPMERKING 
De keuze om al dan niet gebruik te maken van dergelijke 
boodschappen is geheel vrij te kiezen. Het heeft zijn nut in tijden van 
crisis al wel degelijk bewezen. Natuurlijk is communcieren via sociale 
media ook tijd-en persoonsgebonden. Op specifieke vragen kunnen 
vooraf nog geen persoonlijke antwoorden worden voorbereid.

FEITENLOGBOEK 
Er kan bij het communiceren in tijden van crisis gebruikt gemaakt 
worden van een feitenlogboek. 
Hierop wordt ingegeven welke vragen en bezorgdheden heersen bij 
het online publiek en hoe daarop gereageerd is geweest: 

Op deze manier kunnen bepaalde soorten vragen gebundeld worden 
en op dezelfde manier worden gereageerd. 

STAP 4: BOODSCHAPPEN 

Wat wordt er gevraagd?

Door wie? 

Op welk kanaal? 

Wat werd geantwoord? 
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STAP 5: MONITORING

Zoals in stap 2 duidelijk werd is het analyseren van de omgeving een 
heel belangrijk onderdeel van het omgaan met een crisis. Monitoring 
van de berichtenstroom bepaalt de impact van een crisis.

Wanneer je als communicatieverantwoordelijke niet mee bent met 
het online verhaal over de crisis op jouw evenement, zal deze in een 
mum van tijd escaleren en ben je niet langer een speler in je eigen 
verhaal.

Er moet constant gekeken en geluisterd worden naar wat er online 
wordt verteld over de crisis. Op basis van deze informatie kan het 
communicatieteam dan aan de slag met het uitsturen van informatie 
online.

HOE MONITOREN? 

Er zijn verschillende manieren om aan monitoring te doen:

Zoeken op hashtags & trefwoorden 

Monitoring tools 

 OB41

 Engagor

 Tweetdeck 



38

STAP 5: MONITORING

ZOEKEN OP HASHTAGS & TREFWOORDEN 

De meest efficiënte manier om aan monitoring te doen is het manueel 
zoeken op hashtags en trefwoorden over het evenement of de 
locatie.
Elke crisis kan het best op deze manier worden aangepakt zonder 
dat er een belangrijk bericht gemist wordt. 

Er wordt hier effectief gezocht op hashtags zoals: 
#evenement / #evenement + crisis / #locatie + crisis ....

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van trefwoorden in 
combinatie met zoekwoorden AND / OR / NOT:

 crisis AND naam evenement
 naam locatie AND crisis
 crisis OR naam event

Er moet heel wat geoefend worden op het zoeken aan de hand van 
deze termen, maar eens men hiermee weg is kan op een snelle en 
efficiënte manier worden gemonitord.

 Twitter is het makkelijkste kanaal om de berichtenstroom te  
 monitoren, omdat het zoeken op trefwoorden en hashtags  
 hier zeer vlot en goed gaat.

 Facebook daarentegen beschikt over een heel slechte   
 zoekfunctie waardoor via dit kanaal bijna niet aan monitoring  
 kan worden gedaan. 
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Om toch te kunnen monitoren via Facebook kan gebruik gemaakt 
worden van GOOGLE NEWS. Dit gebeurt in verschillende stappen: 

STAP 5: MONITORING

Kijken via Google News of reeds artikelen over het 
evenement of de crisis zijn verschenen 

Indien reeds artikelen zijn geschreven over het 
evenement of de crisis kan via de Facebookpagina van 
de desbetreffende krant het artikel worden opgezocht. 

Aan de hand van de reacties op dit artikel kunnen 
bezorgdheden en bemerkingen van belanghebbenden 
worden geanalyseerd. 

MONITORINGTOOLS 

Er bestaan tientallen tools die het monitoren van Twitter 
vergemakkelijken. Indien een organisatie toch voor een tool zou 
kiezen in plaats van handmatige monitoring is het aan de organisatie 
zelf om te beslissen welke tool het efficiënst is. Onderstaande zijn 
heel goede voorbeelden van tools waarbij je hashtags op voorhand 
kunt instellen om op te monitoren: 

Via deze manier kunnen toch reacties en berichten via Facebook 
geanalyseerd worden. Het is een werk van langere duur maar indien 
het een grote crisis is met een grote impact kan het wel een nuttig 
hulpmiddel zijn. 

 OB41
 Engagor
 Tweetdeck 
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STAP 6: AFSPRAKEN

Nu we reeds 5 belangrijke stappen hebben doorlopen is het tijd voor 
de 6e en laatste stap: afspraken.

Een belangrijke basis voor de correcte en efficiënte uitvoering van 
crisiscommunicatie is het maken van afspraken.
Deze set van afspraken maakt het mogelijk om veel kostbare tijd te 
winnen in tijden van crisis. 

Het is makkelijk om vooraf teams met vaste taken vast te leggen 
maar vaak worden belangrijke topics toch over het hoofd gezien die 
voor problemen kunnen zorgen op het moment zelf. 
Het is belangrijk om volgende zaken in het achterhoofd te houden 
wanneer de taken en teams worden verdeeld:
 

ALARMERING: Wie brengt wie op de hoogte in geval van 
crisis en wie van het crisisteam komt ter plaatse? 

ORGANISATIE: 
In tijden van een extreme crisis kan het zijn dat de 
normale bureaus niet kunnen dienstdoen dus moet een 
plan B klaarstaan. Er moet op voorhand een externe 
locatie gekozen worden. 
Bijvoorbeeld: 
o Dichtstbijzijnde hotel
o Bureau in het dichtstbijzijnde bedrijf 

TAKEN: Taken binnen het team moeten vooraf heel 
duidelijk worden uitgelegd en afgebakend. 
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STAP 6: AFSPRAKEN

BERICHTGEVING: 
o Wie staat in voor de algemene beslissing over de  
 eerste boodschap die zal worden uitgestuurd? 
o Op welke berichten zullen we al dan niet   
 reageren? 

PRAKTISCHE ZAKEN 
o Voldoende internettoegang voorzien
o Voorzien van voldoende opladers
o Lijst met alle wachtwoorden en log-ins
 Facebook / Twitter / computers /...

BEVOEGDE INSTANTIES: Als evenement is het ook 
belangrijk om op voorhand even af te stemmen met 
bevoegde instanties als medische diensten / politie / 
brandweer/ ... wat te doen in een crisissituatie.

SIMULATIE: Belangrijk is om heel veel te oefenen. 
Pas door simulatieoefeningen in de praktijk kan 
duidelijk worden of de aanpak die je hebt vastgelegd 
effectief werkt. Door simulatieoefeningen te houden 
kunnen zaken aan het licht komen die nog voor 
verbetering vatbaar zijn. Op die manier komt men tot 
een waterdichte werking in tijden van een echte crisis.

TIJDSPLANNING & BUDGET
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TIJDSPLANNING & BUDGET 

TIJDSPLANNING
Wanneer je als evenement of locatie effectief wil investeren in 
sociale media binnen crisiscommunicatie, is dit niet op een week 
geklaard. Er gaat (zoals doorheen deze handleiding wel duidelijk is 
geworden) heel veel voorbereiding aan vooraf.

Eerst en vooral moet je als evenement of locatie reeds actief zijn 
op sociale media. Er moet een community online gecreeërd worden 
waarmee men kan communiceren. 
Indien dit bestaat kan effectief aan een plan voor sociale media in 
crisiscommunicatie gewerkt worden.

Voor de aanpak van crisiscommunicatie moet op voorhand al 
goed bepaald worden wie deel zal uitmaken van het crisisteam. 
Eens deze zaken zijn beslist kan iedereen zijn eigen taken gaan 
voorbereiden en komt het hele proces in werking.

Het is een proces dat zeker enkele maanden zal duren vooraleer 
alles op punt staat. Eens een plan is opgesteld kunnen 
simulatieoefeningen gehouden worden met het hele team.

Vanaf dan ben je als evenement of locatie helemaal voorbereid op 
eender welke vorm van crisis. 
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BUDGET
Qua budget ben je hier als organisatie volledig vrij van. Het 
budget is afhankelijk van hoe uitgebreid en hoe professioneel het 
crisiscommunicatieplan voor sociale media gewenst is. 

Indien men beroep wenst te doen op externe organisaties die 
gespecialiseerd zijn in crisiscommunicatie, zal hier natuurlijk een 
prijskaartje aan vasthangen. Men kan dergelijke crisisbureaus 
inschakelen voor het optimaliseren van de sociale media- en 
crisiscommunicatieaanpak of gewoon om raad te vragen over de 
invulling van de teams.

Daarnaast kan ook beroep worden gedaan op copywriters die 
kunnen helpen bij het opstellen van boodschappen. 

Indien men opteert om gebruik te maken van monitoringtools, zal 
hier ook een extra budget voor moeten worden voorzien.

Wanneer men geen beroep doet op externe organisaties en gewoon 
intern een team aanstelt dat zich volop zal verdiepen binnen dit 
thema, zal niet echt een groot budget moeten voorzien worden voor 
het opstellen van dergelijk crisiscommunicatieplan. 

TIJDSPLANNING & BUDGET 
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SOCIALE MEDIA IN
TIJDEN VAN 

CRISIS
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NAWOORD 

Deze handleiding is tot stand gekomen door vele gesprekken uit het 
werkveld. 
In het bijzonder wil ik volgende personen bedanken: Stefanie 
Delchambre (Kortijk Xpo), Katherine Valkeniers (Whyte), Sofie Dewulf 
(Vooruit), Maarten Fontaine (10miles), Kevin McMullan (AB), Kristof 
Geens (Brandweer Antwerpen), Greet Spaepen (Boekenbeurs), 
Maarten Delaere (Gentse Feesten), Matthias Lievens (Clouds), Martien 
Claes (New Balls Please) en in het bijzonder Robbert Meulemeester 
van het crisisbureau PM met wie ik heb mogen plaatsnemen in de 
communicatiecel tijdens de rampoefening als eindexamen van het 
postgraduaat rampenmanagement van Campus Vesta in Antwerpen 
op 26 mei.

Crisiscommunicatie en sociale media zijn geen exacte 
wetenschappen. Het is geen juist/fout verhaal en iedereen geeft 
hier zijn eigen invulling aan. Met deze handleiding wou ik het voor de 
eventsector toegankelijker maken om sociale media op te nemen 
binnen crisiscommunicatie. Deze tips en tricks kunnen helpen om een 
degelijk crisisplan op te stellen. 

In de praktijk kiest iedereen nog altijd zelf hoe men wil omgaan met 
een crisis maar ik hoop dat aan de hand van deze stappen dit proces 
vergemakkelijkt zal worden.

Bedankt! 

Marie
Eggermont
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