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Sluit deuren en ramen, open uw laptop! 
 

Crisiscommunicatie & web 2.0 
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Maart 2009 
 
In 2007 woedde er een gigantische bosbrand in het zuiden van Californië, pakweg in het 
gebied tussen Santa Barbara en San Diego. Binnen 36 uur werden een half miljoen 
mensen geëvacueerd. De brand ging niet alleen de geschiedenis in vanwege de omvang, 
maar ook vanwege de geavanceerde communicatie rondom de ontwikkeling van de 
brandhaarden en het verlenen van noodhulp. Dankzij web 2.0 werd een nieuwe 
standaard in crisiscommunicatie bereikt.  

 
Iedereen, van bewoners, pers tot en met hulpdiensten als de brandweer, kon via een 
speciale wiki-applicatie up to date blijven. Een van de voorname informatiebronnen 
voor deze wiki (naast bijvoorbeeld satelietfoto’s van de NASA) werd gevormd door user 
generated content. Mensen en hulpverleners ter plekke zorgden via hun mobiele 
telefoons voor gedetailleerde en actuele berichtgeving. Deze berichtgeving had een 
kwantiteit en kwaliteit die de overheid alleen nooit had kunnen leveren. 
 
Ook diverse media maakten gebruik van web 2.0-toepassingen, zoals Flickr, waarmee je 
foto’s kan uploaden. Het locale radiostation in San Diego bijvoorbeeld had een speciale 
website ontwikkeld met landkaarten waarop berichtjes van mensen gelocaliseerd 
konden worden. Wie zag dat het huis van een inmiddels vertrokken buurman 
verbrandde, meldde dat via bijvoorbeeld de dienst Twitter, zodat de buurman elders 
via de landkaart kon volgen hoe het met zijn bezittingen gesteld was.  
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Achtergrond 
Er komen steeds meer mobiele toepassingen die mensen in staat stellen razendsnel 
informatie te verzamelen en te verspreiden. Via sms kunnen ze op locatie acuut 
informatie uitwisselen. Bovendien krijgen steeds meer apparaten een camera met GPS, 
zodat hun foto’s door anderen meteen gelocaliseerd kunnen worden. Burgers blijken 
tijdens rampen zoals die in Californië druk met zulke toepassingen in de weer te zijn.  
 
Ze gebruiken bijvoorbeeld Twitter en sociale netwerksites zoals Facebook om te laten 
weten dat zijzelf en anderen ter plekke (on)gedeerd zijn en om te beschrijven hoe de 
situatie is. Maar hun berichtjes en beelden zijn soms ook te volgen via speciale 
webcommunities die rondom (mogelijke) noodsituaties ontstaan. Zoals Katrina.com, 
ooit een onopvallende site van een kleine softwarebedrijfje dat werd geleid oor ene 
Katrina Blankenship. Tijdens de orkaan Katrina werd de site overspoeld met mensen die 
informatie zochten over de ramp, zodat Katrina haar site in een mum van tijd 
ombouwde tot een informatiebron met een prikbord voor vermisten en met links naar 
de officiele informatiebronnen. Katrina.com trok 12 miljoen bezoekers tussen 2005 en 
begin 2007. 
 
Soms ontstaan deze ‘noodgemeenschappen’ al op voorhand. Daar is Fluwikie.com een 
voorbeeld van, een Amerikaanse site over een dodelijke griepsoort, influenza A H5N1. 
De federale overheid laat de hulpverlening hieromtrent over aan de staten en hier zijn 
de initiatiefnemers niet bepaald van onder de indruk. Daarom zijn ze in 2005 met een 
eigen site gestart met feitelijke informatie en praktische adviezen voor noodsituaties – 
van hoe je moet ontsmetten tot en met wat je met je huisdieren moet doen. Die 
adviezen zijn vaak, bij gebrek aan beter, door gebruikers gezamelijk ontwikkeld. 
 
Overheid 
Het is volgens experts hoog tijd dat ook overheden beseffen dat zij hun 
crisiscommunicatie aan deze ontwikkelingen moeten aanpassen. Burgers zorgen immers 
voor up to date informatie die overheden zelf niet kunnen vergaren. Ze zijn als enigen 
meteen ter plaatse, ook in afgelegen gebieden waar hulptroepen moeizaam toegang 
hebben. Uit Amerikaans onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat radio en tv 
vaak niet betrouwbaar zijn in hun berichtgeving over crises. Daarom zouden overheden 
moeten samenwerken met burgers en zouden zij gezamenlijk web 2.0 moeten gebruiken 
voor zowel het vergaren als voor het verzenden van informatie.  
 
In feite is het gebruik van citizen generated information helemaal niet zo’n 
revolutionaire gedachte, voegen de experts hieraan toe. Zijn burgers niet immers altijd 
al ergens meteen bij? Zijn zij niet bij uitstek de eerst aangewezenen in tijden van nood, 
ofwel de primary responders? Web 2.0 legt volgens hen alleen maar bloot dat burgers 
die rol allang vervullen. Bovendien doen sommige hulporganisaties allang hun voordeel 
met web 2.0-toepassingen. Zoals het Amerikaanse Rode Kruis, dat voor haar 
crisiscommunicatie grif gebruik maakt van Flickr, Twitter, Facebook, LinkedIn plus een 
eigen YouTube-kanaal. Dus waarom zou de overheid achterblijven? 
 
Spanning 
In de VS staat deze visie op gespannen voet met de command and control-traditie. 
Enerzijds zitten eigen verantwoordelijkheid en burgerschap in de genen van de 
samenleving. Burgers die maatschappelijk actief zijn, worden over het algemeen 
toegejuicht. Mobiele web 2.0-toepassingen dragen hier prachtig aan bij. Anderzijds 
bestaat er een traditie van straf leiderschap, ook bij overheden en verwante 
hulpdiensten die in tijden van nood het bevel voeren. De natie die als een man achter 
de president staat, zoals na 9/11, vormt daar een voorbeeld van, maar ook scènes uit 
Hollywood-films, waarin leiders schreeuwen dat iets geregeld moet worden en wel nú – 
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“Just do it! I don’t care how!” - zijn hiervoor representatief. Die twee tradities zijn 
niet eenvouding te verenigen. 
 
Er bestaat nog een ander spanningsveld. Enerzijds heeft de overheid zoveel taken dat 
het bijzonder handig kan zijn als burgers daar enkele van waarnemen – veel handen 
maken licht werk en bovendien kost het de staat niks. Dat geldt niet alleen in de VS, 
maar ook elders. Dus de activiteit van burgers met hun mobiele web 2.0-applicaties is in 
dit kader een welkome en kansrijke ontwikkeling. Anderzijds zijn overheden en de 
hulpdiensten gewend aan een conventionele samenwerkingstructuur op basis van 
bijvoorbeeld standaardprotocollen, zowel in alledaagse als in uitzonderlijke situaties. 
Deze structuur (plus de bijbehorende mentaliteit) staat niet open voor een 
oncontroleerbare communicatiestroom die hier parallel aan loopt. 
 
Tenslotte kleven er ook een aantal risico’s aan de ontwikkeling. Het kan ook fout gaan. 
Bijvoorbeeld als burgers onjuiste informatie verspreiden. Of als ze informatie zenden 
die niet gecheckt kan worden, zodat onduidelijk is of de hulpdiensten er nou wel of niet 
op moeten reageren. Of als burgers alarmerende berichten zenden die eigenlijk onder 
de pet gehouden moet worden – niet alles is op elk moment voor iedere doelgroep 
geschikt.  
 
Toekomst 
Desondanks pleiten steeds meer Amerikaanse experts voor een nieuw, geintegreerd 
communicatiesysteem. “The idealized, linear depiction of information dissemination 
around crisis events from authority to news media to the public is clearly outmoded”, 
aldus Leysia Palen, een specialist in crisiscommunicatie en ICT. Web 2.0 stelt 
overheden, middenveld en individuele burgers in staat nieuwe 
samenwerkingsvormen aan te gaan. Volgens Palen en andere experts moeten deze 
partijen daarom gaan werken aan een nieuwe ‘socio-technische’ oplossing. Die moet 
grofweg aan de volgende kenmerken voldoen: 
 
Systeem: 

• onjuiste informatie filteren 
• authenticiteit van informatie verifieren 
• makkelijk bruikbaar voor diverse partijen Lijst item 

 
Organisatie: 

• soepele omgang met citizen generated information 
• coördinatie van verschillende informatiebronnen  

 
Technologie: 

• verzamelen 
• afwegen 
• verzenden van info via verschillende kanalen  

 
Zo’n communicatiesysteem is natuurlijk wel op een cruciale voorwaarde gebaseerd. 
Namelijk dat ICT is tijden van nood het wel dóet. Want teveel overijverige web 2.0-
gebruikers het telecomnetwerk overbelasten, kunnen bestuur en hulpdiensten elkaar 
niet meer bereiken. En als de telecomcentrale het bij hoge waterstand laat afweten, 
kan niemand nog mobiel communiceren. Dan hebben we er niets aan. 
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Extra informatie 
 
Links: 
 

• Blog over de online activiteiten tijdens de branden in Californië in 2007, met 
daarop een handige lijst bronnen: 
http://www.pbs.org/mediashift/2007/10/california-wildfire-coverage-by-local-
media-blogs-twitter-maps-and-more298.html 

• Webpagina van het Amerikaanse Rode Kruis met alle online activiteiten: 
http://www.redcross.org/general/0,1082,0_345_,00.html 

• Twitter-berichten van het Rode kruis over actuele noodsituaties: 
http://twitter.com/redcross 

• Burgerwebsite rondom orkaan Katrina: www.katrina.com 
• Burgerwebsite over de griep, ofwel de ‘Flu wiki’: www.fluwikie.com 
• Website van een universitair centrum in Colorado, gespecialiseerd in 

crisisinformatics: 
http://www.cs.colorado.edu/~palen/connectivIT/about_crisis_informatics.html 
en/of: http://disaster.cs.colorado.edu/ 

• Bericht in de Britse krant ‘The Telegraph’ over de effectiviteit van web 2.0 bij 
rampen: 
http://www.telegraph.co.uk/news/1914750/Facebook--more-effective-than-
emergency-services-in-a-disaster.html 
 

Verklaring van de makers van de Flu Wiki: 
“The purpose of the Flu Wiki is to help local communities prepare for and perhaps 
cope with a possible influenza pandemic. This is a task previously ceded to local, 
state and national governmental public health agencies.  
 
Our goal is to be:  
• A reliable source of information, as neutral as possible, about important facts 
useful for a public health approach to pandemic influenza  
• A venue for anticipating the vast range of problems that may arise if a pandemic 
does occur  
• A venue for thinking about implementable solutions to foreseeable problems 
 

Before the present threat of an avian flu pandemic, these tasks were formerly ceded 
to local, state, national and international public health agencies. But no one, in any 
health department or government agency, knows all the things needed to cope with 
an influenza pandemic. The world is filled with competent others who are likely to 
have credible and useful information about some aspect of each of these tasks. By 
pooling and sharing our knowledge, we hope to advance both preparation for and 
the ability to cope with events as they unfold.  
 
Flu Wiki is not meant to be a substitute for planning, preparation and 
implementation by civil authorities, but instead is a parallel effort that 
complements, supports and extends those efforts. And while there are a small group 
of editors who will continue to administer and maintain the Wiki, it is the users of 
Flu Wiki who will shape its utility and relevance based on the contributions they 
make.” 

 


