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DE ROL VAN ONLINE 
COMMUNICATIE
BIJ EEN CRISISSITUATIE

Over crisiscommunicatie zijn al veel boeken, literatuur, blogs en ook White papers geschreven.  

Dat gaan we dus in dit White paper niet nog eens doen, we volstaan met een definitie. Wat we wel 

doen, is beschrijven wat de veranderde rol van communicatie is sinds de introductie van online 

media en vooral social media. Ook beschrijven we een methode om een naderende crisis in een 

vroeg stadium te kunnen herkennen, daarop voor te bereiden en geven we handvatten om de 

crisis online te monitoren, doeltre!end de interactie aan te gaan en passende content te creëren.  

We hebben gemerkt dat de rol van online communicatie bij crisis in veel organisaties nog in de 

kinderschoenen staat en we hopen middels dit White paper bij te dragen aan kennis en kunde.
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Crisiscommunicatie is een specialisme binnen Public 

Relations dat zich richt op het beschermen en 

verdedigen van een individu die of een bedrijf of 

organisatie dat te maken heeft met een aanzwellende 

negatieve publieke opinie. 

WAT IS CRISIS -
COMMUNICATIE?
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Sinds de opkomst van social media in het 
communicatielandschap, vraagt een crisis om 
een andere strategie. Eén ongelukkige tweet 
of een rare foto of uitspraak op Facebook kan 
namelijk leiden tot een crisis met een grotere 
negatieve impact op je reputatie dan social 
media. Omdat elk individu op social media 
een stem heeft, wordt iedereen tegenwoordig 
gehoord. Iedereen is zender, iedereen heeft 
publiek. Het komt regelmatig voor dat een 
account zonder al te veel te verwachten 
impact, een bericht de wereld in stuurt, dat 
vervolgens opgepakt wordt door een influencer 
en daardoor alsnog veel invloed heeft op het 
verloop van jouw crisis. Denk bijvoorbeeld aan 
influencers zoals Kim Kardashian die zelfs invloed 
heeft op de Amerikaanse politiek en de besluiten 
van Trump.
 
Enerzijds geven social media platforms 
individuen de kans om negativiteit te doen 
ontvlammen, maar anderzijds geven diezelfde 

platforms juist de mogelijkheid om een crisis te 
beheersen. Het is soms zelfs mogelijk een crisis 
aan te zien komen en de angel voortijdig uit de 
discussie te halen voordat er iemand gestoken 
heeft. Iedereen heeft een stem, jouw organisatie 
dus ook. Traditionele nieuwskanalen als 
journalisten en nieuwsplatforms zijn niet langer 
noodzakelijk om berichten onder de aandacht te 
brengen. 

Deze directe manier van communiceren, maken 
crisiscommunicatie niet anders. Belangrijk is wel 
om rekening te houden met het volgende:
>> Eenrichtingsverkeer is verleden tijd. Je moet 

snel, accuraat en persoonlijk antwoorden;
>> Transparantie en toegankelijkheid zijn 

cruciaal;
>> De publieke perceptie is geen mening maar 

een feit;
>> Fouten moeten altijd toegegeven worden;
>> Evalueer vaak en zorg dat je verhaal snel 

aanpasbaar is.

Crisis- 
communicatie  
in een wereld  
van social media
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Online communicatie bestaat uit drie aspecten: 
luisteren, interactie en content creatie.  
Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Online luisteren geeft de organisatie inzicht 
in hoe er online gesproken wordt over de 
organisatie en het merk, over actuele thema’s, 
over onderwerpen of concurrerende merken. 
Online luisteren kan een dreigende crisis in een 
vroeg stadium onderscheppen.  

Het kan jouw organisatie in het geval van 
een crisis ondersteunen om deze op een 
doeltre!ende manier te managen. 

Het online luisteren, ook in het geval van 
een crisis, geeft richting aan interactie en 
content creatie. Het luisteren naar online data 
heet monitoren en gebeurt met een online 
monitoring tool. 

Online crisis- 
communicatie  
begint bij  
luisteren

1
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ONLINE LUISTEREN IS  
VOORAL ORGANISATORISCH
Het inrichten van monitoren is aan de ene  
kant een technische aangelegenheid  
(met welke tool of set van tools ga je 
online luisteren inrichten?). Monitoren is 
echter voornamelijk een organi satorische 
aangelegenheid.  
 
Denk hierbij aan:
>> Wie gaat dat monitoren doen?
>> Wie wordt wanneer, hoe en door wie 

geïnformeerd?
>> Wie bepaalt wat een crisis is en  

wat (nog) niet?
>> Wie zorgt er voor een online 

woordvoeringslijn?
>> Wat is het escalatiemodel?
>> Hoe zijn dingen anders in de avonden  

en in de weekends?
>> Wat is het moment waarop er een  

crisisteam moet worden samengesteld?

>> Welke informatie heb ik eigenlijk nodig  
in het geval van een crisis?

>> Welke toegang hebben we nodig  
in het geval van een crisis? 

 
MONITOREN OP DRIE NIVEAUS
Een (dreigende) crisis kan op verschillende 
niveaus invloed hebben op je reputatie.  
Ze vragen alle drie om een andere  
aanpak van monitoren, we noemen ze  
daarom hier:

1

1 
OP NAAM: JE (MERK)NAAM 

2 
OP THEMA’S EN ONDERWERPEN

3 
OP CRISISWOORDEN
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Niveau 1: Monitoren op  
(merk)naam
Het monitoren van de (merk)naam van je 
organisatie is iets dat voortdurend en altijd  
moet gebeuren. Iemand kan je naam 
bedoeld of onbedoeld relateren aan een 
situatie, onderwerp of gebeurtenis die 
onwenselijk is. Wanneer iemand bijvoorbeeld 
een klacht post op jouw Facebookpagina of 
een negatieve review op Google achterlaat, 
wordt daar een negatief sentiment aan 
toegekend. Op basis van deze inzichten, kun 
je bekijken wat het algemene sentiment is 
rondom jouw organisatie, waardoor je je 
reputatie goed in de gaten kunt houden en 
waar nodig kunt bijsturen. 

Niveau 2: Monitoren op  
thema’s en onderwerpen
Net zoals het monitoren van je (merk)naam 
kun je ook de thema’s en onderwerpen 
waarvan je vindt dat ze bij jouw organisatie 
horen monitoren.  Dit lijkt minder urgent dan 
het monitoren op je (merk)naam. Het kan 
echter erg belangrijk zijn om bijvoorbeeld 
je corporate thema’s goed in de gaten te 
houden. Voor je het weet gaat iemand 
anders of een andere organisatie met jouw 
onderwerpen aan de haal. Of, erger nog, een 
andere organisatie claimt jouw onderwerpen 
met de verkeerde argumenten of met een 
tegengesteld standpunt dan dat van jouw 
organisatie.  

Niveau 3: Monitoren op 
crisiswoorden 
Het monitoren van crisiswoorden is een 
aparte tak van sport. Je gaat dan monitoren 
op negatieve sentimenten die niet per se 
met jouw organisatie in verband worden 
gebracht. Maar bijvoorbeeld een brand in de 
buurt van jouw organisatie kan weldegelijk 
invloed hebben op je online communicatie. 
Of een schandaal bij een vergelijkbare 
organisatie kan zomaar overslaan naar 
jouw organisatie. Ook zijn er onderwerpen, 
bijvoorbeeld op het niveau van landelijk 
bestuur, die je in de gaten wilt houden 
omdat ze in de toekomst wellicht in verband 
gebracht gaan worden met jouw organisatie. 

1
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Online crisis- 
communicatie:  
Interactie

Het aangaan van interactie tijdens een crisis kan 
de crisis positief maar ook negatief beïnvloeden. 
Het kiezen van de juiste woorden is essentieel, 
omdat het vaak om een gevoelig onderwerp 
gaat kan een verkeerde woordkeuze zorgen  
voor een escalatie. 

In veel gevallen zal interactie tijdens een  
crisis vooral neerkomen op het beantwoorden 
van vragen. Daarnaast komt het vaak voor  
dat er op sociale media verwezen wordt  
(met een link) naar content op je corporate 
website. 

Online crisis- 
communicatie: 
Contentcreatie

Het team stelt content op die geplaatst moet 
worden op een kanaal waarvan de afzender 
duidelijk het merk is dat betrokken is bij de crisis. 
Dat is in ieder geval de website, maar ook de 
kanalen die buiten een crisis normaal gesproken 
ingezet worden voor online communicatie.  
Denk aan Twitter, Facebook, Instagram, Youtube 
etc. Maar ook gesloten kanalen als (sociaal) 
intranet, WhatsApp of een online community  
als een LinkedIn groep.

Content die gecreëerd wordt is in principe in te 
zetten op elk van genoemde kanalen.  

Echter zal de content wel geschikt gemaakt 
moeten worden voor het kanaal. Zo is de 
hoeveelheid tekst die je op Twitter kwijt kunt 
een stuk minder dan op een website en  
vergt het maken van een video veel tijd.  
Toch kan een video meer impact hebben dan 
een persbericht.

Het is zaak om content creatie als een geheel 
te zien. Je kunt van Twitter verwijzen naar een 
statement op een website en een video kan 
zowel op Facebook, Youtube en ook de website 
gebruikt worden. 
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Zoals we al eerder zeiden is het inrichten van 
het monitoren van een (dreigende) crisis, op alle 
drie de niveaus, met name een organisatorische 
aangelegenheid. 
Hieronder beschrijven we een aantal zaken die  
je kunt doen op het moment dat er een crisis  
is uitgebroken of dat duidelijk is dat er een  
crisis met enige zekerheid uit zal gaan breken. 
De beschreven crisis is er een die een duidelijke 
online component heeft. We denken overigens 
dat alle crises altijd een duidelijke online 
component hebben. Er zal geen crisis meer 
plaats gaan vinden die zich niet deels afspeelt  
op social media.

STEL EEN CRISISTEAM SAMEN
Een goede structuur binnen jouw organisatie 
waarbij direct geschakeld kan worden met 
personen met mandaat om te acteren op  
online kanalen namens jouw organisatie.  
In het team zitten in ieder geval de volgende 
personen/expertises:

>> Een eindverantwoordelijke met mandaat
>> Een woordvoerder/ persvoorlichter die  

een online woordvoeringslijn kan opstellen
>> Iemand met kennis van de organisatie  

en de gevoeligheden
>> Iemand met kennis op het gebied van het 

onderwerp
>> Een redacteur van de website
>> Iemand van webcare/ service die in staat is 

te reageren en content te plaatsen op de 
relevante (corporate) social kanalen namens 
de organisatie

>> Iemand die zoekopdrachten kan maken en 
aanpassen

>> Iemand die rapporten kan maken en alerts 
in kan stellen

>> Iemand die real-time data kan duiden

Het team bestaat (de eerste 4) uit een deel dat 
niet per se een online component heeft, de 
laatste 5 hebben dat wel. Een handige tip is om 
taken te verdelen over meerdere personen.

Het organiseren 
van online  
communicatie bij 
een crisis
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RICHT EEN CRISISRUIMTE IN (DE WAR-ROOM)
Ook als een crisis een langere tijd beslaat is het 
goed om een ruimte te reserveren voor het 
bezweren van de crisis door het aangewezen 
crisisteam. Het bevordert de samenwerking en 
de snelheid van handelen als het team in één 
ruimte zit. Ook zie je met meer ogen meer en 
kun je met verschillende brillen kijken naar de 
ontwikkeling van de crisis en welke impact  
deze heeft op je organisatie.

Voor de online communicatie is het uiteraard van 
belang dat de ruimte is voorzien van stabiel en 
snel (draadloos) internet en mobiele ontvangst. 
Stroom, zitplaatsen en toegang tot het netwerk 
zijn andere noodzakelijke randvoorwaarden :-) 
Ook is het handig publicatiekanalen die je wil 
gaan inzetten te controleren of aan te maken.  
Zo kan het handig zijn om een plek te hebben 
waar je foto’s van de crisis kunt opslaan en 
wellicht openbaar kunt maken. 

MAAK DE JUISTE ZOEKOPDRACHTEN
Het monitoren op crisiswoorden betekent  
het omzetten van de zoekvraag naar  

een zoekopdracht of een combinatie van 
zoekopdrachten. In samenspraak met het 
crisisteam stelt degene die de zoekopdrachten 
maakt deze samen. Vaak begint het opstellen 
van een zoekopdracht met een brede insteek 
waarbij relatief veel ruis te verwachten is. 
Door iteratief aan de slag te gaan moeten de 
zoekopdrachten uiteindelijk niet te veel maar 
zeker ook niet te weinig relevante resultaten 
opleveren. 
 
De zoekopdrachten dienen gedurende de 
looptijd aangepast te kunnen worden en er 
moeten nieuwe zoekopdrachten worden 
bijgemaakt. Degene die de zoekopdrachten 
maakt, moet goed kunnen luisteren naar 
het team en de behoefte om kunnen zetten 
in zoekopdrachten. Maar ook goed naar de 
omgeving en de stakeholders blijven kijken,  
is van belang voor deze persoon.

ZORG VOOR NARROWCASTING
Daarnaast is het noodzakelijk om groot scherm 
in de ruimte te hebben waarop real-time in de 
gaten gehouden kan worden wat de actuele 

stand van zaken is. De medewerker uit het 
webcareteam en/of degene die de rapporten  
kan maken kunnen op het scherm een 
narrowcasting inrichten met daarin de  
essentiële informatie die de rest van het team 
nodig heeft. 

Op het narrowcasting vind je in ieder de 
volgende onderdelen:
>> Volumes op een tijdlijn
>> Sentimenten
>> De meest recent verstuurde berichten, 

eventueel per platform
>> De meest recent geplaatste foto’s
>> De top auteurs
>> De top mentions
>> De top influencers
>> Gebruikte hashtags 

Op veel van bovenstaande onderdelen kun 
je klikken, degene die de interpretatie van de 
gevisualiseerde data uitvoert moet kunnen 
inzoomen op elk element om te kunnen duiden 
wat er aan de hand is. 
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MAAK DE JUISTE RAPPORTEN
Naast een narrowcasting helpen rapporten om 
de data van een crisis te kunnen duiden. Waar 
een narrowcasting een overzicht geeft van de 
huidige situatie, zijn rapporten handig om terug 
te kijken en de data samen te vatten binnen 
een gestelde tijdsinterval. Rapporten kunnen 
worden samengesteld, voorzien van data en 
rondgestuurd naar relevante personen in je 
organisatie. Vaak worden rapporten verstuurd 
naar verantwoordelijke personen die niet 
onderdeel uitmaken van een crisisteam maar  
wel op de hoogte moeten zijn van het verloop, 
de standpunten en duiding. 

STEL ALERTS IN
Op zoekopdrachten kunnen alerts worden 
ingesteld. Wanneer bepaalde berichten worden 
verzonden, wanneer het volume ineens erg 
stijgt, of wanneer een influential een bericht 
plaatst over een van jouw onderwerpen.  
Op deze manier weet je direct of je actie  
moet ondernemen en kan dat ook meteen in 
gang gezet worden.  

Alerts zijn vooral handig als een directe crisis 
voorbij is maar er kans bestaat dat de crisis 
opnieuw op kan laaien. 

ZORG VOOR INTERACTIE
Er zal iemand (of meerdere mensen in het geval 
van een grote crisis) verantwoordelijk moeten 
zijn voor het aangaan van interactie op de 
sociale kanalen waarop het onderwerp van de 
crisis wordt aangehaald. Degene die dit doet, 
moet in samenspraak met de woordvoerder/
persvoorlichter gebruik kunnen maken van  
een online woordvoeringslijn. 

De woordvoeringslijn kan à la minute  
veranderen en aanvullende content 
bevatten (tekst, beeld, video etc.). Het is de 
verantwoordelijkheid van deze persoon om 
de rest van het team te informeren over het 
soort vragen dat wordt gesteld, de frequentie 
en ook het sentiment ervan. Ook kunnen 
signalen worden afgegeven over de content die 
gecreëerd zou moeten worden om interactie 
beter te laten verlopen. 

CREËER CONTENT OP DE JUISTE KANALEN
Het creëren van de juiste content in het geval 
van een crisis, is vooral een kwestie van gerichte 
en relevante communicatie op een kanaal  
(of mix) waar de crisis het meest leeft.  
Daar heeft creatie (en interactie) de meeste 
impact. Als er veel reacties komen of veel vragen, 
is het handig om het publiek naar je eigen 
kanaal te leiden, waar dan de meeste accurate 
en actuele informatie gegeven wordt.

In je team zullen mensen moeten zijn die  
teksten kunnen schrijven, foto’s of een video 
kunnen maken en deze kunnen bewerken.  
Ook zullen er mensen in het team moeten  
zijn die deze content moeten kunnen  
plaatsen. Een webredacteur en iemand uit 
je webcareteam (dat je hopelijk hebt) zijn de 
aangewezen personen om te plaatsen. 
Vooral in het geval van een visuele crisis 
(bijvoorbeeld een brand) is het zaak om  
mensen aan te haken die content gaan creëren 
buiten de crisisruimte. Zorg voor een methode 
van uitwisseling van de content.
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BEREID EEN 
ONVERHOOPTE  
CRISIS VOOR

Het is altijd verstandig om een werkend en 
actueel crisismanagement plan van aanpak 
te hebben als organisatie. Samen met een op 
elkaar ingespeeld crisisteam. Het crisisteam 
moet een paar keer per jaar bij elkaar komen 
en de actualiteit van het crisismanagement 
plan bespreken en oefenen op mogelijke 
scenario’s. Een organisatie die is voorbereid, komt 
doorgaans met minder schade uit zelf versterkt 
worden omdat de organisatie snel en kundig 
inspeelt op de crisis en met goed voorbereide 
online crisiscommunicatie schade kan beperken.

Sommige bedrijven zijn al wat langer bezig 
met het monitoren van online media en 
maken inmiddels gebruik van één of meerdere 
monitoringtools. Bij een voorbereiding van 
een mogelijke crisissituatie is het handig om 
je checklists te vergelijken met de geboden 
functionaliteiten. TIjdens een crisis moet de set 
van tools immers gebruiksklaar zijn. 

Het is goed om te kijken of je tools nog wel 
doen wat je ervan verwacht. Het kan ook zijn 

dat je voor het monitoren van radio en TV een 
andere tool gebruikt dan voor het monitoren 
van online media, of misschien gebruik je nog 
een knipselkrant.

Noscura en Rep en Roer helpen organisaties 
om hun crisismanagement op te lijnen, online 
crisiscommunicatie in te richten en in geval 
van een crisis ter plekke te helpen de crisis te 
managen.

Bel voor meer  
informatie met:
 
>> Rob Speekenbrink  
 Noscura  
 06 - 818 341 14
 
>> Helmi Geeve  
 Rep en Roer  
 06 - 516 441 82

www.noscura.nl  /  www.reproer.nl


