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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie. Deze heb ik mogen schrijven in opdracht van het Rode Kruis 

en de Hogeschool van Amsterdam. Als bijna afgestudeerde studente Media, Informatie en 

Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik een onderzoek gedaan voor het Rode 

Kruis, om te kijken hoe zij een social mediastrategie kunnen gebruiken aanvullend op en tijdens 

evenementenhulpverlening.  

 

Om te beginnen een woord van dank. Allereerst wil ik mijn begeleider vanuit het Rode Kruis, 

Jeroen Bot, bedanken voor zijn vertrouwen in mij. Jeroen was nauw betrokken bij mijn 

onderzoek, maakte wanneer nodig altijd even tijd vrij om samen naar kritische onderwerpen te 

kijken. Zonder zijn informatie, advies en feedback zou deze scriptie niet zijn ontstaan.  

 

Daarnaast wil ik mijn docent-begeleider, Yvonne Poot, bedanken. Tijdens de gehele periode 

heeft zij mij bijgestaan om vragen te beantwoorden, om mij heel veel feedback te geven en 

altijd positief mee te denken met mijn afstudeerscriptie. Zij gaf mij het gevoel dat ik continu op 

de goede weg was, waardoor ik altijd positief tegen mijn scriptie aankeek.  

 

Verder wil ik ook mijn eerste en tweede beoordelaars Jan-Jaap Heine en Rick Goossens 

bedanken voor het nakijken van mijn eerste conceptversie en daar de nodige feedback op 

hebben gegeven.  

 

Allen bedankt voor de duidelijke feedback, de goede adviezen en de fijne begeleiding! 

 

Janine Moddermann 
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Managementsamenvatting 

Social media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Negen op de tien 

Nederlanders in de leeftijd van 15 - 80 jaar maakt gebruik van social media. Tijdens 

noodsituaties wordt social media steeds meer als belangrijkste informatiebron gezien, daar wil 

het Rode Kruis op inspelen. Dit onderzoek is opgebouwd aan de hand van de volgende 

probleemstelling:  Welke social mediastrategie moet het Rode Kruis hanteren om instructies te 

geven aan de bezoekers van evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid coördineert zodat 

de gevolgen van een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie beperkt kunnen worden?  

 

Een samenwerking tussen het Rode Kruis en evenementenorganisatoren kan ervoor zorgen dat 

de gevolgen van noodsituaties vermindert worden door het gebruik van social media.  

 

Het Rode Kruis staat per jaar op gemiddeld 2.000 verschillende evenementen. Dit loopt uiteen 

van een braderie tot een groot popfestival. Om via social media handelingsperspectieven of 

tijdens de noodsituatie online hulpverlening te kunnen bieden, moet er vooraf bekend zijn bij 

het Rode Kruis wie de doelgroep van het evenement is.  

 

Het grootste gedeelte van de doelgroep bevindt zich vooral op Facebook en Twitter. Ook staan 

Twitter en Facebook in de top vijf van grootste social media platformen. Twitter is makkelijk in 

gebruik doordat via de verschillende hashtags de gebruiker binnen een paar seconden 

antwoord heeft. Op Facebook maken steeds meer organisaties gebruik van de 

evenementenpagina, zo komt de bezoeker alles over het evenement te weten. De tone of 

voice gericht moet zijn op alle bezoekers van het evenement. Het Rode Kruis moet in de social 

mediastrategie zich daarom niet aanpassen aan de verschillende soorten bezoekers, maar 

iedereen tegelijkertijd benaderen op een neutrale manier. Het is belangrijk dat de doelgroep 

aangesproken wordt met jij en je, om een persoonlijke en vertrouwelijke band te creëren. 

Daarnaast wordt er vanuit een adviserende rol gesproken en niet op een dwingende manier.  

  

Voorafgaand aan ieder evenement waar het Rode Kruis bij betrokken is moeten 

handelingsperspectieven gedeeld worden op een grappige en nuchtere manier, op zowel 

Twitter als Facebook. Bij een concrete, acute (dreigende)  noodsituatie moet de tone of voice 

op de social mediakanalen veranderen naar een serieuzere maar blijvend adviserende rol.  

 

Crisiscommunicatie is een van de belangrijkste taken om een noodsituatie weer te 

normaliseren. Er moet adequaat gereageerd worden op vragen van bezoekers of slachtoffers. 

Doordat het Rode Kruis zoveel mogelijk bezig is om up-to date te blijven binnen de wereld van 

techniek, kunnen zij in de toekomst de drone combineren met social media.  

Het gebruik van de EHBO app van het Rode Kruis kan ook goed ingezet kan worden tijdens 

noodsituaties op evenementen. Deze app kan de functie van de social mediastrategie 

overnemen.  

 

De social mediastrategie is ontstaan uit dit gehele onderzoek en geeft het Rode Kruis de 

mogelijkheid om social media in te gaan zetten tijdens noodsituaties op evenementen. 
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Executive Summary 

Social media have become a fact of daily life. Nine out of ten Dutch people aged between 15 – 

80 years are using social media. Facebook is the largest medium in The Netherlands with 8,9 

million users. During emergencies, social media is increasingly seen as the main source of 

information, the Red Cross would like to response on that trend. The Red Cross is working daily 

with three strategic goals: limiting the consequences of emergencies, strengthening self-

reliance and increasing respect and willingness to help. The Red Cross uses these goals in 

events relief and want to combine it with social media.  

 

In the internal analysis, we looked at who the Red Cross is and what they are doing. The Red 

Cross has emerged as a voluntary association to help people in need. The Red Cross works with 

the seven fundamental principles: Humanity, Impartiality, Neutrality, Indecency, Voluntary 

service, Unity and Universality. Event assistance is one of the key tasks of the Red Cross and 

thereby an important component. The Red Cross uses several social media channels including 

Facebook, Twitter and You0-Tube. Every day they are active on these platforms to hold their 

followers. 

The target group of the Red Cross is infinite. Every person has a right to assistance, respect and 

dignity when he/she is threatened in his/her survival. 9,4 million Dutch people are using social 

media in 2015, the largest target group is between 15 – 39 years. It’s also important through 

which devices the group uses social media, 85% do so via their smartphone. During events, it’s 

important that the target group uses social media and which social media they can use the best 

during an emergency. There is a distinction in emergency situations, there are unforeseen 

emergencies and foreseeable emergencies, and how can it be anticipated there.  

 

In the chapter on trends will look at what has changed in the crises communication. A very 

good example is the Pukkelpop event in 2011 where a storm approached the area. For the first 

time there was a different way of communication during the crises. In addition, much has 

changed in event security. In the past, researches could hardly investigate the event and 

couldn’t blame one of the organizations. Since 2012 this is a national importance for events. 

And Drones are taking over the future, the Red Cross is responding tot his trend with a specific 

event assistance drone. Also the quality of care at events should be made stricter, now anyone 

can start an organization and exist as ambulance attendants at an event.  

The best practices are based on multiple criteria and are about national and international 

examples of how social media was used during emergency events. Pinkpop, Liberation Day and 

the Boston Marathon are good examples with clear emergencies.  

 

In the results there is an interview with Geert Buurman from the GHOR. He is responsible for 

issuing permits for the events. Also Rees Meulenveld, Coordinator of Security at events told his 

experience with emergencies and how social media can be used during a crises 

communications.  

 

The social media strategy for the Red Cross is emerged from this entire investigation to give 

the Red Cross an opportunity to use social media during emergencies at events. 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk, de inleiding van het onderzoek, zal de aanleiding van dit onderzoek 

beschreven worden, de probleemstelling en de doelstelling duidelijk worden gemaakt, en de 

opbouw van het rapport besproken worden.  

1.1 Aanleiding onderzoek 

Social media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Bijna 9 op de 10 

Nederlanders in de leeftijd van 15 – 80 jaar maakt gebruik van social media. Facebook is het 

grootste social medium in Nederland met 8,9 miljoen gebruikers, op de tweede plek komt 

YouTube met 7,1 miljoen Nederlandse gebruikers, daaropvolgend komt het zakelijke social 

media platform Linked-In met 4,1 miljoen Nederlandse gebruikers en de vierde plek wordt 

gevuld door Twitter die in de afgelopen jaren steeds meer accounts is kwijtraakt. Op dit 

moment heeft Twitter nog 3,5 miljoen Nederlanders met een profiel (Marketingfacts, 2014).  

Vandaag de dag wordt tijdens een noodsituatie social media als de belangrijkste 

informatiebron gezien (DNA, 2014). Dit wordt gedaan om informatie te vergaren over een 

noodsituatie. 

 

Het Rode Kruis is dagelijks bezig met drie strategische doelen: het beperken van de gevolgen 

van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en 

hulpbereidheid (Het Rode Kruis, Strategisch plan 2015-2020, 2014).  

Momenteel biedt het Rode Kruis medische hulpverlening aan de bezoekers van evenementen. 

Dit doet het Rode Kruis door het inzetten van opgeleide EHBO’ers met bijbehorende middelen. 

Het Rode Kruis biedt evenementenhulp aan op tal van grote en kleine evenementen; van de 

Nijmeegse vierdaagse en Pinkpop tot aan kleinschalige popfestivals en braderieën (Bot, 2014). 

Om niet alleen de gevolgen van een noodsituatie tijdens evenementen te beperken door het 

inzetten van EHBO’ers, maar ook te kijken naar andere manieren om deze en de andere 

doelstellingen in te vullen, is het logisch en nodig om aanvullende middelen in te zetten. Op dit 

moment wordt er aanvullend door het Rode Kruis niets gedaan tijdens evenementen. Dit 

houdt in dat de bezoekers tijdens een noodsituatie niet worden geholpen om de gevolgen te 

beperken, en daardoor minder zelfredzaam zijn.  

Belangrijke winst is te behalen door mensen handelingsperspectief te bieden in het geval van 

een noodsituatie. Hierdoor neemt het vermogen van mensen om adequaat te handelen toe en 

worden ook de gevolgen van de noodsituatie beperkt (Bot, 2014).  

 

In dit onderzoek zal daarom middels desk- en fieldresearch onderzocht worden hoe het Rode 

Kruis via social media bezoekers van evenementen handelingsperspectief kunnen bieden 

voorafgaand aan een noodsituatie en online hulpverlening kunnen bieden ten tijde van de 

noodsituatie. Dit gebeurt door te kijken naar wie de doelgroep is en waar zij zich bevinden. 

Naar trends binnen social media kijken en welke trends er op dit moment zijn voor 

evenementenhulpverlening is belangrijk tijdens dit onderzoek. En welke best practices zijn er al 

geweest met betrekking tot social media en online hulpverlening bij noodsituaties tijdens 
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evenementen. Naar aanleiding van de resultaten en conclusies van dit onderzoek, zal er een 

advies worden gegeven in de vorm van een social mediastrategie.  

1.1.1 Probleemstelling 

Welke social mediastrategie moet het Rode Kruis hanteren om instructies te geven aan de 

bezoekers van evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid coördineert zodat de gevolgen 

van een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie beperkt kunnen worden?  

1.1.2 Doelstelling 

Het Rode Kruis beschikt over een Social Media strategie en uitwerkingen van de content 

waardoor het Rode Kruis instructies kan geven aan de bezoekers van evenementen waar het 

Rode Kruis de veiligheid coördineert zodat de gevolgen van een dreigende- en daadwerkelijke 

noodsituatie beperkt kunnen worden. 

1.2 Opbouw rapport 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zal er onderzoek worden gedaan naar het 

Rode kruis, de doelgroep, diverse trends op het gebied van evementenhulpverlening en best 

practices. Vanaf hoofdstuk 3 zullen de resultaten van de deskresearch besproken worden. 

Allereerst zal in het volgende hoofdstuk ‘Methoden en Technieken’ uitgelegd worden via welke 

werkwijze het onderzoek gedaan is en hoe het onderzoeksproces er precies uitziet. In 

Hoofdstuk 3 de ‘Interne analyse’ wordt er gekeken wie de opdrachtgever precies is. Daarna in 

hoofdstuk 4 ‘De doelgroepanalyse’ is er onderzoek gedaan naar wie de doelgroep precies is, 

hoe zij zich op social media gedragen en wat voor soort social media er het beste gebruikt kan 

worden. Trends met betrekking tot crisescommunicatie, evenementenveiligheid en 

evenementenhulpverlening zijn te vinden in hoofdstuk 5 ‘Trends’. In hoofdstuk 6 worden er 

best practices geanalyseerd met betrekking tot social media in combinatie met noodsituaties. 

De resultaten van de fieldresearch: de uitkomsten van de interviews met experts, 

ervaringsdeskundigen en de doelgroep en de resultaten van de panelgesprekken en het 

testpanel, vindt u in hoofdstuk 7 ‘De resultaten’.  

 

Naar aanleiding van de resultaten van de desk- en fieldresearch zijn er conclusies ontstaan. 

Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 8 op pagina 51 - 52 . Aan de hand van deze conclusies en 

resultaten is er een advies ontstaan in de vorm van een social mediastrategie. Deze social 

mediastrategie is te vinden in hoofdstuk 9 ‘Het Advies’. Aansluitend is in hoofdstuk 10 ‘De 

evaluatie’ een evaluatie geschreven over het onderzoeksproces en mogelijkheden tot een 

vervolgonderzoek voor het Rode Kruis. Als laatste hoofdstuk zijn de bijlagen toegevoegd: 

Deelvragen, topiclijsten van de fieldresearch, het plan van aanpak, de doelgroepen van het 

Rode Kruis tijdens evenementen, voorbeeldberichten voor de social mediastrategie, de 

uitwerkingen van de interviews, het feedbackformulier van de opdrachtgever en de 

afstudeerovereenkomst.  
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2 Methoden en technieken 

In het hoofdstuk methoden en technieken wordt toegelicht hoe het onderzoekstraject loopt in 

deze scriptie. Er zal uitgelegd worden welke onderzoeksmethoden gebruikt worden tijdens de 

desk- en fieldresearch. 

2.1 Onderzoeksmethode 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Hieronder worden 

deze twee vormen van onderzoek nader toegelicht. 

2.1.1 Deskresearch 

Tijdens de deskresearch is het belangrijk om te kijken hoe de doelgroep zich gedraagt, het is 

van belang dat er zoveel mogelijk informatie via deskresearch wordt verzameld zodat er tijdens 

de fieldresearch geen tijd verloren gaat.  

Er is veel informatie te vinden over social media en het Rode Kruis, daarom was deskresearch 

de eerste stap in het onderzoek. Verschillende bronnen zijn geraadpleegd om aan deze 

informatie te komen: literatuur, interviews met het Rode Kruis, websites over social media en 

websites over noodsituaties en evenementen. Deze bronnen zijn gevonden door het gebruik 

van Google en Google Scholar, en via specifieke websites als Frankwatching en Marketingfacts. 

Een belangrijke bron tijdens de deskresearch waren de dossiers Sociale media en 

Evenementenveiligheid van Infopuntveiligheid.nl.  

 

In dit onderzoek is deskresearch gebruikt om antwoord te geven op onderzoeksvragen 

(deelvragen) met betrekking tot de interne analyse, de doelgroep analyse, trends binnen het 

onderzoek en de best practices.  

De informatie die verkregen is over de opdrachtgever kwam via Jeroen Bot, Accounthouder 

Evenementenhulpverlening bij het Rode Kruis, via de website van het Rode Kruis en diverse 

documenten die het Rode Kruis beschikbaar heeft gesteld voor dit onderzoek. Voor het 

hoofdstuk over de doelgroep is literatuur geraadpleegd via websites, social media en diverse 

artikelen die gerelateerd waren aan de doelgroep en social media. Voorbeelden van 

zoekwoorden zijn: ‘social media gebruikers in Nederland’, ‘smartphone en social media’ en ‘de 

doelgroep van het Rode Kruis’. Naast de doelgroepanalyse is er ook onderzoek gedaan naar 

welke trends zich afspelen met betrekking tot evenementenveiligheid, 

evenementenhulpverlening en crisescommunicatie. De informatie over deze trends is 

verkregen door een analyse over de Twitterstorm van Pukkelpop in 2011, een projectplan van 

het Rode Kruis en een dossier over de Landelijke handreiking evenementenveiligheid. Als 

laatste is er ook deskresearch gedaan naar de best practices met betrekking tot social media 

tijdens noodsituaties op evenementen. Deze informatie kwam onder andere via een 

kennispublicatie: Sociale media-analyses van vijf kritieke momenten. Er is gekozen om binnen 

de best practices twee nationale en één internationaal voorbeelden te bekijken. Deze best 

practices zijn gekozen door de grootte van de noodsituatie tijdens het evenement, de 

evenementgrootte zelf en door de relevantie van de noodsituatie.  

 



Afstudeerscriptie – Rode Kruis 14 

 

 

 

2.1.2 Fieldresearch 

In de fieldresearch is er alleen gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, hiervoor zijn twee 

verschillende methodes gebruikt: interviews en panelgesprekken. De keuze voor kwalitatief 

onderzoek is bepaald omdat het onderzoek naar de social mediastrategie voor het Rode Kruis 

een complex onderzoek is en er daardoor beter openvragen gesteld kunnen worden zodat alle 

verkregen informatie op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Tijdens een interview of 

panelgesprek kan de onderzoeker zich makkelijk aanpassen aan de omstandigheden en 

daarom de experts en respondenten open en flexibel benaderen (Verhoeven, 2007). 

 

Interviews 

Tijdens de deskresearch zullen er ook diverse interviews worden afgenomen. Een interview is 

een vraaggesprek waar duidelijk de beleving van de geïnterviewde voorop staat. Het doel van 

een interview is om specifieke informatie te verzamelen over diverse onderwerpen, met de 

mogelijkheid om dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Tijdens de interviews wordt er 

gewerkt met een lijst van topics en onderwerpen waardoor het een half-gestructureerd 

interview wordt genoemd (Verhoeven, 2007). Er is gekozen om met vier verschillende partijen 

interviews af te nemen: Bezoekers van evenementen van het Rode Kruis, Evenementen 

organisatoren, Coördinatoren van veiligheid tijdens evenementen en de GHOR (Geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio).  

 

Tijdens een evenement van het Rode Kruis, zijn er een aantal bezoekers geïnterviewd over hoe 

zij omgaan met social media en of zij social media als informatiebron gebruiken tijdens een 

noodsituatie. Rees Meulenveld Coördinator van Veiligheid tijdens evenementen is 

geïnterviewd over hoe er gekeken wordt naar de veiligheid tijdens evenementen en wat 

belangrijke onderdelen daarvan zijn. Daarnaast is er tijdens het interview ingegaan op 

noodsituaties in combinatie met social media en welke ervaringen hij daar mee had. Tijdens 

het interview bij de GHOR waren belangrijke onderwerpen: hoe de GHOR omgaat met de 

geneeskundige adviezen aan de gemeente, wat zijn de meest voorkomende noodsituaties en 

hoe kan daar op ingespeeld worden en wat is er van belang tijdens de berichtgeving op social 

media ten tijde van een noodsituatie. Voor het interview met de evenementen organisator was 

het belangrijk om te weten te komen hoe zij met social media omgingen en hoe dat geregeld 

was. Ook belangrijk is om te weten hoe gericht zij omgaan met de veiligheid tijdens 

evenementen en of zij social media gebruiken tijdens noodsituaties. Daarnaast is belangrijk om 

te weten of een organisator openstaat voor een eventuele samenwerking met het Rode Kruis 

op dit gebied.  

 

Panelgesprekken  

Er zijn twee panelgesprekken met de doelgroep gehouden om te kijken hoe zij denken over 

een social mediastrategie om noodsituaties tijdens evenementen te verminderen of 

voorkomen. Het is belangrijk dat tijdens deze gesprekken alle verschillende segmenten van de 

doelgroep vertegenwoordigt wordt.  

In ieder panelgesprek zijn vijf respondenten uitgenodigd via een sneeuwbaleffect, op deze 

manier is er een brede doelgroep vertegenwoordigd en kan op een gemakkelijke manier van 

hun netwerk gebruik gemaakt worden. Door te kiezen voor vijf respondenten is er overzicht 

tijdens de onderwerpen, kunnen de leden dieper op de onderwerpen ingaan en kunnen de 
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respondenten ook met elkaar in discussie gaan over bepaalde topics (Verhoeven, 2007). Het is 

van belang dat de panelgesprekken zijn opgesplitst in verschillende segmenten van de 

doelgroep. In elk panel zullen verschillende leeftijden te vinden zijn, in panel 1 gaat het om de 

leeftijden tussen 18 t/m 35 jaar en in panel 2 is de leeftijdscategorie tussen de 36 en 60 jaar 

vertegenwoordigt.  

 

Tijdens de panelgesprekken zijn de volgende topics gebruikt: 

- Social media gebruik in het algemeen (wijkt het af van het standaard?) 
- Social media gebruik tijdens evenementen 
- Hoe gaat de doelgroep om met een noodsituatie 
- Social media als informatiebron 
 

Na deze twee panelgesprekken en de interviews met de experts is er een voorlopige social 

mediastrategie/conceptversie opgesteld. Door een derde panelgesprek met een testpanel uit 

de doelgroep te laten plaatsvinden is de eerste conceptversie voorgelegd waarop de doelgroep 

diverse op- en aanmerkingen heeft gemaakt. Daarna zijn er nog laatste veranderingen 

aangebracht in de social mediastrategie. In dit laatste panelgesprek zijn respondenten uit de 

gehele doelgroep gebruikt, in de leeftijd van 18 t/m 60 jaar. 
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3 Interne analyse 

In de interne analyse wordt er ingegaan op wie het Rode Kruis is en wat zij doen. Daarnaast 

wordt er gekeken naar op welke evenementen het Rode Kruis te vinden is en wat zij daar 

precies doet. Ook wordt er in de interne analyse gekeken naar wat voor social mediastrategie 

het Rode Kruis op dit moment heeft en er wordt o.a. een interview gehouden met Florence 

Bloemkolk van het Rode Kruis om te kijken welk handelingsperspectief het Rode Kruis op dit 

moment heeft tijdens een noodsituatie. 

3.1 Wie is het Rode Kruis? 

3.1.1 Het ontstaan van het Rode Kruis 

Tijdens een Europese staten vergadering in 1863 keurden zestien landen het voorstel goed om 

verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Dit kwam naar aanleiding van een 

veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijke leger bij het Italiaanse 

plaatsje Solferino. Een Zwitserse bankier Jean Henry Dunant zag hoeveel gewonden er waren 

tijdens deze veldslag en wilde helpen, maar kon dit niet alleen. Hij riep de hulp in van Italiaanse 

vrouwen en richtte hulpposten in voor gewonden van beide partijen. Na deze gebeurtenis 

schreef hij boek waarin hij drie voorstellen deed: 

1. Elk land moet vrijwillige hulpverenigingen oprichten, die zijn uitgerust en opgeleid om 

gewonden op het slagveld te verzorgen. 

2. Gewonden op het slagveld, het medische personeel en hun uitrusting moeten als 

neutraal worden beschouwd en moeten door een kenteken worden beschermd. 

3. Met een internationaal verdrag moeten deze voorstellen worden bekrachtigd en de 

bescherming zijn gewaarborgd van de gewonden en van het medische personeel dat 

hen verzorgt (Het Rode Kruis, De oorsprong, 2015). 

 

Na de goedkeuring van het voorstel in 1863 werd in 1864 in België het Rode Kruis de eerste 

nationale vereniging. In 1867 volgde Nederland met het Nederlandse Rode Kruis. In 1910 was 

het Rode Kruis als een olievlek verspreid over veertig landen. Oorspronkelijk was het Rode 

Kruis bedoeld om oorlogsslachtoffers te helpen, maar na de Eerste Wereldoorlog ontstond het 

idee om ook in vredestijd het Rode Kruiswerk voort te zetten. 

 

Vandaag de dag hebben 186 landen een nationale Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging, 

en worden ondersteund door meer dan 97 miljoen Rode Kruisleden en –vrijwilligers. Hierdoor 

is het Rode Kruis de grootste hulpverlenende organisatie ter wereld (Het Rode Kruis, De 

oorsprong, 2015). 

3.1.2 De zeven grondbeginselen 

Het Rode Kruis werkt altijd via de zeven grondbeginselen: 

- Menslievendheid: Het Rode Kruis wil het lijden van mensen voorkomen en verzachten, 

vanuit respect voor de mens. Het Rode Kruis streeft naar tolerantie, vriendschap en 

samenwerking, en naar blijvende vrede tussen mensen. 
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- Onpartijdigheid: Mensen in de grootste nood zullen door het Rode Kruis als eerste 

worden geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen geen 

enkele rol bij deze keuze. 

- Neutraliteit: Het Rode Kruis kiest geen partij tijdens conflicten. Het Rode Kruis kiest 

altijd de kant van de slachtoffers tot welke zijde zij ook behoren.  

- Onafhankelijkheid: Het Rode Kruis beslist onafhankelijk van de overheid, zodat het 

altijd volgens de Rode Kruisbeginselen kan blijven werken. 

- Vrijwilligheid: Het Rode Kruis werkt met mensen die zich vrijwillig willen inzetten, en 

die niet uit zijn op persoonlijk gewin. 

- Eenheid: In ieder land kan er maar één Rode Kruis of Rode Halve Maanvereniging zijn. 

Deze staat open voor iedereen en is werkzaam in het gehele land. 

- Algemeenheid: Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd opereert. Alle 

nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar (Het Rode Kruis, 2015a). 

3.1.3 Missie en visie 

De missie van het Rode Kruis is als volgt: 

“Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het 

beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze 

bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder 

onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in 

gevaar zou komen” (Het Rode Kruis, 2015b). 

 

De visie van het Rode Kruis is: 

“Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan 

het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. 

Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig 

versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van 

respect en medemenselijkheid” (Het Rode Kruis, 2015b). 

3.2 Evenementenhulpverlening van het Rode Kruis 

Evenementenhulpverlening is één van de kernactiviteiten van het Rode Kruis. In Nederland 

vinden er dagelijks meerdere evenementen plaats. Op een evenement of festival is een EHBO-

post in bijna alle gevallen onmisbaar. Het Rode Kruis zorgt tijdens het evenement dat er een 

ingerichte EHBO-post(en) is, samen met vrijwilligers met erkend diploma van het Rode Kruis en 

al het benodigde materiaal (Het Rode Kruis, 2015d).  

 

Het Rode Kruis geeft ondersteuning op grote en kleine evenementen, zoals een braderie of de 

Nijmeegse vierdaagse, maar ook op grote en kleine festivals is het Rode Kruis te vinden. Een 

voorbeeld van een aantal klanten van het Rode Kruis Amsterdam zijn:  

 SAIL 

 Radio 538 

 Gemeente Amsterdam, met o.a. de Uitmarkt 

 Le Champion, met o.a. Dam tot Damloop en de Marathon 

 IDTV, met o.a. 4 mei en het Oudjaarsfeest 
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 Amsterdam Arena, met concerten (Het Rode Kruis, 2015c) 

 

Naast de grote evenementen van het Rode Kruis Amsterdam, organiseert het Nederlandse 

Rode Kruis ook de evenementenhulpverlening van de vijf grootste evenementen in Nederland, 

namelijk: 

 Marathon Rotterdam met 950,000 bezoekers 

 Koningsdag Amsterdam met 700,000 bezoekers 

 VKV City Racing Rotterdam met 350,000 bezoekers 

 TCS Amsterdam Marathon met 300,000 bezoekers 

 Parkpop met 250,000 bezoekers (Het Rode Kruis, 2015e) 

3.2.1 Evenementenhulpverlening organiseren 

Wanneer een organisator een evenement, feest of wedstrijd wil organiseren heeft hij vaak een 

vergunning nodig. Bij kleinere evenementen zoals een buurtfeest is een melding bij de 

gemeente voldoende (Het Rode Kruis, 2015g).  

 

Wanneer een vergunning nodig is, wordt er een vergunningverleningsprocedure gestart, de 

gemeente vraagt dan advies aan hulpverleningsdiensten zoals de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio). De GHOR adviseert in dit geval wat de geneeskundige 

risico’s van publieksevenementen en de benodigde maatregelen zijn vanuit het 

gezondheidsperspectief om het evenement goed te laten verlopen. De gemeente neemt dit 

advies over en vertaalt dit naar de eisen die worden gesteld in de vergunning (Het Rode Kruis, 

2015g).  

 

Voor het Rode Kruis begint de organisatie 

van de hulpverlening tijdens het evenement 

altijd met de aanvraag vanuit de organisator 

van het evenement. De afdeling 

evenementenhulp is vervolgens 

verantwoordelijke voor het organiseren van 

de hulpverlening. Dit gebeurt door continu 

af te stemmen, samen te werken en te 

evalueren met de opdrachtgever en de 

overige belanghebbenden binnen het Rode 

Kruis (Het Rode Kruis, 2015g).  

 

Globaal verloopt de organisatie bij het Rode 

Kruis in vijf stappen. Deze zijn hiernaast 

weergegeven (Het Rode Kruis, 2015g). 

3.3 Social mediastrategie van het Rode Kruis 

Het Rode Kruis heeft diverse social mediakanalen waar zij op actief zijn. Op Facebook en 

Twitter is het Rode Kruis het actiefst, maar daarnaast hebben zij ook een You-Tube kanaal en 

een Google+ account.  
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Op Facebook heeft het Rode Kruis op dit moment 

118.269 vind ik leuks.  

 

 

 

 

 

Op Twitter hebben zij 17,200 volgers en hebben al 

8204 tweets verstuurd.  

 

 

 

Een voorbeeld van een evenement is Serious Request. Het Rode Kruis en 3fm stemmen samen 

af hoe social media gebruikt wordt door beide partijen. Voor het Rode Kruis is het vooral van 

belang tijdens Serious Request om de volgers te informeren en fondsen te werven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Fm zorgt voor de bekendmaking en richt zich helemaal op de content die op social media 

geplaatst wordt. Naast de fondsenwerving richt het Rode Kruis zich ook op de voorlichting 

tijdens het evenement en willen zij vragen en klachten van volgers behandelen (Beelen, 2012).  

 

Social media heeft bij het Rode Kruis niet altijd bovenaan gestaan. Het is opgericht op de 

marketing communicatie afdeling als een ‘bijtaak’. Tegenwoordig merkt het Rode Kruis ook dat 

het steeds belangrijker wordt en moeten zij zich ook aanpassen vanwege de vele vragen op 

social media. Het Rode Kruis is dan ook bezig om social media meer naar de frontoffice te 

krijgen, de plek waar zo snel mogelijk alle vragen behandeld kunnen worden (Beelen, 2012). 

Daarnaast is er nu een aparte web- en social media-afdeling binnen het Rode Kruis (Bot, 

Informatie over het Rode Kruis, 2015).  

3.3.1 Tone of voice 

Het Rode Kruis maakt gebruik van Facebook en Twitter. Via beide kanalen wordt er anders 

gecommuniceerd met de doelgroep, maar wel op dezelfde toon.  
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Het Rode Kruis spreekt de doelgroep altijd aan met jij of je, op deze manier maken zij het 

contact persoonlijk en vertrouwd. Met alle leeftijden wordt er op dezelfde manier 

gecommuniceerd. Ze spreken altijd vanuit een neutrale vorm, dit wil zeggen dat zij geen partij 

kiezen, maar puur en alleen gaan voor de hulp die zij op dat moment kunnen bieden 

(Boogaard, 2015).  

 

Op Twitter is het doel de volgers te informeren over wat er op dat moment feitelijk speelt. Op 

Twitter zullen er geen vragen gesteld worden en ook geen afbeeldingen toegevoegd wanneer 

het niet nodig is (Boogaard, 2015).  

 

Op Facebook werkt het precies andersom. Bij ieder bericht wordt er een afbeelding geplaatst 

en tegenwoordig ook filmpjes. Filmpjes worden steeds belangrijker omdat de boodschap dan 

beter over gebracht wordt en tegenwoordig wordt het automatisch afgespeeld op de ‘tijdlijn’ 

van de volger. Op Facebook wil het Rode Kruis het gesprek aangaan, vaak wordt er een vraag 

gesteld in dagelijkse berichten. Hiervan ontvangen zij veel antwoorden, maar merendeel komt 

van vrijwilligers van het Rode Kruis zelf.  

Wanneer er een calamiteit of noodsituatie uitbreekt, verandert op Facebook de manier van 

communiceren. Er zal geen vraag gesteld worden van “Wat zou jij doen als je buiten staat 

tijdens deze storm?” Het is op dat moment van belang om de mensen direct van hulp en tips te 

voorzien (Boogaard, 2015).  

 

Het Rode Kruis werkt met een social mediakalender. Deze wordt ongeveer een maand vooruit 

geschreven. Wanneer er een ramp gebeurt of noodsituatie uitbreekt wordt alles stop gezet. 

Tijdens de ramp van Nepal werden alle berichten aangepast op giro 555. Een ander voorbeeld 

was de ramp van het vliegtuig MH17, toen dit gebeurde was er in Nederland een hitte alarm. 

Op dat moment moest er een keuze gemaakt worden tussen, gaan we berichten eruit sturen 

over hoe mensen daarmee om moeten gaan, of wordt er aandacht besteed aan de ramp van 

MH17. Er is gekozen voor de ramp van MH17 omdat dit zoveel invloed had op de samenleving 

en het Rode Kruis diep respect wilde betuigen (Boogaard, 2015).  

3.3.2 Rode Kruis app 

Naast social media maakt het Rode Kruis ook gebruik 

van een EHBO app. Deze app heeft op dit moment al 

meer dan 1,5 miljoen gebruikers. De EHBO app zorgt 

ervoor dat mensen tijdens een noodsituatie altijd hulp 

op zak hebben. Voor deze app is er geen internet 

vereist (Rode Kruis, 2015).  
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3.4 Welk handelingsperspectief biedt het Rode Kruis tijdens 

noodsituaties 

3.4.1 Wat houdt het handelingsperspectief in 

Vorig jaar is binnen het Rode Kruis het project extreem weer gestart als voorbereiding op 

noodsituaties. Dit project zoomt met name in op hitte en koude, maar ook storm, 

overstromingen en aardbevingen. Daarnaast geeft het Rode Kruis ook aandacht aan 

elektriciteit storingen omdat dat vaak het gevolg kan zijn van zo’n noodsituatie.  

Het Rode Kruis wil dat mensen op dat moment zoveel mogelijk zelfredzaam zijn door middel 

van tips, ‘Wat kan je doen als..’ bijvoorbeeld als er bliksem is, moet je dan juist wel of niet 

onder de boom gaan staan. Het zijn allemaal hele concrete tips en deze worden verspreid via 

allerlei leuke flyers, bijvoorbeeld de hitte waaier en de overstromingsemmer.  

Wanneer het extreme weer zich dan echt voordoet, komt de communicatie neer op social 

media. Het is dan belangrijk dat er gemonitord wordt, waar het extreme weer zich voordoet, 

waardoor de tips op social media verspreidt kunnen worden.  

De doelgroep is iedere keer net even anders, met hitte alarm zijn het bijvoorbeeld oudere 

mensen en zwangere vrouwen. Het Rode Kruis wil wel iedereen bereiken, zodat je elkaar kunt 

helpen tijdens deze noodsituaties (Bloemkolk, 2015).  

3.4.2 Het handelingsperspectief in combinatie met social media 

De tips die via social media op het moment van de noodsituatie worden verspreid, worden op 

dat zelfde moment gemaakt.  

Voor social media heeft de afdeling handelingsperspectief, de meeste te verwachte scenario’s 

in een draaiboek staan. Daar staan een paar tips en een paar voorbeeld tweets en Facebook 

posts in.  

De tone of voice moet grappig zijn en het moet altijd concreet zijn. Zelfs oudere mensen vinden 

het al snel betuttelend. Deze manier van communiceren is echt gericht op preventie, maar 

werkt heel nauw samen met noodhulp.  

Omdat het lastig is dat niet iedereen het Nederlandse Rode Kruis op social media volgt, wijkt 

het Rode Kruis uit naar de lokale afdelingen. Vaak hebben zij een bestand met e-mail adressen 

waardoor de doelgroep benaderd kan worden, maar ook hebben zij eigen social mediakanalen 

waar dan de tweets en Facebook posts op gedeeld kunnen worden (Bloemkolk, 2015).  

 

Een mooi voorbeeld is Pinkpop afgelopen jaar, daar werd hitte voorspeld, maar het sloeg om in 

regen en storm. Wanneer het Rode Kruis in de toekomst kijkt, willen zij dat wanneer zij zien dat 

het weer omslaat, via social media communiceren wat zij kunnen en moeten doen. Op dat 

moment is de tone of voice neutraal en voor iedereen toegankelijk. Wanneer het weer dan is 

losgebarsten kunnen er ander soort berichten worden gecommuniceerd zoals: ‘Hoe herken je 

onderkoeling?’ of ‘Wanneer moet je naar een EHBO-post?’ 

Deze communicatie hoeft niet specifiek gericht te zijn op één soort noodsituatie, maar kan zich 

richten op verschillende scenario’s. Er is dan nog geen sprake van een concrete en acute 

(dreigende) noodsituatie. Wanneer het gaat om onvoorziene noodsituaties, is het 

handelingsperspectief niet meer van toepassing. Op dat moment wordt er direct 

overgeschakeld naar de afdeling Noodhulp (Bloemkolk, 2015).  
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3.5 Online hulpverlening 

3.5.1 Wat is online hulpverlening 

Ongeveer een jaar geleden is het Rode Kruis begonnen met een groepje mensen die de hele 

dag op het internet rondhangen om eens te kijken of er informatie over incidenten gevonden 

kan worden via het internet en social media. Iedereen post dingen op internet en blogs. 

Twitter is vooral een belangrijke bron. Dit idee is geboren vanuit de frustratie dat het Rode 

Kruis hulp verleent wanneer het nodig is, maar wat er dan precies aan de hand is, voor die 

informatie zijn zij afhankelijk van de overheid, die het verschrikkelijk druk heeft en daardoor 

vaak veel te laat met informatie komt.  

 

Het Rode Kruis is naar informatie gaan zoeken voor hun eigen hulpverlening, en dat gaat heel 

goed. Dit gebeurt via social media, waaronder Twitter, maar ook hulpverleningssites zoals 

P2000, forums en via diverse zoekprogramma’s. Op dat moment zitten er allemaal mensen, die 

op dat moment kunnen vertellen wat er aan de hand is. Die sites heeft het Rode Kruis redelijk 

door, waardoor zij de informatie kunnen verzamelen, met als gevolg dat het Rode Kruis een 

heel aardig beeld heeft van wat daar op dat moment gebeurt. Er wordt tijdens dit zoeken wel 

geselecteerd op incidenten die belangrijk zijn voor het Rode Kruis, waar de inzet van 

hulpverlening van het Rode Kruis wenselijk en of nodig zou kunnen zijn.  

Dit kleine groepje mensen is gevormd naar tien informatie en management teams, waardoor 

het Rode Kruis bijna 24/7 actief op zoek is naar incidenten. Wanneer er dan iets gebeurt 

melden zij dit aan de piketfunctionaris van het Rode Kruis waardoor er direct gehandeld kan 

worden. De piketfunctionaris neemt daarna contact op met de gemeente of veiligheidsregio, 

dit is een stap waardoor de eigen hulpverlening van het Rode Kruis is veranderd, zij wachten 

niet meer af totdat ze gevraagd worden, maar kijken zelf mee en bellen op of zij hulp moeten 

aanbieden. In velen gevallen vinden de organisaties of gemeenten het fijn dat er aan hen 

gedacht wordt, en kan het Rode Kruis hen hulp bieden. Dit heeft vorig jaar al tot een 

verdubbeling van de inzetten geleid, wat positief is voor de vrijwilligers, het Rode Kruis zelf en 

uiteindelijk voor de hulpvragende burgers.  

 

Op social media ziet het Rode Kruis ook dat er heel veel hulpvragen zijn. De eigenschap van 

mensen is dat zij op Twitter een vraag de lucht in gooien onder hashtag #idtv (ik durf te vragen) 

en het maakt verder niet uit hoe of wat, als zij maar antwoord krijgen op die vraag. Het Rode 

Kruis heeft dit getest op 14 maart jl. , zij hebben hier een oefening van gemaakt in combinatie 

met Ready to help, een initiatief van het Rode Kruis om burgers te laten helpen tijdens 

noodsituaties, zij hebben tweehonderd mensen gevraagd om te Twitteren met verschillende 

vragen alsof zij slachtoffer waren van een noodsituatie; wat zou jij gaan Twitteren en wat 

verwacht je als antwoord. Men verwacht dat wanneer zij een vraag stelt er ook een antwoord 

komt, en dan kan deze vraag beantwoord worden door “Frits13” , maar een antwoord van het 

Rode Kruis of bijvoorbeeld Brandweer Den Haag, vinden mensen veel betrouwbaarder. Hieruit 

kan het Rode Kruis opmaken dat Twitter een medium is dat vooral belangrijk is voor mensen 

om informatie vandaan te halen en redelijk betrouwbare informatie kan leveren, wanneer je 

daar goed naar zoekt.  
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Twitter is een social mediasite waar alles heel snel gebeurt, de eerste posts, de eerste foto’s en 

de eerste vragen komen vaak op Twitter tevoorschijn. Toch is Facebook ook een belangrijk 

medium, een mooi voorbeeld is de brand bij de Shell in Moerdijk, waar hele vriendengroepen 

discussies hadden op Facebook over wat er nu precies aan de hand was, maar ook mensen die 

zich afvroegen hoe lang of zij nog ramen en deuren dicht moesten houden, want zij moesten 

om 15.00 uur hun kind van het kinderdagverblijf ophalen, ging dat dan wel lukken? Die 

hulpvraag wordt op dat moment op Facebook gesteld, waardoor het Rode Kruis op Facebook 

antwoord geeft.  

 

Het Rode Kruis maakt gebruik van bepaalde zoekmachines om berichten te filteren en te 

zoeken, wanneer er zoiets afspeelt door middel van hashtags en steekwoorden. Het Rode Kruis 

komt aan haar antwoorden door nauw contact te houden met brandweer en Veiligheidsregio’s 

en weet precies welke bronnen zij moeten volgen om informatie te vinden. Het Rode Kruis 

heeft niet overal een antwoord op, maar kan wel op social media naar de vraagsteller melden 

van: “Jij stelt deze vraag, kijk even hier want Brandweer Haaglanden geeft hiervoor deze tip.”  

 

Tijdens de kettingbotsing in Zeeland afgelopen jaar, wist niemand dat wanneer je op Twitter 

@vrz volgde, je handelingsperspectieven kreeg. Het Rode Kruis kan in dit geval antwoorden op 

de vragen beantwoorden en mensen sturen richting de social media van de Veiligheidsregio 

Zeeland. De gemiddelde burger weet niet alle termen die de overheid in de berichtgeving 

gebruikt, het Rode Kruis is een schakel om de gemiddelde burger te kunnen helpen in deze 

situaties en op een normaal niveau berichtgeving te plaatsen. Wanneer het Rode Kruis dan een 

schakel is tussen de communicatie van de overheid en de gemiddelde burger is zij aan het 

online hulpverlenen, en dat is precies wat zij hiermee willen bereiken.  

 

Er zit wel een risico aan om met vrijwilligers te werken, maar ook een beroepskracht kan 

bijvoorbeeld een verkeerd bericht plaatsen. Vaak zijn de vrijwilligers zo betrokken dat zij in 

sommige gevallen zelfs ‘beter’ zijn dan de beroepskrachten. Het is belangrijk dat zo’n fout 

bericht snel gevonden wordt en snel hersteld kan worden. Boven de vrijwilligers staat altijd een 

piketfunctionaris die mee kan kijken en eventueel berichten kan goedkeuren ook wanneer er 

vragen vanuit de vrijwilligers zijn, omdat zij die niet kunnen beantwoorden, helpt de 

piketfunctionaris hierbij verder (Bijlsma, 2015). 

3.5.2 Online hulpverlening bij evenementen 

Het Rode Kruis gaat voor het eerst bij twee grote evenementen de online hulpverlening uit 

proberen, dat zijn de Nijmeegse Vierdaagse en SAIL Amsterdam in 2015, deze keuzes komen 

omdat dit meerdaagse evenementen zijn en daardoor heeft de online hulpverlening wat langer 

de tijd om de werkwijze en informatie structuur samen te stellen en eventueel nog wijzigen op 

de volgende dag en dan weer verbeteren. Wanneer dit dan een goede werkwijze oplevert, kan 

het Rode Kruis ook gaan kijken naar kleinere- en of korter durende evenementen. Deze online 

hulpverlening moet dan worden gezien als een verlengstuk van de noodhulp die het Rode Kruis 

op dit moment al levert. Er zijn EHBO’ers in het veld die helpen met prikken van blaren en glas 

uit de voeten van mensen te halen, maar wanneer er dus online hulpverlening ingezet wordt 

en iemand Twittert: “Auw, er zit glas in mijn voet” dan kan online hulpverlening contact 

opnemen met de teamleider, vragen waar diegene zich op dat moment bevindt en reageren 
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met “Blijf even daar staan, er komt een EHBO’er jouw kant op!” Ook kan er gekeken worden 

waar het op dat moment op het evenement druk is en via Twitter kan het Rode Kruis dan een 

bericht eruit gooien van, “Op dit moment is het bij EHBO post A erg druk, je kan beter richting 

de EHBO post C lopen.” Wanneer het dus over precieze vragen gaat met betrekking tot EHBO, 

kan het Rode Kruis heel direct reageren omdat het hun expertise is. Zijn er vragen over het 

weer, kan het Rode Kruis een schakel spelen tussen bijvoorbeeld Buienradar en diegene die de 

vraag stelt. Worden er echt specifiek vragen gesteld aan de organisatie van het evenement, 

dan zal het Rode Kruis niet aan de knoppen zitten, maar ze kunnen elkaar op die gebieden 

zeker wel versterken. Het Rode Kruis wil dan ook graag samenwerken met de evenementen 

organisatie om het social media gedeelte te versterken, maar ze moeten niet in elkaars 

werkveld gaan zitten.  

 

Het voorbeeld Pinkpop van afgelopen jaar waar de organisatie tijdens het extreme noodweer 

stil bleef op social media. Het Rode Kruis zal zich op dat moment alleen zorgen maken om de 

zorg van mensen en niet gaan Twitteren over wanneer de volgende act weer op het podium zal 

gaan staan.  

 

Het is moeilijk om mensen af te gaan dwingen vragen te stellen aan het Rode Kruis op het 

moment van de noodsituatie. Het Rode Kruis zal actief gaan zoeken naar vragen en mensen die 

hulp nodig hebben en deze vragen proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Het is wel zo 

dat wanneer het Rode Kruis doorgaat met de online hulpverlening dat zij op social media veel 

meer volgers krijgt, omdat zij veel meer zichtbaar zijn op social media (Bijlsma, 2015).  

 

Als verlengstuk van de online hulpverlening tijdens noodsituaties is dit onderzoek gedaan om 

een social mediastrategie te ontwikkelen voor online hulpverlening tijdens evenementen. 

Wouter Bijlsma zegt hierover het volgende: “Een social mediastrategie moet een handvat zijn. 

Een flowchart bijvoorbeeld met daarin, wat voor soort evenement is het, wat voor soort 

bezoekers zijn er, op welke media bevinden zij zich, wat is hun tone of voice, hoe spreek je ze 

aan. Het festival voor oude muziek heeft een heel ander medium dan Pinkpop. Misschien moet 

er gebruik gemaakt worden van Snapchat, Instagram of Facebook, maar de bezoekers van het 

festival voor oude muziek maken misschien nog wel gebruik van een blog of juist het internet. 

Ter plekke moeten uitzoeken welke mediums je nou moet gebruiken en hoe je die moet 

gebruiken is een hele klus, je hebt liever dat daar al wat ervaring in wordt opgebouwd zodat er 

een snelle informatievoorziening is. Welk soort communicatie doen we via welk soort kanaal, 

op welke uren, voor welke doelgroep. Hierdoor voorkom je dat een hele gave actie gericht op 

jongeren niet om 9.15 uur ‘s ochtends op Facebook wordt geplaatst, want dan liggen ze 

waarschijnlijk allemaal nog in bed.” 

 

3.6 Belangrijkste bevindingen 

Het Rode Kruis is ontstaan als een vereniging van vrijwillige hulpverleners. Vandaag de dag is 

het Rode Kruis in 186 landen te vinden, met meer dan 97 miljoen Rode Kruisleden en –

vrijwilligers. Doordat het Rode Kruis zo enorm groot is, hebben zij ook grote naamsbekendheid 

en een betrouwbare naam.  
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Het Rode Kruis heeft diverse kernactiviteiten waar evenementenhulpverlening een hele 

belangrijke van is. Het Rode Kruis is op diverse soorten evenementen aanwezig. Op kleine en 

grote festivals, van een lokale braderie tot de Nijmeegse Vierdaagse. 

 

Het Rode Kruis is op social media erg actief. Vooral van belang is dat het Rode Kruis gebruik 

maakt van een andere tone of voice op Twitter en Facebook. Op Twitter is het van belang dat 

zij de mensen informeren, op Facebook willen zij altijd het gesprek aangaan met de mensen 

door middel van een vraag stellen, ook voegt het Rode Kruis op Facebook altijd een afbeelding 

toe om mensen naar het bericht te trekken. De Doelgroep wordt altijd aangesproken met jij of 

je om het contact zo persoonlijk mogelijk te houden. Daarnaast wordt er geen onderscheid 

gemaakt of ze naar een jonge doelgroep communiceren of naar een oudere doelgroep.  

Voor het onderzoek is het belangrijk te weten dat wanneer er een calamiteit of noodsituatie 

uitbreekt blijft de tone of voice op Twitter hetzelfde blijft, maar Facebook zal veranderen 

omdat er dan meer sprake is van een informerende rol.  

 

Afgelopen jaar is het Rode Kruis gestart met het project extreem weer vanuit het 

handelingsperspectief. Het doel van dit project is mensen tijdens een noodsituatie zoveel 

mogelijk zelfredzaam te maken door middel van tips.  

Wanneer de noodsituatie zich dan echt begint voor te doen, komt de communicatie neer op 

social media, via deze kanalen kan het Rode Kruis iedereen zo snel mogelijk bereiken.  

Het Rode Kruis gebruikt in de tone of voice tijdens deze noodsituaties concrete maar wel 

grappige berichten, voor het onderzoek is dit van belang om te weten. 

Naast de social media van het Nederlandse Rode Kruis worden ook de lokale afdelingen tijdens 

een noodsituatie ingezet, hier kan in de social mediastrategie rekening mee gehouden worden.  

 

Online hulpverlening is ontwikkeld om te kijken of het Rode Kruis voorafgaand aan een 

noodsituatie via social media de noodsituatie al kan signaleren. Zij kunnen via deze manier van 

hulpverlening precies weten wat er aan de hand is en contact opnemen om te vragen of zij 

moeten komen helpen.  

Voor het onderzoek is de online hulpverlening een belangrijk aspect. Dit is al ingezet in 

crisissituaties, maar niet specifiek voor evenementen. Twitter is voor het Rode Kruis tijdens 

online hulpverlening een belangrijk social mediakanaal. Alles gebeurt snel op dit kanaal, de 

eerste posts en foto’s zijn vaak al binnen een paar minuten te vinden. Daarnaast is Facebook 

een belangrijk kanaal omdat hier veel discussies ontstaan waar het Rode Kruis dan weer extra 

informatie uit kan halen.  

Tijdens de grote evenementen SAIL Amsterdam en de Nijmeegse Vierdaagse in 2015 gaat het 

Rode Kruis voor de eerste keer online hulpverlening inzetten. Wat vooral van belang is tijdens 

evenementenhulpverlening dat het team informatiemanagement een verlengstuk wordt van 

de EHBO en nog meer overzicht heeft op de noodsituatie.  
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4 Doelgroepanalyse 

In hoofdstuk 3 de interne analyse, zijn we te weten gekomen wie het Rode Kruis is, wat zij doet 

en hoe zij social media gebruiken in combinatie met hulpverlening. In de doelgroepanalyse zal 

er onderzoek gedaan worden naar wie de doelgroep van het Rode Kruis is om een goed advies 

te kunnen geven over het gebruik van social media binnen deze doelgroep. In dit hoofdstuk zal 

er antwoord gegeven worden op: Wie is de doelgroep, hoe is hun social mediagebruik en hoe 

wordt social media gebruikt tijdens evenementen en noodsituaties?  

4.1 De doelgroep van het Rode Kruis tijdens evenementen 

4.1.1 Doelgroep van het Rode Kruis 

In de interne analyse is besproken hoe het Rode Kruis is ontstaan om hulp te bieden, zonder 

onderscheid te maken. Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens de zeven zelfde 

grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, 

vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid (Het Rode Kruis, 2015f).  

 

Voor het Rode Kruis houdt dit in dat ieder mens recht heeft op hulp, respect en waardigheid 

wanneer hij/zij wordt bedreigd in zijn/haar overleven. Voor het Rode Kruis staat het voorop dat 

de mensen in de grootste nood als eerste worden geholpen. Hierbij maakt het absoluut niet uit 

welk geloof, nationaliteit, etniciteit, afkomst of politieke mening iemand heeft (Het Rode Kruis, 

2015f).  

 

Het Rode Kruis zal in conflicten nooit partij kiezen en komt te allen tijde op voor de belangen 

van de slachtoffers. Waar het mogelijk is zal het Rode Kruis altijd samen werken om 

slachtoffers te helpen, maar dan moet hun werkwijze wel aansluiten bij de doelstellingen van 

het Rode Kruis.  

4.1.2 Doelgroepen tijdens evenementen 

De evenementen van het Rode Kruis lopen uiteen van een braderie of een kleinschalig festival 

tot de Nijmeegse vierdaagse en Pinkpop. Waar de Nijmeegse vierdaagse vooral een hele 

actieve doelgroep heeft die vaak sport of wandelt (Vierdaagse Onderzoek, 2014), heeft 

Pinkpop een doelgroep die vooral bestaat uit de persoonlijkheid ‘alternatief’ (Marketingfacts P. 

, 2013). Niet ieder evenement heeft precies dezelfde doelgroep en niet iedere doelgroep zal 

even actief gebruik maken van social media (zie hoofdstuk 4.2). Om tot een goede social 

mediastrategie te komen is het belangrijk dat er voor ieder evenement duidelijk wordt 

omschreven wie de doelgroep is. In bijlage VI staat per evenement van het Rode Kruis 

benoemd welke doelgroep daar aanwezig is.  

4.2 Het gebruik van social media 

In Nederland alleen al zijn er ongeveer negen miljoen mensen die gebruik maken van een 

smartphone. Daarnaast heeft zeven miljoen van de Nederlandse bevolking ook een tablet in 
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zijn of haar bezit. Dit aantal blijft jaarlijks groeien en daardoor zie je ook een stijging in het 

gebruik van social media (Media Onderzoek, 2014a). Maar hoe vaak wordt social media nou 

gebruikt? En door welke doelgroepen wordt social media dan gebruikt? Wanneer deze vragen 

beantwoord worden kan er onderscheid in de doelgroep gemaakt worden voor de social 

mediastrategie, hierdoor kan het Rode Kruis via die kanalen de doelgroep bereiken.  

4.2.1 Gebruikers van social media in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je kijkt naar bovenstaande afbeelding zie je dat in 2005 social media in Nederland 

begon te leven. In de jaren daarna was Hyves tot halverwege 2008 het social mediakanaal met 

de meeste volgers (Buzzcapture, 2014). In 2007 begon Facebook in Nederland populair te 

worden en kreeg ieder jaar geleidelijk meer volgers.  

 

 

 

 

Nu begin 2015 is Facebook met 9,4 miljoen gebruikers de meest gebruikte social mediasite. 

Dagelijks maken er ongeveer 6,6 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook, ook dit is weer 

een stijging en wel van 9% ten opzichte van 2014 (Marketingfacts, 2015). Naast dat Facebook 

zo’n grote jaarlijkse stijging blijft maken, gaat het met Twitter de andere kant op. Jaarlijks 

verliest Twitter zijn trouwe volgers. In 2014 maakte nog 3,3 miljoen mensen gebruik van 

Twitter, in 2015 is dat gedaald naar 2,8 miljoen gebruikers waarvan er 1 miljoen dagelijks actief 

zijn op dit social mediaplatform (Marketingfacts, 2015). Omdat dit de vijf grootste social media 
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kanalen zijn in Nederland is het voor het Rode Kruis belangrijk om via deze kanalen te 

communiceren met de doelgroep tijdens de evenementen.  

4.2.2 Via welke apparaten wordt social media gebruikt 

Eind 2012 is er een onderzoek geweest naar waar mensen hun smartphone voor gebruiken en 

hoe vaak ze hun smartphone gebruiken. 91% van de ondervraagden gebruikt een smartphone 

voor het sturen van berichtjes via sms, Whatsapp, etc. 85% van de smartphone bezitters 

gebruikt hun telefoon om te internetten en 64% gebruikt hun smartphone voor het dagelijks 

bekijken en of bewerken van hun social mediaprofielen (Timing, 2013).  

Daarnaast wil 63% van de ondervraagden graag op de hoogte gehouden worden via social 

media en vindt maar liefst 53% van de gebruikers social media verslavend (Timing, 2013). De 

doelgroep van het Rode Kruis is dan ook altijd en overal te bereiken via social media, dit is van 

groot belang omdat zij dan de handelingsperspectieven met de doelgroep kunnen delen 

voorafgaand aan de noodsituatie.  

 

Naast het vele gebruik van de smartphone heeft ook de helft van de Nederlanders een tablet in 

zijn of haar bezit. Wanneer men thuis zit, gebruikt 53% van de tabletbezitters het internet via 

de tablet. Meer dan 30% leest dagelijks de krant op de tablet en bezoekt regelmatig social 

media via de tablet. Daarnaast luistert 1 op de 9 bezitters radio via de tablet en kijkt ongeveer 

25% televisie op de tablet (GFK, 2013).  

4.2.3 Leeftijdscategorieën van social mediagebruikers  
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Wanneer je kijkt naar bovenstaande afbeeldingen zie je dat de doelgroep van het Rode Kruis 

valt binnen de grootste groep social mediagebruikers. Facebook en Twitter wordt het meest 

gebruikt in de leeftijd van 15 tot en met 39 jaar. Vanaf 40+ neemt het gebruik sterk af 

(Newcom, 2014).  

4.2.4 Nieuwe social media 

Naast de eerste lichting social media waaronder Facebook, YouTube, Linked in, Twitter en 

Google+ vallen, komen er ook steeds meer nieuwe social media bij.  

 

 

 

WeChat, Foursquare, Snapchat, Pinterest en Instagram zijn allemaal nieuwe vormen van social 

media. Waarbij Instagram op kop loopt met 1,4 miljoen gebruikers en waarvan er dagelijks een 

half miljoen mensen gebruik maken (Newcom, 2014). Instagram, Pinterest en Snapchat zijn 

nieuwe varianten van social media, waarbij het vooral om foto’s draait. Omdat deze nieuwe 

social media nog niet aan de populariteit van o.a. Facebook en Twitter kan tippen, is het voor 

het Rode Kruis niet relevant om op deze kanalen actief te zijn. Daarnaast gaat het hier vaak om 

het ‘delen’ van foto’s en ook daar kan het Rode Kruis niets mee omdat zij willen informeren 

tijdens noodsituaties.  
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4.3 Gebruik van social media tijdens evenementen en noodsituaties  

Om te kijken hoe de doelgroep zich gedraagt op social media tijdens evenementen, is er via 

Facebook een poll uitgegaan waar de doelgroep simpel op kon reageren.  

 

 

 

op de vraag: Wanneer je aanwezig bent op een evenement zoals Koningsdag, Lowlands, 

Outdoor Stereo of een kleinschalig festival of evenement, maak je dan gebruik van social media 

en zo ja hoe vaak tijdens het evenement? Reageerde 47,1% van de respondenten ja, en kijk 

een paar keer. Dit houdt in dat de doelgroep daadwerkelijk actief is op social media tijdens een 

evenement. In de fieldresearch (hoofdstuk 7.4 t/m 7.6) wordt er met de doelgroep hier meer 

op ingegaan.  

4.4 Van welke soorten social media kan er het beste gebruik gemaakt 

worden tijdens evenementen 

Wanneer je kijkt naar social media komen er steeds meer vormen bij, maar welke social media 

zijn nou het meest geschikt om vooraf, tijdens en na een evenement te gebruiken? 

 

Twitter is een goed voorbeeld als het gaat om ‘buzz’ creëren voorafgaand aan een evenement. 

Door gebruik te maken van de zogenoemde #hashtag kan je een evenement leven inblazen 

door ieder bericht de #hashtag te geven. Op deze manier kunnende bezoekers en of 

geïnteresseerde gemakkelijk op Twitter zoeken naar informatie en entertainment over het 

evenement. Het is gemakkelijk om via Twitter vragen te beantwoorden over het evenement en 

eventuele problemen van de bezoekers op te lossen.  

Ook kun je bij Twitter heel gemakkelijk een crisescommunicatie paragraaf toevoegen voor 

wanneer er een noodsituatie ontstaat. Op deze manier kunnen de bezoekers snel en 

resultaatgericht naar informatie zoeken, maar ook de nazorgcommunicatie kan hierdoor goed 

verlopen (Couwenbergh, 2011). De doelgroep kan gemakkelijk op Twitter terecht wanneer zij 

snel informatie nodig hebben, door een vraag te stellen of door te zoeken op hashtags. Voor 

het Rode Kruis is hier een kans om tijdens een noodsituatie hier in contact te komen met de 

doelgroep om hen via online hulpverlening te helpen. 

 

Een evenement is het antwoord op de vraag van Facebook: ‘Wat ga je doen?’ Facebook ziet 

ieder evenement als een gebeurtenis waarvan je mensen op de hoogte van wilt stellen. Of het 

nu een reünie, een festival een feestje of verjaardag is, alles kan een evenement zijn 

(Castricum, 2014).  

Organisatoren van diverse evenementen maken tegenwoordig steeds meer gebruik van social 

media en dan met name van Facebook evenementen. Hierdoor kunnen zij hun evenementen 
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steeds beter onder de aandacht brengen, en daardoor trekken zij meer publiek. Niet alleen 

voor de organisatoren is het een handige tool om hun evenementen via social media onder de 

aandacht te brengen, maar voor de gebruiker van Facebook ook. Facebook zorgt namelijk door 

middel van een algoritme ervoor dat de gebruiker nog meer relevante evenementen in de 

nabije toekomst te zien krijgt, en zo ook daar interesse voor kan wekken.  

Facebook weet heel veel van de gebruiker, wie zijn de beste vrienden en welke activiteiten 

vindt de gebruiker leuk. Veel organisatoren hebben er veel geld voor over om juist daardoor bij 

de juiste doelgroep op de ‘tijdlijn’ te verschijnen, wanneer je aansluit bij hun interesses. 

Hierdoor kunnen organisatoren nadat je hebt deelgenomen aan een evenement nog langer op 

de hoogte houden voor bijvoorbeeld een nieuwe editie, of foto’s van het evenement waar je 

aanwezig was. Social media en zeker Facebook wordt steeds relevanter voor de organisator en 

gebruiker (Brassart, 2014). Omdat de organisator gebruik maakt van een speciale pagina voor 

het evenement, kan ook hier het Rode Kruis de doelgroep makkelijk bereiken. Facebook is 

daarom een goed social media kanaal om via te communiceren tijdens noodsituaties.  

4.5 Hoe kan er worden ingespeeld op onvoorziene noodsituaties 

In zekere zin is iedere noodsituatie onvoorzien. Wanneer je kijkt naar wat de grootte van de 

noodsituatie is, kan je daar vooraf nooit op inspelen (Bot, 2015b).  

 

Bij het Rode Kruis worden evenementen ingedeeld in een A, B of C evenement. Het evenement 

waar de vergunning voor wordt verleend wordt ingedeeld in klasse A, B of C. Hoe hoger het 

risico voor de veiligheid, hoe hoger de klasse. De gemeente kijkt voor de vergunning vooral 

naar het soort evenement, het aantal bezoekers, hun leeftijd en of er alcohol/drugs aanwezig 

zal/kan zijn. Een A-evenement zijn kleine evenementen met weinig risico. B-evenementen zijn 

middelgrote evenementen met een verhoogd risico. En C-evenementen zijn grote risico 

evenementen. Vanaf een B-evenement moet de organisatie vooraf een veiligheidsplan klaar 

hebben waarin staat wat er gedaan moet worden wanneer er bijvoorbeeld een storm of brand 

het terrein treft. Alle plannen die vooraf zijn gemaakt, doen dan eigenlijk te niet. Op het 

moment van de noodsituatie wordt er vanuit de organisatie en vanuit het Rode Kruis gekeken 

wat er op dat moment moet gebeuren en hoe, hierbij vervallen in bijna alle situaties de vooraf 

beschreven oplossingen (Bot, 2015b). Er moet vrijwel altijd worden geïmproviseerd vanuit de 

staande organisatie. Om vooraf een strategie met standaard berichten te maken is hierdoor 

moeilijk voor het Rode Kruis. Wel zijn er veel voorkomende noodsituaties die zowel in de 

interne analyse als in de fieldresearch benoemd worden. Hier kan het Rode Kruis wel rekening 

mee houden in de social mediastrategie. 

4.6 Belangrijkste bevindingen 

De doelgroep van het Rode Kruis is oneindig. Iedereen die hulp nodig heeft wanneer hij of zij 

wordt bedreigd in zijn of haar overleven valt binnen de doelgroep van het Rode Kruis.  

 

De doelgroepen tijdens evenementen van het Rode Kruis lopen zeer uiteen. Tijdens een 

braderie zullen er weinig bezoekers van Pinkpop aanwezig zijn. Voor het Rode Kruis moet er 

daarom per evenement gekeken worden wie de doelgroep is en hoe die bereikt kan worden. 
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Aangezien de doelgroep van het Rode Kruis oneindig is, is er gekeken naar iedereen in 

Nederland die gebruik maakt van social media, dit zijn ongeveer negen miljoen mensen. De 

belangrijkste kenmerken die kunnen worden gebruikt in de social mediastrategie zijn hieronder 

benoemd:  

 De meeste social mediagebruikers maken gebruik van Facebook, waarvan er dagelijks 

bijna zeven miljoen mensen actief aanwezig zijn. Na Facebook volgt YouTube, 

Google+, LinkedIn en Twitter. 

  64% van de doelgroep gebruikt hun telefoon dagelijks voor het bijhouden van hun 

social mediaprofielen 

 De meeste social mediagebruikers zitten in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 39 

jaar. Deze doelgroep sluit aan op de doelgroep van het Rode Kruis.  

 Vanaf de leeftijd 40 neemt het gebruik af, maar blijft het gelijk tot aan 80 jaar en 

ouder.  

 Naast de reguliere social media, zijn er tegenwoordig ook talloze nieuwe social media 

te vinden. Deze zijn niet relevant voor het Rode Kruis omdat zij het niet kunnen 

winnen aan populariteit bij de eerste lichting social media.  

 

Tijdens evenementen maakt ongeveer de helft van de doelgroep gebruik van social media, dit 

is dan vooral om te kijken wat er allemaal online gebeurt.  

Het belangrijkste voor het onderzoek is om te weten via welke social media er het beste 

gebruik gemaakt kan worden tijdens evenementen. Op Twitter wordt veel gebruik gemaakt 

van hashtags waardoor bezoekers en belanghebbenden van het evenement gemakkelijk 

informatie over het evenement kunnen vinden. Daarnaast is Twitter ook gemakkelijk in gebruik 

om vragen van bezoekers te beantwoorden. 

Naast Twitter is Facebook een goed medium. Facebook is een echt social media platform 

geworden waar evenementen voorop staan. Doordat vele organisaties een speciale 

evenementenpagina aanmaken op Facebook is de doelgroep daar gemakkelijk te vinden en te 

bereiken.   

 

Naast social media zijn er ook twee verschillende vormen van noodsituaties. Een voorziene 

noodsituatie en een onvoorziene noodsituatie. Een voorziene noodsituatie kun je zien als 

extreem weer, dit kan je zien aankomen. Vaak zijn alle andere noodsituaties onvoorzien en kun 

je je eigenlijk niet op voorbereiden. Het Rode Kruis kan daarom voor de meest voorkomende 

noodsituaties al standaard berichten maken en zich op die manier voorbereiden. 
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5 Trends 

In het hoofdstuk trends wordt aandachtig gekeken naar welke trends er op dit moment spelen 

binnen evenementenhulpverlening, evenementenveiligheid en crisiscommunicatie. Deze 

trends zijn voor het Rode Kruis van belang omdat zij altijd up-to-date moeten blijven wat 

betreft (online)hulpverlening. Wanneer zij hier niet bij aansluiten hebben zij kans op verlies van 

relevantie.  

5.1 Trends met betrekking tot crisiscommunicatie 

Wanneer er in de samenleving iets gebeurt, waardoor ze zich zorgen maken of waardoor de 

samenleving ontwricht, is crisiscommunicatie een van de belangrijkste instrumenten om de 

situatie weer te normaliseren. Tijdens een crisis dient een organisatie rekening te houden met 

de gevoelens van de samenleving. Het is belangrijk dat de organisatie in hun achterhoofd 

houdt dat de crisis zoals die door het publiek wordt waargenomen de echte crisis is. 

Goede crisiscommunicatie is dan ook het verspreiden van de juiste, tijdige en begrijpelijke 

informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident (NCTV, 2014).  

 

Sinds Pukkelpop in 2011 is crisiscommunicatie niet meer wat het geweest is. Pukkelpop is een 

jaarlijks alternatief muziekfestival is Hasselt (BE). Tijdens de eerste avond van het festival 

werden de 60,000 bezoekers getroffen door een hevige storm. Die verwoestte twee 

festivaltenten, verwondde tientallen bezoekers en doodde zelfs vijf bezoekers. Na een halve 

dag heeft de organisatie het evenement stil gezet (Hans, 2012).  

 

Voorafgaand aan de storm waren er al meerdere twitteraars die tweets verzonden over de 

storm en de zwarte lucht die steeds meer richting het terrein ging. Binnen zeven minuten 

nadat de storm het festivalterrein had bereikt stonden de eerste foto’s en berichtgevingen 

vanuit de bezoekers al op Twitter. Vele mensen deelden tweets van de bezoekers van het 

festival waardoor er een explosie op Twitter ontstond met de hashtags #pp11 en #pukkelpop. 

De storm had de organisatie en festivalbezoekers overmand, waardoor er direct hulp kwam uit 

verschillende hoeken. Politieagenten, omwonenden, bedrijven, huisartsen en het Vlaamse 

Kruis hielpen de bezoekers bij het vervoeren, het opvangen en het lokaliseren van de 

festivalbezoekers (Hans, 2012).  

 

Het lokale telecomnetwerk werd snel overbelast waardoor de festivalgangers zochten naar 

andere manieren om te communiceren. Familie, vrienden en kennissen zochten een toevlucht 

op het internet om maar iets van hun te horen. Facebook maar met name Twitter konden 

daarbij de rollen van weerstation, verslaggever, nieuwsverspreider, telecomoperator, 

mobilisator van hulptroepen en organisatie goed te kunnen vervullen (Hans, 2012). 

 

De meeste stromen van communicatie verliepen dan ook via Twitter. Daarnaast richtte 

Facebookers het initiatief ‘Pukkelpop Safehouse’ op, waar festivalbezoekers, familie en 

vrienden elkaar konden terug vinden na de storm (Hans, 2012).  
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De storm begon om 18.08 uur. Tussen 18.15 en 19.15 uur werden er 80,000 tweets alleen over 

Pukkelpop verstuurd. Per minuut nadat de storm het terrein had bereikt werden er 576 tweets 

per minuut verstuurd. Ook inwoners van Hasselt voelden zich betrokken en gaven hun naam 

en telefoonnummer op via Twitter, zodat zij de festivalbezoekers zo goed mogelijk konden 

helpen (Hans, 2012).  

 

In het geval van Pukkelpop kan je merken dat burgers en bezoekers niet meer wachten op 

hulpacties van overheden, traditionele hulpdiensten en de organisatie zelf. Ze kunnen zich 

redden met de communicatiekanalen die zij zelf tot hun beschikking hebben. Twitter kan in het 

geval van een noodsituatie meerdere rollen vervullen, zodat alles via één kanaal kan worden 

gecommuniceerd (Hans, 2012).  

5.2 Trends bij evenementenveiligheid 

5.2.1 Landelijke handreiking evenementenveiligheid 

Over het algemeen verlopen evenementen veilig en ordelijk, maar soms kan het ook ernstig 

misgaan blijkt uit bijvoorbeeld Dancefestival Veronica Sunset Grooves (de strandrellen in Hoek 

van Holland), Koninginnedag 2009 (Het Koninginnedag drama in Apeldoorn), Flora in 

Bovenkarspel (Legionella) en Dance Valley (zware regenval). Bijna nooit wordt er door 

onderzoekers de oorzaak gevonden voor de ongewenste gebeurtenis tijdens het evenement, 

maar ook kan er daardoor niet gekeken worden of de wet- en regelgeving nageleefd werd 

(Infopunt Veiligheid, Handreiking evenementenveiligheid, 2011).  

 

Om toch ongewenste gebeurtenissen te kunnen controleren en onderzoeken heeft het 

veiligheidsberaad in 2010 opdracht gegeven om een landelijke handreiking 

evenementenveiligheid te ontwikkelen. De focus van deze landelijke handreiking liggen primair 

op het adviseren van gemeenten bij het bepalen van de behandelaanpak van evenementen en 

het adviseren van diegene die het bevoegd gezag heeft over risicovolle situaties tijdens 

evenementen. Aansluitend op deze landelijke handreiking evenementenveiligheid heeft het 

ministerie van Veiligheid en Justitie opdracht gegeven om een handreiking te ontwikkelen voor 

gemeente. De Landelijke Voorziening Evenementen-vergunningen (LVE) is ontwikkeld en wordt 

aangeduid als de Evenement Assistent voor gemeenten en andere betrokkenen partijen tijdens 

het proces van vergunningverleningen voor evenementen (Infopunt Veiligheid, Handreiking 

evenementenveiligheid, 2011).  

 

De landelijke handreiking evenementenveiligheid is ontwikkelde in zeven processtappen.  

 Het begint bij de organisator die het aanvraagformulier een aanvraag indient.  

 De tweede stap is het classificeren van het evenement. Via een risicoscan wordt het 

evenement geclassificeerd naar een A, B of C evenement. Aan de hand van deze 

risicoscan wordt een behandelaanpak bepaald voor het evenement. Wanneer het een 

C-evenement is, wordt er een speciale adviesfase ingelast, dit kan ook nog gebeuren 

bij B-evenementen. Ook wordt er tijdens deze stap het registreren van de 

aankondiging, melding of vergunning plaats op de evenementenkalender. Deze 

kalender vormt een integraal veiligheidsadvies. 
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 Bij de derde stap is het belangrijk dat er wordt geïnventariseerd en geanalyseerd 

welke risico’s en welke capaciteit er bij het evenement mogelijk zijn, dit is het 

opstellen van het risicoprofiel.  

 Binnen de vierde stap gaat het om het vaststellen van het risicobeleid door bevoegd 

gezag, dit kunnen de hulpdiensten zijn en de GHOR. In de handreiking gaat het om 

specifiek lokaal risicobeleid bij voorzienbare risicovolle evenementen. Bij 

onvoorzienbare risicovolle evenementen, waar dus plotselinge gebeurtenissen 

voorkomen, gelden regionale risicoprofielen en het specifiek daarop gebaseerde 

beleidsplan voor de te behalen operationele prestaties.  

 Tijdens de vijfde stap worden de maatregelen en voorzieningen geregeld. Alle 

betrokken diensten, bepalen binnen welke kaders, welke organisaties het bevoegde 

gezag hebben en wie het ondersteunend en uitvoerende werk verrichten in de 

risicofase, tijdens de noodsituatie en tijdens de nazorg van het evenement.  

 Het integraal operationeel plan vormt het kader voor het uitvoeren en ondersteunen 

van de maatregelen en voorzieningen voor, tijdens en na de noodsituatie. Van deze 

relevante activiteiten wordt verslag gedaan en vormen samen een feitenrelaas. 

 De zevende processtap zorgt ervoor dat door middel van de feitenrelaas het werk 

verbetert kan worden op basis van kwaliteitsmanagementsystemen van de betrokken 

diensten. Hieruit volgt het verbeterplan voor de evenementveiligheid voor de 

toekomst (Infopunt Veiligheid, Handreiking evenementenveiligheid, 2011).  

 

Bovenstaande zeven processtappen zijn sinds 2012 verplicht binnen Nederland en zorgen 

ervoor dat de veiligheid tijdens evenementen optimaal is. Iedere organisatie in Nederland is 

verplicht om aan de gemeente waar het evenement gehouden wordt deze in ieder geval drie 

stappen te bespreken voor een vergunning en eventueel bij een B-evenement of C-evenement 

de zeven stappen te doorlopen om de veiligheid te waarborgen (Infopunt Veiligheid, 

Handreiking evenementenveiligheid, 2011).  

5.3 Trends tijdens evenementenhulpverlening 

5.3.1 Drones 

Over een niet al te lange termijn zijn drones niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. 

Op vele fronten wordt er op dit moment al geëxperimenteerd met de inzet daarvan, variërend 

van pizzabezorging tot dijkbewaking, van crowd control tot het opsporen van hennep 

plantages. En ook speelgoeddrones zijn al verkrijgbaar bij de speelgoedwinkel (Tebbe, 2015).  

 

Naast de ‘gewone’ dagelijkse werkzaamheden zullen drones in de toekomst ook ingezet 

worden bij rampenhulpverlening. Politie en brandweer zijn op dit moment al aan het 

experimenteren met het gebruik van de drones (Tebbe, 2015). 

 

Binnen het Rode Kruis is dit jaar een viertal technologieën geïdentificeerd, die als zeer kansrijk 

worden gezien voor de verbetering van humanitaire hulpverlening, de drone is één van deze 

vier technologieën. Op dit moment zijn het Amerikaanse en het Ierse Rode Kruis aan het 

experimenteren met het gebruik van de drones, en wordt door het Italiaanse Rode Kruis de 

drone gebruikt voor het opsporen van bergbeklimmers (Tebbe, 2015).  
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Het Rode Kruis ziet de drones als een toegevoegde waarde binnen evenementenhulpverlening, 

waardoor het uiteindelijk ook een toegevoegde waarde kan geven in de noodhulpverlening.  

De toepassingen van de drones voor evenementenhulpverlening kan op dit moment voor een 

drietal terreinen: 

 Het afleveren van kleine ladingen op lastig bereikbare locaties: denk aan het 

afleveren van een AED (Bij evenementen met een grote oppervlakte, zoals een 

schaatstocht of de Vierdaagse) ; medicijnen en verbandmiddelen; portofoons en 

andere materialen die van belang kunnen zijn tijdens de hulpverlening. 

 Het verzamelen van informatie: bijvoorbeeld het opsporen van bewusteloze 

slachtoffers door middel van warmtecamera’s op het festivalterrein, of het monitoren 

van mensenmassa’s. 

 Communicatie: bijvoorbeeld een vliegende geluidswagen; follow the drone bij 

evacuaties van het festivalterrein; versterking van het Wi-Fi en integratie met 

www.ikbenveilig.nl (Tebbe, 2015). 

 
Dit project is reeds gestart bij het Rode Kruis en de eerste testen worden nu gedaan in 

samenwerking met Skycap. In 2016 moeten de eerste drones aangeschaft worden en kunnen 

vrijwilligers opgeleid worden voor de drones. In 2017 zullen de drones volledig geïntegreerd 

zijn binnen de evenementenhulpverlening van het Rode Kruis (Tebbe, 2015).  

5.3.2 Verhogen kwaliteitseisen hulpverlening bij evenementen 

Tijdens een rally in het havengebied van Amsterdam op 1 september 2013 zijn twee doden 

gevallen. AT5 is na een aantal tips over dat daar ongekwalificeerde ambulanceverzorgers 

rondliepen een onderzoek gestart. Het is in Nederland mogelijk om een tweedehands 

ambulance aan te schaffen, twee mensen op de wagen te zetten en kunnen zich vervolgens 

aanmelden om als ambulanceverzorgers tijdens evenementen in Nederland te gaan staan (Een 

Vandaag, 2014).  

 

De kwaliteitseisen die gesteld worden aan ambulanceverzorgers op evenementen zijn nihil. De 

brancheorganisatie vindt dit ontoelaatbaar en eist dan ook dat er een keurmerk komt voor dit 

soort organisaties en daarbij ook strengere wet- en regelgeving (Een Vandaag, 2014).  

 

Vaak gaat het om mensen die zeggen dat zij verpleegkundige zijn of arts, maar daadwerkelijk 

geen papieren hiervoor hebben of nog met de opleiding bezig zijn. Ook voldoet het materiaal 

in de auto vaak niet aan de voorwaarden en zijn deze niet gekeurd, ook de medicijnen zijn vaak 

over datum in zo’n ambulance (Een Vandaag, 2014).  

 

Ronald Listenburg voorzitter van de branchevereniging medische hulp evenementen is ook 

eigenaar van de private onderneming EMS. EMS biedt medische ondersteuning bij 

evenementen waaronder ook afgelopen jaar Koningsdag Slam FM in Alkmaar (Een Vandaag, 

2014). Ook het Rode Kruis investeert op dit moment in nieuwe opleidingen voor haar 

vrijwilligers en stellen duidelijke kaders waarbinnen dienstverlening moet plaatsvinden. 

Hiernaast volgt binnenkort ook een gesprek bij het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn 

http://www.ikbenveilig.nl/
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om te kijken hoe er andere en betere regels opgesteld kunnen worden voor dit soort praktijken 

binnen evenementen (Bot, 2015c).  

5.4 Belangrijkste bevindingen 

In het hoofdstuk trends zijn er gekeken naar drie verschillende soorten trends: trends met 

betrekking tot crisiscommunicatie, trends voor evenementenveiligheid en trends binnen de 

evenementenhulpverlening. 

 

Crisiscommunicatie 

Door de noodsituatie van Pukkelpop in 2011 is crisiscommunicatie niet meer wat het geweest 

is. Voor het Rode Kruis ligt hier een kans binnen de social mediastrategie om het op de goede 

manier op te starten en bezoekers van evenementen te kunnen helpen via social media. 

Wanneer het Rode Kruis tijdens de noodsituatie snel en adequaat reageert en vragen van 

bezoekers beantwoord creëren zij een nieuwe vorm van hulpverlenen.  

 

Landelijke handreiking evenementenveiligheid 

Doordat de landelijke handreiking is ingesteld, is het gemakkelijker om een oorzaak van een 

noodsituatie te onderkennen en hier passende maatregelen op te treffen. Noodsituaties 

kunnen op deze manier makkelijker worden voorkomen of er kan eerder op ingespeeld 

worden. Voor de social mediastrategie van het Rode Kruis is dit niet van belang, maar voor de 

rest risico’s zoals onvoorziene noodsituaties is dit wel toe te passen.  

 

Evenementenhulpverlening 

Het Rode Kruis speelt in op een nieuwe trend door de drones te gaan gebruiken. Tijdens 

noodsituaties kan via social media benoemd worden welke functie de drone heeft en wat hij 

daardoor bijdraagt. Wanneer het Rode Kruis de drone bijvoorbeeld wilt gebruiken als een 

vliegende geluidswagen, kan dit vooraf gecommuniceerd worden op de social media kanalen.  

 

Het Rode Kruis is al bezig met het verbeteren van de kwaliteitseisen van de vrijwilligers om 

optimale hulpverlening te kunnen bieden tijdens evenementen. Dit is ook van belang tijdens de 

online hulpverlening en daardoor van belang voor de social mediastrategie. Op die manier 

biedt het Rode Kruis altijd de juiste hulp online en offline en blijft zij een relevante organisatie 

voor hulpverlening op evenementen.  
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6 Best practices 

Tijdens een onderzoek naar hoe het Rode Kruis het beste een social mediastrategie kan 

gebruiken is het ook belangrijk om te kijken naar andere evenementen en organisaties zowel 

nationaal als internationaal waar het Rode Kruis een voorbeeld aan kan nemen. Door middel 

van diverse criteria die specifiek zijn opgesteld voor het gebruik van social media tijdens 

noodsituaties, kan er in dit hoofdstuk worden gekeken wat het Rode Kruis van hen kan leren 

om zo antwoord te geven op vooraf samengestelde deelvragen.  

6.1 Welke criteria worden er gehanteerd 

Tijdens een evenement kan je een noodsituatie in drie delen opsplitsen: voorafgaand aan de 

noodsituatie, tijdens de noodsituatie en na de noodsituatie. Het is belangrijk om tijdens deze 

drie momenten verschillende criteria te hanteren voor een best practices (Infopunt Veiligheid, 

Use of social media in crises communication, 2012).  

6.1.1 Voorafgaand aan de noodsituatie 

Het is belangrijk dat een organisatie start in tijden van rust, het is niet verstandig om ten tijden 

van de noodsituatie het profiel te beginnen communicatie te starten. Een goede voorbereiding 

en oefenen zijn dat ook een pre.  

 Het profiel: 

Kijk goed naar het profiel dat er is aangemaakt op social media. Zorg ervoor dat het 

duidelijk is gepubliceerd. 

 Media: 

Let goed op via welke social media er gecommuniceerd wordt tijdens een 

noodsituatie, en zorg dat je daar een account hebt.  

 Hashtag (#): 

Hashtags zijn labels die je aan je bericht kan plakken in bijvoorbeeld Facebook, 

Twitter en Instagram, hierdoor kan je refereren naar een specifiek onderwerp. 

Voorafgaand hoort de organisatie de hashtag al gelanceerd te hebben, zodat wanneer 

er een noodsituatie ontstaat deze direct gebruikt kan worden en ook bekend is bij de 

bezoekers. 

 Crisis website: 

Zorg naast dat er een social media site is, ook dat er een crisissite bestaat zodat voor 

extra informatie mensen daar naar toe kunnen. Social media kan niet alles melden 

(Infopunt Veiligheid, Use of social media in crises communication, 2012). 

6.1.2 Tijdens de noodsituatie 

Tijdens een noodsituatie is het net zo belangrijk om de bezoekers en omstanders zo goed 

mogelijk te informeren als het oplossen van de noodsituatie zelf.  

 Houd de paniek weg: 

Zorg dat er direct gecommuniceerd wordt via social media voordat de paniek begint 

uit te slaan. Zorg ervoor dat voordat mensen vragen kunnen gaan stellen, ze al 

beantwoord zijn. 
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 Verwerk informatie: 

Een noodsituatie heeft twee problemen: er zit een gat tussen de informatie die al 

gegeven is en die nog komen moet, en alle informatie moet eerst bevestigd worden. 

 Standaard berichten: 

Het is gemakkelijk om vooraf al standaard berichten te maken die bij iedere situatie 

ingezet kunnen worden. 

 Beantwoord vragen: 

Tijdens een noodsituatie kunnen nooit alle vragen van bezoekers en omstanders 

beantwoord worden. In tijden van een grote noodsituatie kan er dan uitgeweken 

worden naar een callcenter. Maar bij social media kan er direct gefilterd worden of er 

meerdere van dezelfde vragen gesteld en daardoor kunnen deze snel beantwoordt 

worden (Infopunt Veiligheid, Use of social media in crises communication, 2012). 

6.1.3 Na de noodsituatie 

Na een noodsituatie is het van belang om de communicatie over de crisis in stand te houden. 

Social media bereikt een heleboel mensen en is daarom van groot belang tijdens deze periode. 

Verder kan social media ook als doorgeefluik fungeren voor extra informatie en meer 

informatie over de situatie. 

 

 Welke informatie moet er nog gegeven worden: 

Zorg ervoor dat mensen weten wat ze nog kunnen doen, hoe ze de schade kunnen 

helpen herstellen als dat mogelijk is, kunnen bezoekers en omstanders doorgaan 

zonder voor problemen te zorgen, zorg dat er een einde bericht van de hulpdiensten 

is, zorg dat mensen elkaar kunnen vinden en in extreme gevallen zorg ervoor dat er 

een condoleance register online komt.  

 Wat verder nog van belang kan zijn: 

De resultaten van de onderzoeken na de noodsituatie en welke lessen hieruit gehaald 

zijn om de volgende keer hier tegenin te kunnen gaan (Infopunt Veiligheid, Use of 

social media in crises communication, 2012).  

6.2 Social media gebruik tijdens een noodsituatie op evenementen 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Pinkpop 2014 

Pinkpop 2014 werd gestoord door extreem noodweer. Vanaf ’s ochtends werd al duidelijk dat 

het noodweer het festivalterrein zou gaan bereiken en Limburg had vanaf dat moment al code 

geel vanuit het KNMI. ’s Middags werd deze opgeschaald naar code oranje en rond het tijdstip 

van het noodweer ging het zelfs naar code rood. Hulpdiensten werden ingeroepen en er werd 
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uit voorzorg al opgeschaald naar grip 3 (dit houdt in dat er diverse hulpdiensten gereed staan 

om te helpen). Uiteindelijk zijn er geen gewonden of doden gevallen, maar 30km verderop in 

Düsseldorf waren er meerdere gewonden en twee doden gevallen (Infopunt Veiligheid;, 

2015a). 

 Het profiel: 

Pinkpop is duidelijk te vinden op social 

media. Pinkpop heeft een Facebook met 

137,729 volgers. Voor komend jaar is er 

alweer een evenement aangemaakt waar 

de bezoekers van 2015 zich voor kunnen 

aanmelden (Facebook, Pinkpop Festival, 

2015).  

Naast Facebook maakt Pinkpop actief 
gebruik van Twitter met 51,000 volgers 
(Twitter, #PP14, 2014).  
 

 Media: 

Uit de doelgroep analyse (hoofdstuk 4) blijkt dat Facebook en Twitter twee hele 

belangrijke kanalen zijn als het gaat om crisis communicatie via social media. Deze 

twee kanalen worden dagelijks gebruikt en al ver in aanloop naar het evenement toe 

(Twitter, #PP14, 2014).  

 Hashtag (#): 

Bij Pinkpop kan je duidelijk zien dat zij gebruik maken van hashtags en dit zijn 

duidelijke jaarlijks terugkerende hashtags. Voor 2015 maakte zij gebruik van #PP14 en 

dit jaar hebben zij dit simpel en gemakkelijk aangepast naar #PP15. Tijdens de 

noodsituatie werd naast #PP14 ook de hashtag #noodweer gebruikt (Twitter, #PP14, 

2014).  

 Crisis website: 

Pinkpop had geen duidelijke website waar je terecht kon om te vertellen dat je veilig 

was, of waar extra informatie wordt verspreid wanneer het uit de hand zou lopen 

(Infopunt Veiligheid;, 2015a).  

 

 Houd de paniek weg: 

Tot aan het moment dat de KNMI code oranje aangeeft heeft de organisatie nog geen 

berichten geplaatst (12.40 uur). Rond 14.30 komt de organisatie van Pinkpop met de 

eerste berichtgeving over dat het heftige weer waarschijnlijk langs het terrein zal 

gaan, maar dat de mensen de buienradars goed in de gaten moeten houden. Om 

18.45 uur geeft het KNMI code rood af in Limburg en vanaf dat moment beginnen 

diverse organisaties en hulpdiensten met Twitteren. De Veiligheidsregio, de politie 

Limburg en de organisatie van Pinkpop houden via social media de bezoekers en 

omstanders op de hoogte van het weer. Nog geen 10 minuten later komt de 

Veiligheidsregio van Limburg-Zuid via Twitter met de eerste handelingsperspectieven: 

“Ga gehurkt zitten en blijf uit de buurt van bomen.” Binnen tien minuten komt 

opnieuw de Veiligheidsregio Limburg-Zuid met een mededeling voor omwonenden 

van het festival. De verbinding van de telecomnetwerken wordt minder en 

omwonenden wordt gevraagd om hun Wi-Fi-poorten open te zetten.  
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 Verwerk informatie: 

Via social media worden diverse verkeerde berichten geschreven, de Veiligheidsregio 

Limburg-Zuid is dan weer de enige die reageert op deze berichten met: “Bezoekers 

krijgen instructies en het gerucht ‘Camping A is niet ontruimd’ klopt niet.” Diverse 

organisaties waaronder de politie retweet het bericht om onduidelijkheden uit de 

wereld te helpen. Tot een half uur na de eerste tweet over de 

handelingsperspectieven blijven de Veiligheidsregio Limburg-Zuid en de politie de 

berichten herhalen, daarnaast is er druk gewerkt om sporthallen gereed te maken als 

opvangplek.  

 Standaard berichten: 

De organisatie van Pinkpop heeft tijdens de gehele noodsituatie niet 

gecommuniceerd via welke kanalen dan ook. Aan het einde van de storm komt de 

organisatie dan eenmalig met een redelijk standaard bericht: “De ergste onweer is 

voorbij, er zijn geen gewonden gevallen en we willen alle bezoekers bedanken voor 

hun medewerking en geduld.” 

 Beantwoord vragen: 

Vragen werden gesteld via de hashtags werden niet beantwoord door de organisatie 

van Pinkpop. Veel onrust is daardoor ontstaan en ook de traditionele media nam dit 

over (Infopunt Veiligheid;, 2015a).  

 

 Welke informatie moet er nog gegeven worden: 

De organisatie is tijdens het noodweer continu stil geweest op social media. Ook na 

afloop van het noodweer is er bijna geen contact geweest vanuit de organisatie. Wel 

hebben ze na ongeveer drie uur de evaluatie in gang gezet via social media.  

 Wat verder nog van belang kan zijn: 

De organisatie van Pinkpop was volledig verantwoordelijk voor de communicatie, zij 

hebben geen overzicht gegeven van de situatie waardoor de bezoekers ook geen 

oordeel konden vellen of de situatie veilig was of niet. Daarnaast was het heel 

belangrijk dat de organisatie reageerde op de ongeruste bezoekers die vragen stelde. 

Op deze manier leek het erop alsof de organisatie de situatie niet wilde begrijpen. 

Ook mede door het gebrek aan informatie werd de weg vrij gemaakt voor geruchten 

wat ook zeker paniek had kunnen opleveren bij de bezoekers, waardoor er een 

tweede noodsituatie kon ontstaan. Al met al heeft de organisatie van Pinkpop het 

verkeerd aangepakt via social media en hebben daar een harde les voor moeten leren 

(Infopunt Veiligheid;, 2015a). 

6.2.2 Bevrijdingsfestival 2015  

Afgelopen 5 mei 2015 waren er door heel Nederland weer de diverse bevrijdingsfestivals te 

vinden. Deze 5 mei kreeg te maken met veel regen, onweer en wind. Via de website 

bevrijdingsfestivals.nl waren er live blogs om door heel Nederland het weer verloop te kunnen 

volgen (Bevrijdingsfestival, 2015). 

 

 Het profiel: 

Het bevrijdingsfestival maakt gebruikt van Facebook en Twitter. Op Facebook hebben 

zij 19,435 volgers en via Twitter volgen nog eens 2181 mensen het bevrijdingsfestival. 
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 Media: 

Via de website bevrijdingsfestivals.nl maakte de organisatie de gehele dag gebruik 

van een live-blog met daarnaast een Twitter blog waar alle berichten op geplaatst 

werden.   

 Hashtag (#): 

Doordat het bevrijdingsfestival door heel Nederland gehouden wordt en daardoor op 

het ene moment in Groningen kan regenen en het volgende moment in Amsterdam 

werden er diverse hashtags gebruikt op die dag. De algemene hashtag was #BF15, 

wanneer er vanuit Utrecht getweet werd, werd de hashtag #BFutrecht gebruikt, in 

Groningen #BF050 en zo ging het in heel Nederland door (Comite 4 en 5 mei, 2015). 

 Crisis website: 

Halverwege de dag werd vanwege de weersomstandigheden in geheel Nederland de 

website van bevrijdingsfestivals.nl goed in de gaten gehouden door bezoekers die er 

naar toe wilde komen. Op een bepaald moment werd de site overbelast en hebben ze 

moeten uitwijken naar social media, die kan op een moment van teveel mensen op 

één site wel de drukte aan (Bevrijdingsfestival, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Houd de paniek weg: 

Op het moment dat duidelijk werd dat Groningen het ‘ergst’ en het eerste werd 

getroffen door het noodweer, werd er via Twitter direct een bericht verstuurd vanuit 

de organisatie om niet naar het festival te komen. Daarnaast werden er festivals in 

onder andere Almere en Assen uitgesteld en ook dit werd duidelijk vermeld op 

Twitter. 

  

  

  

 

 

 

 Verwerk informatie: 

De informatie werd gedurende de gehele dag goed verwerkt, wanneer de regen 

voorbij was of wanneer het weer verstandig was om richting het terrein te komen 

werd en direct melding van gemaakt en konden de bezoekers weer langzaam richting 

de evenementen komen. Ook werd het publiek voor Almere en andere steden dat 

uitgesteld werd goed op de hoogte gehouden.  
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 Standaard berichten: 

Aan de manier waarop bepaalde berichten vermeld werden via social media, kon je 

redelijk aflezen dat het er van te voren al over nagedacht was, hoe of ze dit moesten 

melden.  

 Beantwoord vragen: 

De Plaatselijke organisaties van de festivals reageerde vrij direct op de vragen van de 

bezoekers, via het live blog kon dit gevolgd worden zodat de vragen niet te vaak 

gesteld hoeven te worden (Bevrijdingsfestival, 2015). 

 

 Welke informatie moet er nog gegeven worden: 

De communicatie verliep heel goed tijdens Bevrijdingsdag, alle informatie werd snel 

en goed vermeld via social media en uiteindelijk zijn er geen noodsituaties ontstaan. 

Een echte evaluatie was dan ook niet nodig, wel heeft de website 

bevrijdingsfestivals.nl de volgende dag een evaluatie over de gehele dag geplaatst 

waarin ook vermeld werd dat alles goed was verlopen (Bevrijdingsfestival, 2015). 

 Wat verder nog van belang kan zijn 

Dit was een evenement waar vele risico’s aan zaten, het werd niet op één locatie 

gehouden, maar wel op vijftig locaties. Overal andere mensen en diversiteit . Door op 

de website een live-blog te hebben geplaatst heeft de organisatie een goede stap 

gezet. Vele mensen konden zo volgen wat er ging gebeuren en wanneer zij naar hun 

evenement konden gaan. Een klein nadeel was dat de website overbelast werd, maar 

waar social media al niet goed voor is, werd het via social media direct overgenomen 

en ook gemeld via de site. Alles was duidelijk en goed gecommuniceerd, een mooi 

voorbeeld om van te leren. 

6.2.3 Boston marathon 2013 (internationaal) 

Tijdens het hoogtepunt van de jaarlijkse Boston Marathon, ontplofte vlak bij de finish twee 

bommen. Er vielen drie doden en er waren 260 gewonden. Er werd een buitengewone 

klopjacht opgezet om de daders te vinden. De gouverneur besloot om de stad af te sluiten, 

door middel van twee belangrijke communicatie instrumenten: social media en de 

rechtshandhaving. Burgers werden nauwkeurig geïnformeerd over wat er aan de hand was 

tijdens die noodsituatie.  

 

 Het profiel 

Wanneer je via Facebook zoekt naar Boston Police Department komt direct de goede 

Facebook pagina omhoog. Ze hebben op het profiel 144,703 volgers (Facebook, 

Boston Police Department, 2015). Via google is de bovenste link wanneer er wordt 

gezocht op Boston Police Department Twitter, de website van het twitteraccount, 

hier heeft BPD nog eens 2715 volgers (Twitter, Boston Police Department, 2015). 

 Media: 

Vrijwel direct na de bomaanslag heeft de politie commandant van de Boston Police 

gemeld aan zijn korps dat zij social media moesten gaan gebruiken en met name 

Facebook en Twitter. Via deze kanalen kunnen mensen gemakkelijk informatie 

zoeken en vinden (Newcombe, 2014).   
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 Hashtag (#): 

Vooral tijdens de noodsituatie werd de hashtag #BostonMarathon gebruikt. Een 

duidelijke hashtag waar iedereen logisch over na denkt om via die hashtag te gaan 

zoeken. Na de aanslag kwamen er diverse andere hashtags bij waaronder 

#PrayforBoston (Vries, 2013). 

 Crisis website: 

Vanuit de Boston Police Department is besloten om geen gebruik te maken van 

traditionele media, en daar valt ook het internet/websites onder. Deze informatie 

wordt te vaak overgenomen en is vaak nog niet gevalideerd (Newcombe, 2014).  

 

 Houd de paniek weg: 

Binnen tien minuten na de aanslag was de Boston Police al aanwezig op social media 

om vragen te beantwoorden en paniek bij mensen weg te halen. De stad werd 

afgesloten, maar via social media werden de bezoekers en inwoners duidelijk 

geïnformeerd en konden daardoor kalm blijven (Newcombe, 2014).  

 Verwerk informatie: 

In Amerika is breaking news een begrip, degene die als eerste het nieuws verteld is de 

beste. Tijdens de Boston Marathon wilde iedere journalist het nieuws direct halen, 

maar negen van de tien keer kwamen zij met grote geruchten die achteraf niet waar 

waren.  

Onderstaande tweet werd geplaatst door CNN en meer dan 12,000 keer geretweet. 
Het bericht ging de hele wereld over, maar er zat geen kern van waarheid in.  
De Boston Police Department reageerde iedere keer snel op onwaarheden, en 
probeerde daarna zo veel en zo snel mogelijk de waarheid te melden (Vries, 2013). 
  
  
  
  
  
  
 
 

 Standaard berichten: 

Het was voor de Boston Police Department een van de eerste keren dat er zo groot 

gebruik werd gemaakt van social media. De Boston Police was er dus niet op 

voorbereid. Wel hebben zij alles gedaan wat moest gebeuren, en de commandant die 

daar de verantwoordelijkheid voor had, heeft nu een speciale social media afdeling 

binnen de politie mogen opstarten (Newcombe, 2014). 

 Beantwoord vragen: 

De Boston Police heeft tijdens de noodsituatie iedereen die op het bureau aanwezig 

was zich bezig laten houden met social media om zoveel mogelijk paniek weg te 

houden. De meeste vragen konden snel beantwoord worden (Newcombe, 2014).  

 

 

 Welke informatie moet er nog gegeven worden 

De Boston Police probeerde zoveel mogelijk mensen veilig te houden door geen 

paniek te laten uitbreken. Via social media en via de rechtshandhaving die in de stad 
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rondliep wilde dat redelijk lukken. Directe aanwijzingen over wat de mensen moesten 

doen, werden goed opgevolgd (Newcombe, 2014). 

 Wat verder nog van belang kan zijn 

Het was voor de Boston Police Department de eerste keer dat zij echt met social 

media werkte tijdens een noodsituatie. Dit heeft voor hun goed gewerkt en je kan 

duidelijk zien dat de communicatie tussen de politie en tussen de bezoekers en 

inwoners een positieve invloed op het verdere verloop van social media binnen de 

Boston Police Department. Na deze noodsituatie hebben zij een speciale afdeling op 

kunnen zetten voor social media en is het duidelijk dat er nu nog veel meer mee 

gewerkt kan worden (Newcombe, 2014). 

6.3 Belangrijkste bevindingen 

Tijdens het onderzoek naar een social mediastrategie voor het Rode Kruis is het ook belangrijk 

om naar andere evenementen en organisaties, zowel nationaal en internationaal, te kijken 

over hoe zij social media gebruiken tijdens een noodsituatie 

 

Pinkpop 2014 

Voor het hoofdstuk best practices, valt het gebruik van social media bij Pinkpop 2014 zeker niet 

onder een best practice. Voor het Rode Kruis is het een goed voorbeeld voor hoe het niet 

moet. In de social mediastrategie is het belangrijk dat er duidelijk vermeld wordt dat er continu 

gereageerd wordt op vragen en dat het Rode Kruis met updates blijft komen, zodat er geen 

paniek ontstaat bij de bezoekers waardoor er een tweede noodsituatie kan ontstaan.  

 

Bevrijdingsfestival 2015 

De communicatie vanuit de aanwezige organisatie naar de bezoekers toe tijdens het 

bevrijdingsfestival was erg duidelijk en continu. Het Rode Kruis kan van dit voorbeeld zeker wat 

leren. De berichten werden continu gedeeld met het live blog zodat iedereen het bericht kan 

zien, dit kan het Rode Kruis ook op deze manier oppakken zodat zoveel mogelijk mensen het 

bericht ontvangen.  

 

Boston Marathon 2013 

De manier waarop de Boston Police Department te werk ging tijdens de noodsituatie was erg 

knap. Het Rode Kruis kan van dit voorbeeld veel leren. Door continu te reageren op berichten, 

onwaarheden de wereld uit te helpen en bezoekers van het evenement gerust te stellen, bleef 

de paniek uit en hadden zij de noodsituatie gauw onder controle.  
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7 Resultaten 

In het hoofdstuk resultaten zullen alle relevante resultaten uit de fieldresearch beschreven 

worden. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen de verschillende partijen om te kijken wat 

de overeenkomsten zijn en de verschillen. Het Rode Kruis kan hierdoor haar social 

mediastrategie aanpassen op conclusies afkomstig uit de fieldresearch.  

7.1 Interviews met experts 

Inleiding geïnterviewden 

Om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar hoe social media ingezet kan worden 

vanuit het Rode Kruis om gevolgen van noodsituaties te verminderen, zijn er diverse partijen 

geïnterviewd.  

Geert Buurman is adviseur bij de GHOR. Hij adviseert de gemeenten en organisaties, voor wat 

betreft de gezondheid en veiligheid tijdens evenementen. Rees Meulenveld is veiligheid 

coördinator tijdens evenementen, vooral voorafgaand aan evenementen controleert hij of de 

bereikbaarheid goed is, en kijkt naar de bouwkundige staat van dingen. Ook Martijn 

Mengerink, evenementen organisator tijdens de Schutz Marathon, hij is naast organisator ook 

de woordvoerder tijdens het evenement. Om een duidelijk beeld qua evenementen te krijgen 

is ook Rob van der Molen, evenementen organisator van diverse grote festivals, geïnterviewd.  

 

Meest voorkomende noodsituaties 

De vier verschillende partijen hebben allemaal met diverse noodsituaties te maken. Geert 

Buurman heeft als grootste risico’s het aantal personen op een evenement, of het soort 

mensen dat er naar het evenement toe gaan (er zit een groot verschil in de doelgroep van een 

dancefestival of de doelgroep van de braderie). Daarnaast is de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten ook een groot risico, wanneer de hulpdiensten niet ter plekke kunnen komen, 

loopt de situatie uit de hand. Rees Meulenveld heeft vooral te maken gehad met noodweer, er 

kan op zo’n moment hevige paniek ontstaan omdat het concert gecanceld kan worden en alle 

bezoekers tegelijkertijd het terrein moeten verlaten. Voor Martijn Mengerink is ook extreem 

weer de meest voorkomende noodsituatie, maar dan het hitte alarm. Wanneer de lopers niet 

de juiste instructies volgen met betrekking tot water drinken en kleding voorschriften, kunnen 

diverse calamiteiten ontstaan tijdens een marathon. Rob van der Molen verteld: “In de tien 

jaar dat ik evenementen heb georganiseerd, heb ik gelukkig nog nooit te maken gehad met 

extreme noodsituaties. Tuurlijk liggen ze wel eens op de loer, en dan gaat het vooral om 

extreem weer, hitte of regen. Voorafgaand nemen wij hier al maatregelen voor.” 

 

Kan social media bijdragen om de gevolgen van noodsituaties te verminderen? 

Een van de belangrijkste vragen in dit onderzoek is, of social media kan bijdragen om de 

gevolgen van noodsituaties te verminderen. Drie van de vier partijen zijn het eens dat social 

media zeker bij kan dragen om de gevolgen van noodsituaties te verminderen. Geert Buurman 

zegt hierover: “Social media zou de rol kunnen hebben om het publiek te informeren over wat 

ze moeten doen, of om te zorgen dat ander publiek juist wegblijft.” Rees Meulenveld denkt 

hier hetzelfde over en zegt dat een noodsituatie niet direct verminderd kan worden, maar 
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social media kan er wel voor zorgen dat de noodsituatie niet uit de hand loopt. Rob van der 

Molen weet niet zeker of social media daadwerkelijk bij kan dragen: “Het is moeilijk in te 

schatten hoe snel bezoekers in de gaten hebben dat ze op social media moeten kijken om veilig 

uit de noodsituatie te komen. Daarnaast is tegenwoordig alles betaald op Facebook, dit houdt 

in dat wanneer je er als organisator geen geld tegen aan gooit, je bericht op Facebook niet 

gezien wordt.” Wel denkt Rob dat wanneer het Rode Kruis gebruik maakt van een app, deze 

beter kan voldoen als online hulpverlening dan social media.  

 

Berichtgeving op social media 

Martijn Mengerink en Rob van der Molen beginnen al vroeg met het communiceren van 

handelingsperspectieven voorafgaand aan het evenement. Door de juiste tips te geven aan de 

lopers en bezoekers kunnen zij voorafgaand al de noodsituatie proberen te verminderen. “Niet 

alleen tips voor tijdens het lopen delen wij op social media, maar ook waar de EHBO- en 

waterposten te vinden zijn op de route. Op die manier kunnen lopers en bezoekers zich alvast 

voorbereiden” Vertelt Martijn tijdens het interview. “Een aantal jaar geleden was het tijdens 

Electronic Picnic boven de 30 graden, wij hebben toen een dag van te voren en op de dag zelf 

via social media meerdere berichten geplaatst over wat de bezoekers het beste konden doen. 

En dat was vooral veel water blijven drinken en de schaduw opzoeken wanneer het te warm 

werd” zegt Rob van der molen. Rees Meulenveld en Geert Buurman zeggen beide dat het 

belangrijk is om de waarheid te vertellen, om de bezoekers op de hoogte te houden moeten er 

continu updates geplaatst worden en vragen beantwoord. Ook is een belangrijke taak om via 

social media de paniek niet door te laten slaan, en dus worden bezoekers en omstanders rustig 

gehouden.  

 

Samenwerking met het Rode Kruis 

Alle geïnterviewden vinden het een goed idee om een samenwerking met het Rode Kruis op te 

starten om ervoor te zorgen dat de gevolgen van noodsituaties vermindert kunnen worden 

door social media. Martijn Mengerink van de Schutz Marathon zegt hierover: “Het is altijd 

belangrijk om de veiligheid tijdens je evenement optimaal te hebben. Door een samenwerking 

tussen de organisatie en het Rode Kruis te starten, kunnen wij elkaar op diverse gebieden 

versterken. We hoeven niet in elkaars vaarwater te gaan zitten, maar een duidelijke social 

mediastrategie zal voor beide partijen veel baat kunnen hebben tijdens een evenement.” 

7.2 Panelgesprekken 

 

Inleiding panelgesprekken 

Op 27 april 2015 en op 01 mei 2015 zijn er twee panelgesprekken geweest met de doelgroep. 

Dit gebeurde in informele sfeer, waardoor de doelgroep zich vrij voelde en vrijuit kon praten. 

De doelgroep van het Rode Kruis is heel groot en daarom waren er mensen aanwezig binnen 

verschillende leeftijdscategorieën. Tijdens het eerste panelgesprek waren er acht 

respondenten aanwezig. De respondenten waren vier mannen en vier vrouwen. Er waren twee 

15-jarigen, één 49-jarige, één 50-jarige, twee 52-jarigen en twee 57-jarigen aanwezig. Bij het 

tweede panelgesprek waren er zes respondenten aanwezig. Onder de respondenten waren er 
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drie vrouwen en drie mannen. Er was één 19-jarige, twee 27-jarigen, één 29-jarige en twee 30-

jarigen aanwezig.  

 

Social mediagebruik 

Alle respondenten maakt iedereen gebruik van social media. De meeste social media kanalen 

die worden gebruikt zijn: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Instagram. In beide 

panelgesprekken komt ook duidelijk naar voren dat ze overal waar ze zich bevinden gebruik 

maken van social media via hun smartphone. Een respondent zegt: “Ik heb overal waar ik ben 

4g verbinding, en kijk daardoor altijd en overal tussendoor even op Facebook.” Op de vraag of 

ze veel zelf plaatsen op social media blijft het stil. Alle respondenten kijken vooral naar wat 

anderen plaatsen op social media.  

Een respondent vertelt: “ Wanneer ik in gezelschap zit, en ik krijg een berichtje zal ik niet mijn 

telefoon openen om te kijken wie er een berichtje heeft gestuurd en wat daar in staat.” Het 

Rode Kruis kan hierop inspelen door een eigen geluidje te maken wanneer zij een ‘pushbericht’ 

sturen naar de doelgroep tijdens een noodsituatie. Ditzelfde wordt bijvoorbeeld al gedaan bij 

de NS-app. Ook is het van belang dat een bericht automatisch op het beginscherm van de 

doelgroep verschijnt, op die manier kan het bericht niet over het hoofd gezien worden.  

 

Social media tijdens evenementen 

Tijdens evenementen wordt er veel gebruikt gemaakt van social media door de respondenten, 

een respondent zegt: “Ik maak vooral gebruik van Facebook tijdens een evenement omdat 

daar alle informatie over het evenement verspreid wordt samen met welke artiesten er waar 

en wanneer optreden.” Ook vinden zij het belangrijk om op de hoogte te blijven van wat 

vrienden allemaal delen via social media tijdens het evenement. Tegenwoordig kan je je 

aanmelden op de pagina van het evenement dat je aanwezig zult zijn, de respondenten doen 

dit vrijwel allemaal om van nuttige informatie op de hoogte te blijven. “Voorafgaand aan het 

evenement vind ik het belangrijk dat er aandacht wordt besteedt aan de veiligheid. Wanneer 

er via social media een plattegrond van het terrein wordt geplaatst, of waar de uitgangen en de 

EHBO posten te vinden zijn zou ik hier zeker naar kijken. Met de toenemende noodsituaties en 

calamiteiten vandaag de dag, vind ik het belangrijk om goed voorbereid te zijn” vertelt een van 

de respondenten. In beide panelgesprekken vinden de respondenten het belangrijk dat hier 

serieus aandacht aan besteedt wordt. Vroeger kwam het voor dat er geen bereik was tijdens 

evenementen omdat de masten op dat moment teveel belast werden. Een van de 

respondenten attendeert ons op de app Firechat, deze app maakt het mogelijk om zonder 

telecomnetwerk met elkaar in contact te blijven binnen een straal van 2km. 

 

Informatiebron tijdens noodsituaties 

Voor alle respondenten geldt, wanneer zij in een noodsituatie belanden op een evenement, 

hun smartphone gebruiken om aan informatie te komen. Als het gaat om extreem weer 

schakelen zij buienradar in, ook wordt er contact opgenomen met vrienden en zoeken zij naar 

informatie op het internet. Is social media dan geen informatiebron tijdens een noodsituatie? 

De respondenten staan hier in eerste instantie niet bij stil, maar schakelen naar een paar tellen 

toch om. Social media is wel degelijk en belangrijke informatiebron, en dan met name Twitter. 

“Binnen een paar tellen, kan je onder diverse hashtags op Twitter vinden wat er aan de hand 

is.” Vertelt een respondent. Anderen reageren dat zij op Facebook en of Twitter zouden kijken 
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of vrienden of bekenden iets geplaatst hebben met informatie over de noodsituatie. 

Uiteindelijk denken de respondenten dat ze niet precies weten waar ze de informatie vandaan 

moeten halen tijdens een noodsituatie.  

 

Berichtgeving op social media 

De respondenten vinden het belangrijk om te weten tijdens de noodsituatie wat er precies aan 

de hand is, hoe lang het ongeveer duurt en wat zij zelf kunnen doen om veilig te blijven. 

Tijdens het tweede panelgesprek kwam duidelijk naar voren dat zij willen weten waar ze heen 

moeten, is het belangrijk om te gaan verplaatsen of niet. Wat is het advies, wat zijn de opties 

en wat zijn de consequenties wanneer je niet naar die berichtgeving luistert. In beide 

panelgesprekken zijn ze het met elkaar eens dat wanneer het Rode Kruis berichtgeving gaat 

plaatsen over de noodsituatie, en handelingsperspectieven biedt, dat zij hier naar luisteren 

omdat zij vinden dat het Rode Kruis een betrouwbare bron is. Een eventuele aanbeveling 

vanuit de doelgroep is, om GPS te gaan gebruiken zodat zij naar de dichtstbijzijnde uitgang 

geleidt kunnen worden.  

7.3 Testpanel 

Na het maken van de eerste versie van de social mediastrategie is deze voorgelegd aan de 

doelgroep om te kijken of zij zich hierin konden vinden.  

 

Het testpanel vindt het een slimme zet om te kiezen voor de meest gebruikte social 

mediakanalen. Een respondent zegt hierover: “De keuze voor Facebook en Twitter is slim, 

omdat dit de enige twee social mediakanalen zijn die tijdens een festival gecheckt zullen 

worden.” De berichtgeving mag voorafgaand aan de noodsituatie wat luchtiger gehouden 

worden, tijdens de noodsituatie moet de toon iets serieuzer worden. Een respondent geeft de 

volgende reden: “Om voorafgaand aan de noodsituatie wat nuchtere berichten te sturen via 

social media, is een goede keuze. Door er direct een drama van te maken, creëer je alleen maar 

meer paniek.” Verder zegt een respondent over de berichtgeving: “Het is belangrijk dat je het 

publiek voorafgaand gerust kunt stellen, en dat mag best op een grappige manier geuit 

worden.” En, “Probeer ze geen verplichting op te dragen, niet zeggen dat ze iets moeten doen. 

Het is handig om zo te handelen of het kan gaan regenen, neem een poncho mee.”  

Deze bevindingen sluiten aan op de social mediastrategie die in de eerste versie geschreven is.  

7.4 Interviews met de doelgroep 

Voor dit onderzoek is het naast de panelgesprekken en de interviews met diverse experts, ook 

de doelgroep kort geïnterviewd tijdens Koningsdag 2015. Dit is een evenement waar het Rode 

Kruis actief aanwezig is.  

 

Social mediagebruik 

De respondenten maken allemaal gebruik van social media. Facebook, Twitter en Snapchat zijn 

de meest voorkomende. Niet alleen thuis, maar ook onderweg maakt de doelgroep hier 

gebruik van. “Op evenementen maak ik zeker gebruik van social media, maar niet al te vaak 

omdat ik de batterij van mijn telefoon ook wil sparen voor de gehele dag.” Verteld een 



Afstudeerscriptie – Rode Kruis 50 

 

 

 

respondent. Een andere respondent vertelt: “Ik maak wel gebruik van social media tijdens 

evenementen, maar doordat het internet zo traag is ontvang ik vaak dingen later. Wel merk ik 

dat het in de afgelopen jaren steeds meer verbetert.”  

 

Informatiebron tijdens noodsituaties 

“Ik heb twee jaar geleden bij een festival in Almere meegemaakt dat er een onwijs grote storm 

het terrein over kwam waaien, iedereen was in paniek en wist niet wat hij of zij moest doen. 

Alles ging zo snel ik weet niet of ik had niet eens tijd om erover na te denken wat ik zou 

moeten doen en hoe ik aan informatie kwam. Wat ik wel heel slecht vond, is dat de organisatie 

het al een uur van te voren wist en hier niks mee deed. Had ik op zo’n moment een berichtje 

op mijn telefoon gehad van wat ik moest doen, was ik daar zeker wel meer mee geholpen en 

was ik misschien wat rustiger gebleven,” vertelt een respondent direct. Ook de andere 

respondenten zullen niet direct aan social media denken om informatie vandaan te halen, 

maar wanneer dit veel gebruikt wordt en het bekend is of dat ze een pushbericht op hun 

telefoon krijgen zullen zij er wel naar luisteren om op die manier veilig te kunnen blijven. 
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8 Conclusie 

De resultaten van de desk- en fieldresearch zijn in de vorige hoofdstukken besproken. Hieruit 

kunnen diversen conclusies getrokken worden. In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden 

op de volgende probleemstelling: “Welke social mediastrategie moet het Rode Kruis hanteren 

om instructies te geven aan de bezoekers van evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid 

coördineert zodat de gevolgen van een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie beperkt 

kunnen worden? “ 

 

Volgens de geïnterviewde experts en ervaringsdeskundigen kan een samenwerking tussen het 

Rode Kruis en evenementenorganisatoren ervoor zorgen dat de gevolgen van noodsituaties 

vermindert kunnen worden door het gebruik van social media. Hiervoor moeten tussen beide 

partijen diverse afspraken gemaakt worden over wie de communicatie leidt en via welk(e) 

account(s) dit gebeurt. Dit dient al te gebeuren op het moment dat de eerste afspraken m.b.t. 

de evenementenhulpverlening worden gemaakt. Het Rode Kruis kan alleen de content voor de 

social mediastrategie overdragen aan de evenementenorganisatie, maar er kan ook voor 

gekozen worden dat het Rode Kruis tijdens het evenement de communicatie leidt via hun 

eigen kanaal en eventueel via het social mediakanaal van de evenementenorganisatie. Omdat 

risico’s nooit helemaal uit te sluiten zijn kan deze dienst bij ieder evenement, waar het Rode 

Kruis aanwezig is, worden aangeboden. 

 

Per evenement is het belangrijk om te kijken welke doelgroep zich daar bevindt. Dit heeft geen 

gevolgen voor de manier waarop de communicatie geuit wordt, maar wel op via welke de 

social mediakanalen het Rode Kruis moet communiceren. Dit wordt zowel bevestigd door desk- 

als fieldresearch. Het grootste gedeelte van de doelgroep in de leeftijd van 15 tot en met 39 

jaar bevindt zich vooral op Facebook en Twitter. Het Rode Kruis moet zich daarom op deze 

social mediakanalen richten. Ook staan Twitter en Facebook in de top vijf van grootste social 

media platformen, daarmee wordt het nog een keer bevestigd dat deze kanalen voor de social 

mediastrategie gebruikt moeten worden. Dit komt duidelijk naar voren uit zowel de desk- als 

fieldresearch. Twitter is makkelijk in gebruik doordat via de verschillende hashtags de 

gebruiker binnen een paar seconden antwoord heeft de verschillende hashtags binnen een 

paar seconden antwoord op de vraag van de gebruiker is. Op Facebook maken steeds meer 

organisaties gebruiken van de evenementenpagina. Deze pagina zorgt ervoor dat de bezoeker 

alles te weten komt over het evenement, hierdoor kan het Rode Kruis via beide social 

mediakanalen specifiek de doelgroep van het evenement bereiken. Naast de 

evenementenpagina van Facebook kan het Rode Kruis de doelgroep ook bereiken via de 

hashtags op Facebook en de gebruikers monitoren via diverse zoekprogramma’s.  

 

Uit de desk- en fieldresearch komt naar voren dat de tone of voice gericht moet zijn op alle 

bezoekers van het evenement. Het Rode Kruis moet in de social mediastrategie zich daarom 

niet aanpassen aan de verschillende soorten bezoekers, maar iedereen tegelijkertijd 

benaderen op een neutrale manier. Wel zijn er binnen de groep van bezoekers kwetsbare 

groepen te benoemen waarop aanvullende communicatie kan plaatsvinden. Voorbeelden 

hiervan zijn ouderen en zwangere vrouwen in geval van (extreme) hitte. Vanuit de 
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deskresearch is het belangrijk dat de doelgroep aangesproken wordt met jij en je, op deze 

manier ontstaat er een persoonlijke en vertrouwelijke band. Ook spreekt het Rode Kruis nooit 

vanuit een bepaalde partij. Zij is er voor iedereen en moet daarom in hun communicatie alleen 

uiten hoe zij mensen kunnen helpen. De geïnterviewde experts en ervaringsdeskundigen 

zeggen dat er vanuit een adviserende rol gesproken moet worden en niet op een dreigende 

manier. Dit sluit aan op de deskresearch en wordt meegenomen in de social mediastrategie 

van het Rode Kruis. 

  

Communicatie voorafgaand en tijdens een noodsituatie is zeer belangrijk op een evenement. 

Het Rode Kruis moet dan ook in combinatie met de evenementenorganisator altijd blijven 

communiceren met de bezoekers. Crisiscommunicatie is dan ook een van de belangrijkste 

taken om een noodsituatie weer te normaliseren. Het Rode Kruis moet daarom adequaat 

reageren op vragen van bezoekers of slachtoffers, en wanneer zij een update hebben die 

relevant is, deze zo snel mogelijk delen via social media.  

 

Voorafgaand aan de (dreigende) noodsituatie moeten handelingsperspectieven gedeeld 

worden via een grappige vorm op zowel Twitter als Facebook, dit blijkt uit de desk- en 

fieldresearch. Door bijvoorbeeld te zeggen ‘Tijdens de warmste uren van de dag, is het 

verstandig binnen te blijven’ vindt de doelgroep al snel dat er te betuttelend met hen 

omgegaan wordt. Maak je het positief: ‘Doe het rustig aan tijdens de warmste uren van de dag. 

Mooi excuus voor een powernap op de bank’ dan wordt het veel vaker gelezen en handelt de 

doelgroep hier eerder naar. Deze communicatie hoeft niet specifiek gericht te zijn op één soort 

noodsituatie, maar kan zich richten op verschillende scenario’s. Er is dan nog geen sprake van 

een concrete en acute (dreigende) noodsituatie. Bij een (dreigende) noodsituatie moet de tone 

of voice op de social mediakanalen veranderen naar een serieuzere maar blijvend adviserende 

rol. Het Rode Kruis moet dan via hashtags vragen van bezoekers kunnen beantwoorden en 

informeren. Zo kunnen zij snel online hulpverlenen en blijft de paniek weg bij de bezoekers.  

 

Doordat het Rode Kruis zoveel mogelijk bezig is om up-to date te blijven binnen de wereld van 

techniek, kunnen zij in de toekomst de drone combineren met social media. Vooraf kan via 

social media gecommuniceerd worden wat functie van de drone is op het evenement, 

daardoor stellen zij bezoekers gerust en weten de bezoekers direct wat de drone voor hen kan 

doen wanneer er een noodsituatie uitbreekt, dit blijkt uit de deskresearch. Het gebruik van de 

EHBO app van het Rode Kruis kan ook goed ingezet kan worden tijdens noodsituaties op 

evenementen. Op dit moment helpen zij op een beperkte manier mensen vanuit de broekzak, 

tijdens een noodsituatie. Wanneer er dan geen bereik is door bijvoorbeeld een 

telecomnetwerk storing, zou deze app de functie van de social mediastrategie over kunnen 

nemen. Dit wordt beaamd door zowel de deskresearch als de geïnterviewde experts en 

ervaringsdeskundigen.  

 

Het Rode Kruis beschikt over de juiste infrastructuur (mensen en middelen) om adequaat 

invulling te geven aan de ontwikkelde social mediastrategie.  

In het volgende hoofdstuk zal de social mediastrategie die voor het Rode Kruis is ontwikkeld 

worden toegelicht.  
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9 Advies 

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies en resultaten uit de desk- en 

fieldresearch geanalyseerd. Naar aanleiding van deze conclusies en resultaten is er een social 

mediastrategie ontwikkeld, die in die hoofdstuk zal worden toegelicht. Met dit advies kan het 

Rode Kruis, door middel van social media, de gevolgen van noodsituaties op evenementen 

verminderen.  

 

Naast de social mediastrategie, zijn er nog een aantal algemene aanbevelingen voor het Rode 

Kruis om de online hulpverlening optimaal te maken: 

 

 Het implementeren van de social mediastrategie in de EHBO app van het Rode Kruis 

kan bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van noodsituaties op 

evenementen. De EHBO app van het Rode Kruis werkt zonder gebruik van internet en 

heeft al meer dan 1,5 miljoen gebruikers.  

 Het is belangrijk dat het Rode Kruis in samenwerking met de 

evenementenorganisator, per evenement, in samenspraak bepaalt wie, welke rol op 

zich neemt. Communiceert het Rode Kruis zelfstandig of neemt de organisatie de 

verantwoordelijkheid op zich? Ook moet er onderling afgesproken worden via welke 

social mediakanalen en onder welk account dit gecommuniceerd wordt. Aanvullend 

moeten er afspraken gemaakt worden over de taken en verantwoordelijkheden in de 

verschillende stadia: voor, tijdens en na de noodsituatie. 

 Geadviseerd wordt om de ‘database’ met content vooraf voor te bereiden en uit te 

breiden voor meer voorkomende situaties. Voorbeelden hiervan zijn: bij verwacht 

alcohol- en drugsgebruik, wateroverlast en sport en inspanning.  

 De ontwikkelde social mediastrategie moet een structurele plaats krijgen binnen de 

infrastructuur van het reeds bestaande team informatiemanagement van het Rode 

Kruis. Hier zit de kennis en ervaring om social media op een effectieve manier in te 

zetten. Het is niet aan te bevelen dat per evenement de aanwezige 

evenementenhulpverleners invulling geven aan deze strategie; zij hebben ook geen 

toegang tot landelijke accounts.  

9.1 Social mediastrategie 

Het Rode Kruis moet per evenement de onderstaande stappen volgen om de social 

mediastrategie in gebruik te nemen.  

1. Afspraken maken met organisator (coördinator evenementenhulp) 

Er moet bij deze dienstverlening, net als voor de rest van de evenementenhulp, 

afspraken worden gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en social 

mediakanalen. 

a. Bepaal wie de leiding neemt rondom het evenement omtrent de 

communicatie over veiligheidsrisico’s. 

b. Bepaal welke accounts er worden gebruikt 

c. Wanneer uitsluitend het account van evenementenorganisator gebruikt 

wordt, overweeg dan om alleen content aan te leveren. 
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d. Wanneer het Rode Kruis een actieve rol gaat vervullen op social media, 

moet er contact opgenomen worden met het team informatiemanagement 

voor ondersteuning.  

2. Doelgroep en soort evenement bepalen (team informatiemanagement) 

Per evenement moet het Rode Kruis kijken naar wie de belangrijkste doelgroep is voor 

dat evenement. Aan de hand hiervan kan worden bepaald welke risico’s een 

potentieel gevaar vormen en aanvullende communicatie nodig is.  

a. Alle soorten evenementen en doelgroepen staan beschreven in het 

risicoanalysemodel van het Rode Kruis en kan gebruikt worden in de 

beantwoording van deze vraag. 

b. In bijlage VI staan voor een groot aantal evenementen van het Rode Kruis de 

doelgroepen vermeld. 

3. Social mediakanalen bepalen (team informatiemanagement) 

Facebook en Twitter zijn de belangrijkste social mediakanalen die voorafgaand en 

tijdens de noodsituaties gebruikt moeten worden. Hier is in algemene zin de grootste 

doelgroep te vinden. Belangrijk is dat het bereik zo groot als mogelijk wordt gemaakt. 

a. Voor Facebook moet gebruik worden gemaakt van de evenementenpagina 

van de organisator.  

b. Moedig de bezoekers aan om de berichten te delen. 

c. Monitor de bezoekers via diverse zoekprogramma’s. 

4. Tone of voice op Twitter (team informatiemanagement) 

Bij het gebruik van Twitter zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

a. Maak gebruik van duidelijke hashtags bijvoorbeeld #idtv, #naamevenement, 

#RodeKruis, #EHBO. Stem dit ook af met de evenementenorganisator. 

b. Zorg dat de berichten een grappige en nuchtere vorm hebben. Praat nooit in 

een dwingende vorm. 

c. Neem op Twitter altijd een informerende rol aan, conform de social 

mediastrategie van het Rode Kruis. 

d. Voorbeeldbericht:  

 

“Geen idee wat je aan moet trekken vandaag? Met het warme weer zijn een 

hoed/pet, lichte kleding en zonnebril onmisbaar #hittetip” 

 

e. Overige voorbeeldberichten zijn te vinden in bijlage VII op pagina 80. 

5. Tone of voice op Facebook (team informatiemanagement) 

Bij het gebruik van Facebook zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

a. Op Facebook moet er altijd een afbeelding bij het bericht geplaatst worden, 

conform de social mediastrategie van het Rode Kruis. 

b. Zorg dat de berichten een grappige en nuchtere vorm hebben. Praat nooit in 

een dwingende vorm. 

c. Zoek interactie met de volgers door vragen te stellen, conform de social 

mediastrategie van het Rode Kruis. 

d. Voorbeeldbericht: 
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e. Overige voorbeeldberichten zijn te vinden in bijlage VII op pagina 80. 

6. Bij een concrete en acute (dreigende) noodsituatie (team informatiemanagement) 

Een  concrete en acute (dreigende) noodsituatie kan worden gesignaleerd door het 

team informatiemanagement op social media of door de coördinator 

evenementenhulp op locatie. 
a. De tone of voice wordt serieuzer, maar blijft adviserend en informerend.  

b. Maak gebruik van de standaard zoekprogramma’s van het Rode Kruis om 

hulpvragende mensen te vinden.  

c. Stem met de organisator af wat er gecommuniceerd moet worden naar de 

bezoekers en stel hiervoor ad-hoc nieuwe content voor op, gericht op de 

situatie op het evenemententerrein. 

d. Voorbeeldbericht Twitter: 

 

“Zoek tijdens de storm een beschutte plek tegen wind, regen en 

losvliegende dingen #stormtip” 

 

e. Voorbeeldbericht Facebook: 

 

“ 

 “Sta je tijdens onweer op een open veld? Je kunt 

het beste gehurkt en ineengedoken gaan zitten 

met de voeten tegen elkaar aan. Niet gaan 

liggen!” 

 

 

Alle verder ontwikkelde standaard content voor de scenario’s hitte, koude en storm zijn te 

vinden in bijlage VII.  
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10 Evaluatie 

Nu het onderzoek is afgerond is het belangrijk terug te kijken naar het onderzoeksproces. In dit 

hoofdstuk wordt er besproken wat er wel en niet goed ging tijdens het onderzoek, wat ik een 

volgende keer anders zou doen en de validiteit en generaliseerbaarheid van dit onderzoek. 

Tevens komen ook de mogelijkheden tot een vervolgonderzoek aan bod.  

10.1 Onderzoeksproces 

Het onderzoeksproces is goed verlopen. Alle onderzoeksvragen die onderzocht moesten 

worden, zijn daadwerkelijk onderzocht en er zijn veel interessante conclusies uitgekomen. De 

deskresearch was redelijk voor de hand liggend, maar tijdens de fieldresearch zijn er veel 

concrete en interessante resultaten uitgekomen. Toch was er kort tijd om het onderzoek uit te 

voeren, het heeft meer dan twee maanden geduurd voordat het plan van aanpak goedgekeurd 

was, conform de planning van school. De tijd die er dan overbleef om het daadwerkelijke 

onderzoek uit te voeren was erg kort. Ook de deadline voor de eerste conceptversie, kreeg ik 

pas laat door waardoor er in anderhalve week 4 interviews gepland moesten worden en twee 

panelgesprekken. Gelukkig heb ik in die anderhalve week twee interviews kunnen plannen en 

twee panelgesprekken. Deze verliepen erg goed waardoor ik nieuwe inzichten had en weer 

anders tegen mijn deskresearch aan ging kijken. Tijdens de deskresearch waren er wat kleine 

struikelblokken, de trends en best practices waren in eerste instantie moeilijk te vinden. Mijn 

praktijkbegeleider heeft mij toen snel op de goede weg kunnen helpen, hierdoor kwamen er 

weer nieuwe resultaten naar boven. 

 

Toch zijn er ook een aantal punten die ik tijdens een volgend onderzoek anders had gedaan. Uit 

de fieldresearch kwam zoveel duidelijke informatie, waardoor er eigenlijk meer deskresearch 

moest worden gedaan. Bijvoorbeeld de social mediakanalen, deze zijn te algemeen 

onderzocht. Te laat in mijn onderzoek kwam ik erachter dat het belangrijk was om voor alle 

leeftijden precies uit te zoeken wie, welke kanalen gebruikt. Voor een volgende keer zou het 

logisch zijn om ook voorafgaand aan het onderzoek één of twee interviews te houden om al 

concreter uit het ‘veld’ informatie over het onderwerp te hebben. 

 

Uiteindelijk heb ik heel veel geleerd over social media, het Rode Kruis en 

evenementenhulpverlening. Ik ben blij dat ik voor dit onderzoek heb gekozen, omdat het veel 

diepte gaf en ook erg interessant was!  

10.2 Validiteit en generaliseerbaarheid 

Je wilt er als onderzoeker zeker van zijn dat je precies meet wat je wilt meten, en dat er tijdens 

het onderzoek geen systematische fouten zijn gemaakt. Door de validiteit te controleren, kijk je 

naar de echtheid van het onderzoek. Bij generaliseerbaarheid gaat het erom dat de uitspraken 

die de respondenten hebben gedaan, gelden voor een zo groot mogelijke groep. De mate 

waarin de steekproef dan representatief is, bepaalt de generaliseerbaarheid van het onderzoek 

(Scribbr, 2014). Tijdens dit onderzoek is er alleen gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. 



Afstudeerscriptie – Rode Kruis 57 

 

 

 

Door de probleemstelling van allerlei kanten te belichten, door middel van diverse partijen te 

interviewen en omdat de interviews en panelgesprekken allemaal zijn opgenomen via audio, is 

het onderzoek betrouwbaar. Direct na de gesprekken en interviews is alles uitgewerkt omdat 

het nog vers in het geheugen stond. Door de betrouwbaarheid van de fieldresearch kan er 

gezegd worden dat het onderzoek een representatief beeld geeft. Echter geldt voor de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek dat wanneer dezelfde interviews nogmaals worden 

afgenomen met de doelgroep en de resultaten hetzelfde zijn, het onderzoek generaliseerbaar 

is. Wel zijn de uitkomsten van dit onderzoek voldoende en bevat het nuttige en goede 

informatie om de social mediastrategie bruikbaar te laten zijn voor de opdrachtgever. In de 

toekomst moet dit door het Rode Kruis worden geëvalueerd om na te gaan of bezoekers 

voldoende worden bereikt en de boodschap wordt begrepen. 

10.3 Vervolgonderzoek 

Het onderzoek is naar tevredenheid afgerond en het advies kan in gebruik worden genomen 

door het Rode Kruis. Maar er zijn wel wat aanbevelingen om volgende stappen te zetten om de 

social mediastrategie te optimaliseren. Wat vooral van belang is om goed te onderzoeken is 

hoe het Rode Kruis meer volgers kan krijgen op social media, in dit onderzoek is daar te weinig 

aandacht aan besteedt en zou de werking van de social mediastrategie versterken. Wat ook al 

naar voren kwam in het onderzoeksproces is waar de precieze leeftijden zich op social media 

bevinden. Door extra te kijken naar welke leeftijden zich precies op welke social mediakanalen 

bevinden, kan het Rode Kruis nog preciezer de doelgroep bereiken. Hiernaast kan nog worden 

onderzocht op welke andere manieren informatie kan worden overgedragen aan bezoekers 

van festivals, denk hierbij aan het gebruik van interactieve informatieborden of een 

automatische check-in bij de ingang van een evenement. 

Naast de social mediastrategie zou het voor het Rode Kruis een slimme zet zijn om te kijken 

hoe de EHBO app geoptimaliseerd kan worden voor het gebruik tijdens evenementenhulp. 

Waar social media niet meer werkt, doordat bijvoorbeeld het telecomnetwerk eruit ligt, werkt 

een app nog wel. De app kan door middel van locatievoorzieningen precies zien waar iemand is 

en heel specifiek iemand hulp bieden. Dit vereist meer onderzoek omdat zorgvuldig moet 

worden omgegaan met het bestaande concept en de 1.5 miljoen gebruikers. 
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Bijlagen 

I. Deelvragen 

Interne analyse 

- Wie is het Nederlandse Rode Kruis? 
- Op wat voor soort evenementen staat het Rode Kruis  
- Welke social mediastrategie gebruikt het Nederlandse Rode Kruis op dit moment voor 

evenementen? 
- Welk handelingsperspectief kan het Rode Kruis bieden in voorbereiding van 

noodsituaties en tijdens noodsituaties? (interview met Florence Bloemkolk) 
 

Doelgroep analyse 

- Wie is de doelgroep voor evenementen van het Rode Kruis? 
- Waar en hoe vaak is de doelgroep op social media te vinden en via welke apparaten 

maakt de doelgroep daar gebruik van? 
- Welke soorten social media kunnen gebruikt worden tijdens noodsituaties? 
- Hoe kan er worden ingespeeld door het Rode Kruis op onvoorziene noodsituaties? 

 

Trends  

- Welke veiligheidstrends zijn er op het moment tijdens evenementen? 
- Welke trends zijn er op dit moment voor evenementenhulpverlening? 
- Wat voor trends zijn er op dit moment met betrekking tot crisiscommunicatie?  

 

Best practices 

- Welke criteria worden gehanteerd voor de best practices?  
- Hoe worden de richtlijnen die zijn opgesteld voor noodsituaties door organisaties op 

social media het best gebruikt? 
- Welke best practices van social mediastrategieën op het gebied van veiligheid en 

evenementen zijn er op dit moment nationaal en internationaal? 

II. Interviewvragen GHOR  

- Zou je allereerst kunnen uitleggen wat de GHOR precies doet voor evenementen? 

 

- De ghor adviseert de gemeentes en organisaties, voor wat betreft de gezondheid. Wat is jouw 

rol daar in? 

 

- Wat zijn de noodsituaties die volgens u het vaakst voorkomen of het grootste risico vormen 

tijdens evenementen? 

 

- Welke gevolgen/oplossingen hanteren jullie daarvoor? 

 

- Hoe gaan jullie om met onvoorziene noodsituaties, wordt daar van te voren al op ingespeeld? 

 

- Denk je dat en zo ja, hoe social media kan bijdragen om de gevolgen van een noodsituatie te 

beperken? 
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- Heb jij tot nu toe ervaringen met social media tijdens noodsituaties op evenementen? 

 

- Wat denk jij dat een organisatie als voornaamste moet melden via social media aan de 

bezoekers? 

 

- Is het wenselijk dat organisatoren (al dan niet via het Rode Kruis), zelf gaan informeren tijdens 

een (dreigende) noodsituatie, of is dat meer een taak voor hulpdiensten en overheid? 

 

- Op dit moment ontstaat het idee om te kijken naar een toegangspoort, waar men bij de 

entree onderdoor loopt en direct op de telefoon een bericht ontvangt met de tekst: Via deze 

pagina blijft u op de hoogte van de belangrijke berichten van vandaag. Denk jij dat dit aanslaat 

en kan helpen? 

III. Interviewvragen Coördinator van Veiligheid 

- Zou je allereerst kunnen uitleggen wat het Kermis Team precies doet? En wat is jouw rol 

daarin? 

 

- Hoe coördineer je de veiligheid van de kermis? (vooraf, tijdens en na) 

 

- Wat zijn de noodsituaties die volgens u het vaakst voorkomen of het grootste risico vormen 

tijdens evenementen? 

 

- Welke gevolgen/oplossingen hanteren jullie daarvoor? 

 

- Hoe gaan jullie om met onvoorziene noodsituaties, wordt daar van te voren al op ingespeeld? 

 

- Denk je dat en zo ja, hoe social media kan bijdragen om de gevolgen van een noodsituatie te 

beperken? 

 

- Heb jij tot nu toe ervaringen met social media tijdens noodsituaties op evenementen? 

 

- Wat denk jij dat een organisatie als voornaamste moet melden via social media aan de 

bezoekers? 

 

- Wie denk jij dat deze communicatie moet uiten? 

IV. topiclijst – panelgesprekken 

 

Social mediagebruik in het algemeen. 

- welke social media worden er gebruikt 
- hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van sm 
- via welke apparaten wordt er gebruik gemaakt van sm 

 

Social media gebruik tijdens evenementen 

- hoe vaak bezoek je een evenement 
- welk soort evenementen bezoek je (welke ervaring hebben ze) 
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- gebruik je tijdens een evenement wel eens sm  
- waarvoor gebruik je het, om te kijken, om dingen te plaatsen, om op de hoogte te 

blijven van het evenement 
- heb je altijd 3g/wifi tijdens evenementen 
- heb je ideeën om eventueel sm belangrijker te maken tijdens evenementen 
- Moet een evenement vooraf aandacht geven aan de veiligheid (via sm) 

 

Hoe ga je om met een noodsituatie 

- stel je voor, je bent op een kleinschalig festival en ineens draait de wind en is er storm 
op komst, wat zou je doen 

- neem je zelf een beslissing op de informatie die je hebt, of laat je je vertellen wat je 
moet doen 

- wanneer er een noodsituatie plaats vindt waar probeer je dan de informatie over de 
noodsituatie vandaan te halen 

- welke informatie wil je hebben (ik kan zelf bedenken wat ik moet doen, maar wil 
graag weten hoe lang of het nog duurt) 

- Zou je tijdens noodsituaties sm raadplegen voor informatie? 
 

V. Plan van aanpak 

Inhoud plan van aanpak afstudeeropdracht Media, Informatie en 

Communicatie 

 

 

Student 

Naam student: Janine Moddermann                                               Profiel: RMP 
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E-mailadres: janinemoddermann@gmail.com 

Telefoonnummer: 06-45594941 

 

Paraaf voor akkoord student: 

 

Datum: 25 maart 2015 

 

Naam eerste begeleider: 
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Naam tweede begeleider: 

Paraaf voor akkoord docent-begeleider en tweede docent: 

Datum: 

 

 

Paraaf voor akkoord afstudeercommissie: 

Datum: 

 

Gegevens opdrachtgever: 

Bedrijf: Het Rode Kruis 

Naam begeleider vanuit het bedrijf: Jeroen Bot 

Functie: Accounthouder evenementenhulpverlening 

 

Probleemsituatie:  

10.3.1 Wat: is de aanleiding? 

Social media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Bijna 9 op de 10 

Nederlanders in de leeftijd van 15 – 80 jaar maakt gebruik van social media. 

Facebook is het grootste social medium in Nederland met 8,9 miljoen gebruikers, 

op de tweede plek komt You-Tube met 7,1 miljoen Nederlandse gebruikers, 

daaropvolgend komt het zakelijke social media platform Linked-In met 4,1 miljoen 

Nederlandse gebruikers, en de vierde plek wordt gevuld door Twitter die in de 

afgelopen jaren steeds meer accounts is kwijtraakt. Op dit moment heeft Twitter 

nog 3,5 miljoen Nederlanders met een profiel (Marketingfacts, 2014).  

 

Vandaag de dag wordt tijdens een noodsituatie social media als de belangrijkste 

informatiebron gezien (DNA, 2014). Dit wordt gedaan met de voornaamste reden 

om informatie te vergaren over een noodsituatie. 

 

 “Wanneer zich een crisissituatie aandient, moeten de instanties niet alleen snel 

handelen, maar moeten zij ook op een systematische en consistente manier 

omgaan met de enorme hoeveelheid informatie die geproduceerd wordt, en 

moeten zij systemen ontwikkelen die hen in staat stellen hun boodschap naar 

buiten uit te dragen en tegelijkertijd informatie van buitenaf te verzamelen” 

(Frankwatching, 2012). 

 

Naast social media komen online nieuwssites, televisie, radio, mobiele app en een 

aantal sites zoals crisis.nl om informatie over een noodsituatie te verkrijgen (DNA, 

2014).  

 

Het Rode Kruis is dagelijks bezig met drie strategische doelen: het beperken van 

de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het 

vergroten van respect en hulpbereidheid (Het Rode Kruis, Strategisch plan 2015-

2020, 2014).  

Evenementenhulpverlening is één van de kernactiviteiten van het Rode Kruis. 
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Evenementenhulp is om een aantal redenen belangrijk voor het Rode Kruis. 

Allereerst is evenementenhulpverlening een belangrijk basisproces voor de 

noodhulpverlening van het  

Rode Kruis. Vrijwilligers die worden opgeleid en ingezet binnen de 

evenementenhulpverlening kunnen met hun opgedane kennis, vaardigheden en 

ervaring worden ingezet in noodsituaties. Ten tweede is het Rode Kruis op 

evenementen door de aanwezigheid van goed voorbereide vrijwilligers, die 

handelend kunnen optreden in geval van nood, in staat om de gevolgen van 

noodsituaties die zich daar voor doen te beperken (Bot, Kaderstelling 

Evenementenhulp, 2014).  

 

 De aanwezigheid op evenementen biedt het Rode Kruis de mogelijkheid om ook 

andere activiteiten onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld de voorbereiding 

op noodsituaties; het Rode Kruis helpt hierbij door kennis en informatie te 

verspreiden voorafgaand of tijdens een evenement. Bijvoorbeeld wat moet de 

bezoeker doen zodra er onverwacht storm komt? (Bot, 2014). 

 

Momenteel biedt het Rode Kruis medische hulpverlening aan de bezoekers van 

evenementen. Dit doet het Rode Kruis door het inzetten van opgeleide EHBO’ers 

met bijbehorende middelen. Het Rode Kruis biedt evenementenhulp aan op tal van 

grote en kleine evenementen; van de Nijmeegse vierdaagse en Pinkpop tot aan 

kleinschalige popfestivals en braderieën (Bot, 2014).  

De belangrijkste geïdentificeerde noodsituaties op een evenement zijn: hitte, kou 

en storm. Een voorbeeld van een noodsituatie is het noodweer tijdens Pinkpop van 

2014. Door storm, onweer, regen en bliksem werd het festival tijdelijk stilgelegd. 

Voor de bezoekers van het festival was er kans op onderkoeling. Daarnaast 

stonden de tenten niet stabiel genoeg die daardoor schade kon veroorzaken op het 

festivalterrein, maar ook voor de bezoekers (Bot, 2014). Naast geïdentificeerde 

noodsituaties zijn er ook onvoorziene noodsituaties, deze noodsituaties komen 

relatief weinig voor, maar hebben we een groot risico. Voorbeelden kunnen zijn 

een brand, vliegtuigongeluk of een terroristische aanslag (Bot, 2015). 

Veiligheidsregio’s hebben allemaal een risicodiagram voor noodsituaties, hieronder 

wordt een voorbeeld gegeven van de veiligheidsregio Haaglanden. Iedere 

veiligheidsregio kijkt naar de waarschijnlijkheid en impact die in haar regio een 

groot- of juist klein risico met zich meebrengt. Zo is er in Noord-Holland de 

waarschijnlijkheid van een nucleaire noodsituatie niet groot, maar in Rotterdam 

wordt zo’n noodsituatie wel gezien als een groot risico (Bot, 2015). 
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Om niet alleen de gevolgen van een noodsituatie tijdens evenementen te beperken 

door het inzetten van EHBO’ers, maar ook te kijken naar andere manieren om 

deze en de andere doelstellingen in te vullen, is het logisch en nodig om 

aanvullende middelen in te zetten. Op dit moment wordt er aanvullend door het 

Rode Kruis niets gedaan tijdens evenementen. Dit houdt in dat de bezoekers van 

de evenementen een noodsituatie niet zelf kunnen beperken. 

Belangrijke winst is te behalen door mensen handelingsperspectief te bieden/ te 

informeren in het geval van een (dreigende) noodsituatie. Hierdoor neemt het 

vermogen van mensen om adequaat te handelen toe en worden ook de gevolgen 

van de noodsituatie beperkt (Bot, 2014).  

 

Een van deze aanvullende middelen op de doelstellingen van het Rode Kruis zijn 

social media. Een goed voorbeeld van een evenement waar social media een 

belangrijke rol speelde was bij Pinkpop 2014. Er werd gedurende de dag goed 

gecommuniceerd door het team van Pinkpop, de veiligheidsregio Limburg, de 

Politie en Buienrader.nl. Vanuit de Veiligheidsregio kwamen berichten als “Ga 

gehurkt onder een boom zitten” en voor de omwonenden “Willen alle omwonenden 

van het Pinkpop terrein hun Wi-Fi signaal opzetten voor festivalbezoekers.” Mede 

door deze communicatie via diverse social media kanalen was dit een noodsituatie 

die beperkt kon worden op de schade. Het is van belang voor het Rode Kruis een 

social mediastrategie te ontwikkelen die voor bezoekers voorafgaand en tijdens het 

evenement er is om te informeren en handelingsperspectief te bieden in geval van 

een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie (Bot, 2014).  

 

Probleemstelling (het WAT van het onderzoek).  

Dit is de centrale vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven. Dit moet een 

open vraag zijn. 

 

Welke social mediastrategie moet het Rode Kruis hanteren om instructies te geven 

aan de bezoekers van evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid coördineert 

zodat de gevolgen van een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie beperkt 

kunnen worden?  
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Begrippenlijst: 

 

Bezoekers van evenementen: Mensen die tijdens of voorafgaand van het 

evenement het Rode Kruis hebben ‘geliked’ en dus in de social medialoop zitten.  

 

Dreigende en daadwerkelijke noodsituatie: Hitte, kou en storm zijn de belangrijkste 

geïdentificeerde noodsituaties waar het Rode Kruis mee te maken krijgt. Daarnaast 

zijn er ook onvoorziene noodsituaties zoals brand, een vliegtuig ongeluk en zelfs 

een terroristische aanval. Deze noodsituaties hebben een grote impact, maar 

komen zelden voor (Politie, 2015). Een voorbeeld van een noodsituatie is het 

noodweer tijdens Pinkpop van 2014. Door storm, onweer, regen en bliksem werd 

het festival tijdelijk stilgelegd. Er was kans op onderkoeling van de bezoekers en 

de tenten konden schade veroorzaken. 

 

Evenementen van het Rode Kruis: Het Rode Kruis verleent bij gemiddeld 2000 

evenementen per jaar medische hulpverlening. Dit verschilt van grote 

evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse en Pinkpop, maar ook bij kleinere 

popfestivals en braderieën.  

 

Crisiscommunicatie: 

“Crisiscommunicatie is het aanbieden van informatie van zenders aan ontvangers 

met het doel escalatie van een crisissituatie en daarmee materiële en immateriële 

gevolgen te beperken. Communicatie is van groot belang om alle betrokkenen zo 

snel mogelijk van de juiste en volledige informatie te voorzien, nog voordat of 

zodra zich een crisis aandient” (Combron, 2011). 

 

 

 

Doelstelling (het WAAROM van het onderzoek) 

- Formuleer concreet wat het eindproduct van de afstudeeropdracht is.  
 

Het Rode Kruis beschikt over een Social Media strategie en uitwerkingen van de 

content waardoor het Rode Kruis instructies kan geven aan de bezoekers van 

evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid coördineert zodat de gevolgen 

van een dreigende- en daadwerkelijke noodsituatie beperkt kunnen worden. 

 

 

Deelvragen 

Dit zijn de grote vragen waarin je de probleemstelling uitsplitst. De deelvragen 

zelf verdeel je weer onder in kleinere onderzoeksvragen. Minstens één 

deelvraag gaat over theoretische verdieping en bij alle deelvragen wordt, waar 

mogelijk, de internationale theorie en/of praktijk betrokken. De antwoorden op 

alle deelvragen bij elkaar moeten het antwoord vormen op de probleemstelling. 

De deelvragen komen overeen met je hoofdstukindeling en hier zit bijna geen 

verschil in. De deelvragen zijn dan de hoofdstuktitels en de onderzoeksvragen 
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de paragraaftitels. 

 

Interne analyse 

- Wie is het Nederlandse Rode Kruis? 
- Op wat voor soort evenementen staat het Rode Kruis  
- Welke social mediastrategie gebruikt het Nederlandse Rode Kruis op dit 

moment voor evenementen? 
- Welk handelingsperspectief kan het Rode Kruis bieden in voorbereiding 

van noodsituaties en tijdens noodsituaties? (interview met Florence 
Bloemkolk) 

 

Doelgroep analyse 

- Wie is de doelgroep voor evenementen van het Rode Kruis? 
- Waar en hoe vaak is de doelgroep op social media te vinden en via welke 

apparaten maakt de doelgroep daar gebruik van? 
- Welke soorten social media kunnen gebruikt worden tijdens noodsituaties? 
- Hoe kan er worden ingespeeld door het Rode Kruis op onvoorziene 

noodsituaties? 
 

Trends  

- Welke veiligheidstrends zijn er op het moment tijdens evenementen? 
- Welke trends zijn er op dit moment voor evenementenhulpverlening? 
- Wat voor trends zijn er op dit moment met betrekking tot 

crisiscommunicatie?  
 

Best practices 

- Welke criteria worden gehanteerd voor de best practices?  
- Hoe worden de richtlijnen die zijn opgesteld voor noodsituaties door 

organisaties op social media het best gebruikt? 
- Welke best practices van social mediastrategieën op het gebied van 

veiligheid en evenementen zijn er op dit moment nationaal en 
internationaal? 

 

Verantwoording methode van onderzoek 

 

Structureer dit hoofdstuk in de volgende paragrafen (niet uitwerken per deelvraag):  

 

2.1 Deskresearch 
Tijdens de deskresearch is het belangrijk om te kijken hoe de doelgroep zich 

gedraagt, het is van belang dat er zoveel mogelijk informatie via deskresearch 

wordt gevonden zodat er tijdens de fieldresearch geen tijd verloren gaat.  

 

De deskresearch is onderverdeeld in vier verschillende onderwerpen: 

- Interne analyse 
- Doelgroep analyse 
- Trends 
- Best practices 

 

In de interne analyse zal er ingegaan worden op wie het Rode Kruis precies is en 

wat zij doet. Het is belangrijk om een goed overzicht te krijgen van de 

evenementen waar zij mee samen werken en op wat voor schaal het Rode Kruis 
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dat doet. Daarnaast is het van belang om goed uit te werken wat het Rode Kruis 

precies doet tijdens evenementenhulpverlening en in welke grootte zij dat doet.  

 

Tijdens de doelgroep analyse zal de doelgroep nauw worden bekeken. Het gaat 

hierom de bezoekers van evenementen waar het Rode Kruis de veiligheid 

coördineert. Wie is deze doelgroep en wat zijn de socio- demografische 

kenmerken van de doelgroep. Om een goede social mediastrategie te kunnen 

maken is het van groot belang om te kijken hoe, waar en hoe vaak de doelgroep te 

vinden is op social media en via welke apparaten zij social media benaderen. Om 

de doelgroep juist te kunnen benaderen met de social mediastrategie is het van 

grote waarde om een duidelijke tone of voice te ontdekken in de doelgroep en 

deze juist uit te werken. 

 

Om een duidelijke social mediastrategie te kunnen ontwikkelen zijn trends 

belangrijk vanwege de snelle veranderingen op het internet. Trends met betrekking 

tot social mediastrategieën zijn dan ook belangrijk tijdens dit onderzoek. Daarnaast 

wordt er ook gekeken naar trends op het gebied van evenementen zelf en de 

evenementenhulpverlening. 

 

Om een compleet onderzoek te doen is een concurrentieanalyse en marktanalyse 

relevant. Welke richtlijnen zijn er al opgesteld door concurrenten van het Rode 

Kruis met betrekking tot extreme weersomstandigheden en in welk marktsegment 

bevind het Rode Kruis zich het meest. Daarnaast als aanvulling op de trends van 

social mediastrategieën worden er best practices over gemaakt.  

 

Na de grondige fieldresearch worden de resultaten zorgvuldig en uitgebreid 

verwerkt. De interviews met experts en de uitkomsten daarvan zullen worden 

uitgewerkt. De panelgesprekken worden bekeken en verwerkt met als laatste de 

uitwerkingen van het testpanel. 

 

Voor iedere deelvraag worden er diverse en andere soorten zoektermen gebruikt, 

hieronder volgt een beschrijving van de zoektermen. 

 

Bij het Rode Kruis werken verschillende personen die van belang zijn voor het 

onderzoek. Met onderstaande worden interviews afgenomen die kunnen helpen 

tijdens de deskresearch. 

- Florence Bloemkolk is projectleider voorbereiding op noodsituaties. 
- Jeroen Bot is accounthouder evenementenhulpverlening 
- Peter Paul Tenthof van Noorden is hoofd EHBO en evenementenhulp 
 

Voor het gehele onderzoek is de website infopuntveiligheid.nl een handige website 

waar alles te vinden is over social media en crisiscommunicatie. Deze website is 

een kennisbank met betrekking tot veiligheid en social media.  

 

 

Interne analyse: 
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Voor de interne analyse wordt er gebruik gemaakt van de website van het Rode 

Kruis, maar ook van het intranet van het Rode Kruis. Daarnaast heeft het Rode 

Kruis diverse documenten beschikbaar gesteld om te kunnen gebruiken tijdens het 

onderzoek. Een andere belangrijke bron voor de interne analyse is het dossier op 

infopuntveiligheid.nl over de social media strategie van het Nederlandse Rode 

Kruis. Dit dossier bestaat uit een You-Tube film waarin een interview is met Jeroen 

Beelen, die Online marketing manager bij het Rode Kruis is. En een tekst en uitleg 

van het interview met Jeroen Beelen. 

 

Doelgroep analyse: 

De doelgroep analyse wordt onderbouwd door diverse artikelen van het Rode 

Kruis en door diverse sites die gespecialiseerd zijn op het gebied van social media. 

Daarnaast heeft het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een kennispublicatie 

geschreven over vijf social media analyses tijdens kritieke momenten, deze 

kennispublicatie is goed te gebruiken voor de doelgroep analyse. 

 

Trends: 

Belangrijke websites die gebruikt worden voor de deelvraag trends zijn 

socialmediakompas.nl, marketingfacts.nl en frankwatching.com. Op 

frankwatching.com staat een belangrijk onderzoek naar social media trends voor 

het veiligheidsdomein.  

 

Best practices: 

Tijdens de best practices is het belangrijk dat er nationaal en internationaal 

gekeken wordt welke strategieën het beste uitgevoerd zijn. Dit kan door middel van 

diverse websites, maar ook het Rode Kruis heeft diverse best practices over 

evenementen. 

 

 

2.2 Fieldresearch 
In de fieldresearch wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende methodes: 

interviews en panelgesprekken. De keuze voor kwalitatief onderzoek is bepaald 

omdat het onderzoek naar de social mediastrategie voor het Rode Kruis een 

complex onderzoek is en er daardoor beter openvragen gesteld kunnen worden 

zodat alle verkregen informatie op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Tijdens 

een interview of panelgesprek kan de onderzoeker zich makkelijk aanpassen aan 

de omstandigheden en daarom de experts en respondenten open en flexibel 

benaderen (Verhoeven, 2007). 

 

2.3 Methode 1: Interviews 
Er zullen met vier verschillende partijen interviews worden afgenomen: 

- Bezoekers van evenementen van het Rode Kruis 
- Evenementen organisatoren 
- Coördinatoren van veiligheid tijdens evenementen 
- GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) 
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Het is van belang dat er minimaal tien interviews worden afgenomen, zodat er 

diversiteit van verschillende personen uit de doelgroep is (Verhoeven, 2007). Dit 

kan bereikt worden door meerdere bezoekers van evenementen te interviewen, 

maar ook bij de overige partijen kunnen met diverse personen interviews 

afgenomen worden. 

 

10.3.2 Bezoekers interviewen  

27 april heeft het Rode Kruis een groot evenement op de agenda staan. Op deze 

dag worden er diverse bezoekers geïnterviewd tijdens Koningsdag in Amsterdam, 

in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 60 jaar.  

Topics voor dit interview zijn: 

-     Social media gedrag in het algemeen (wijkt het af van het standaard?) 

- Social media gedrag tijdens evenementen 
- Hoe gaat de doelgroep om met een noodsituatie 
- Social media als informatiebron 

10.3.3 Coördinatoren van veiligheid tijdens evenementen 

Coördinatoren van veiligheid tijdens evenementen hebben dagelijks te maken met 

verschillende problemen en oplossingen voor noodsituaties. Voor het onderzoek is 

hun kijk op een social mediastrategie voor noodsituaties bij evenementen is van 

belang om vanuit hun oogpunt oplossingen te zoeken om de noodsituatie te 

beperken. Een voorbeeld van een coördinator is Mark van der Ham, hij is 

zelfstandig ondernemer en heeft veel ervaring in de evenementenbranche.  

Topics voor dit interview zijn: 

- Social media en veiligheid 
- Veiligheid tijdens evenementen 
- Oplossingen voor (onvoorziene) noodsituaties 
- Hoe informeer je bezoekers over ontwikkelingen tijdens het evenement 
- Maakt het evenement gebruik van Social media 
 

10.3.4 GHOR 

Tijdens ieder evenement moet er een vergunning aangevraagd worden bij de 

gemeente of gemeld worden dat het evenement gehouden wordt. De GHOR of te 

wel de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio adviseert de 

gemeente over de geneeskundige risico’s van publieksevenementen en de 

benodigde maatregelen om publieksevenementen vanuit het 

gezondheidsperspectief goed te laten verlopen. De gemeente neemt het advies 

van de GHOR over en vertaald deze in eisen die worden vastgelegd in de 

vergunning. In Noord Holland Noord is Geert Buurman degene die over de 

evenementen gaat en advies geeft aan de gemeentes. 

Topics voor dit interview zijn: 

- Veiligheid tijdens evenementen 
- Social mediastrategie 
- Positie en taken van de GHOR 
- Ervaringen met social media bij evenementen 
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- Hoe om te gaan met onvoorziene noodsituaties 
- Is het wenselijk dat het Rode Kruis of andere organisaties zelf gaan 

informeren, of is dat meer een taak voor hulpdiensten 
 

 

2.4 Methode 2: Panelgesprekken  
Er zullen twee panelgesprekken met de doelgroep worden gehouden om te kijken 

hoe zij denken over een social mediastrategie om noodsituaties tijdens 

evenementen te verminderen of voorkomen. Het is belangrijk dat tijdens deze 

gesprekken alle verschillende segmenten van de doelgroep vertegenwoordigt 

wordt.  

 

In ieder panelgesprek zullen vijf respondenten worden uitgenodigd via een 

sneeuwbal effect, op deze manier komt er een brede doelgroep en kan er op een 

gemakkelijke manier van een netwerk gebruik gemaakt worden. Door te kiezen 

voor vijf respondenten is er een overzicht tijdens de onderwerpen, kunnen de 

leden dieper op de onderwerpen ingaan en kunnen de respondenten ook met 

elkaar in discussie gaan over bepaalde topics (Verhoeven, 2007).  

 

Het is van belang dat de panelgesprekken worden opgesplitst in verschillende 

segmenten van de doelgroep. In elk panel zullen verschillende leeftijden te vinden 

zijn, in panel 1 zal het gaan om de leeftijden tussen 18 t/m 35 jaar en in panel 2 zal 

het gaan om de leeftijdscategorie tussen de 36 en 60 jaar.  

 

Tijdens de panelgesprekken zullen de volgende topics gebruikt worden: 

- Social media gebruik in het algemeen (wijkt het af van het standaard?) 
- Social media gebruik tijdens evenementen 
- Hoe gaat de doelgroep om met een noodsituatie 
- Social media als informatiebron 
 

Na deze twee panelgesprekken en de interviews met de experts kan er een 

voorlopige social mediastrategie/conceptversie opgesteld worden.  

 

Door een derde panelgesprek met een testpanel uit de doelgroep te laten 

plaatsvinden kan een eerste conceptversie worden voorgelegd zodat de doelgroep 

eventuele op- en aanmerkingen kan maken. Daarna kunnen er nog laatste 

veranderingen worden aangebracht in de social mediastrategie. In dit laatste 

panelgesprek zullen respondenten uit de gehele doelgroep gebruikt worden, in de 

leeftijd van 18 t/m 60 jaar. 

 

Let ook op de volgorde! De volgorde waarop je de methode beschrijft  is ook de 

volgorde waarop je het onderzoek uitvoert.  

 

-Welke topics/onderwerpen en waarom? (wat ga je vragen dus wat wil je 
weten) 
-Waarom gebruik je deze methode? Wat zijn de voor- en nadelen specifiek 

voor dit onderzoek.  
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Concept hoofdstukindeling (zie intranet voor voorbeeld) 

 

Het is niet de bedoeling dat je deze indeling letterlijk overneemt; je maakt aan de 

hand van je deelvragen een specifieke hoofdstukindeling. 

 

Voeg per hoofdstuk ook een korte inleiding toe (1 a 2 zinnen) wat er in het 

hoofdstuk komt en waarom.  

 

Titelblad 

 

Voorwoord 

 

Managementsamenvatting 

 

Managementsamenvatting in het Engels 

 

Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek besproken samen met de 

probleemstelling, doelstelling en het opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding 
1.2 Probleemstelling 
1.3 Doelstelling 

 
Hoofdstuk 2 Methoden en technieken 

In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van het onderzoek onderbouwd, het gaat 

hierbij om de deskresearch en de fieldresearch. 

2.1 Deskresearch 

2.2 Fieldresearch 

2.2.1 Interviews 

2.2.2 Panelgesprekken 

 

Hoofdstuk 3 Interne Analyse  

In dit hoofdstuk gaat het om de opdrachtgever. 

3.1 Het Rode Kruis 

3.2 Social mediastrategie tijdens evenementen 

3.3. Handelingsperspectief van het Rode Kruis 
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Hoofdstuk 4 Doelgroep analyse 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de doelgroep van het onderzoek. 

4.1 De doelgroep 

4.2 Social mediagebruik van de doelgroep 

4.3 Welke kanalen worden gebruikt tijdens noodsituaties 

 

Hoofdstuk 5 Trends 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke trends er op dit moment spelen binnen 

social media. 

5.1 Trends op het gebied van veiligheid 

5.2 Trends op het gebied van evenementenhulpverlening 

5.3 Trends op het gebied van crisiscommunicatie 

 

 

Hoofdstuk 6 Best practices 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar andere best practices. 

6.1 Hoe worden de richtlijnen voor noodsituaties toegepast op social media 

6.2 Best practices op nationaal en internationaalgebied 

 

Hoofdstuk 7 Resultaten van de eigen onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de fieldresearch besproken. 

7.1 Deskresearch 

7.2 Fieldresearch 

  

Hoofdstuk 8 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de deskresearch en van de 

fieldresearch samengevoegd en wordt er antwoord gegeven op de 

probleemstelling. 

8.1 Herhaling van de resultaten 

8.2 Conclusies van de resultaten 

 

Hoofdstuk 9 Advies  

In dit hoofdstuk wordt er advies gegeven door middel van een uitgewerkte social 

mediastrategie. 

 

Hoofdstuk 10 Evaluatie 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar wat er goed ging en niet goed ging tijdens 

het onderzoeksproces en waarom. Daarnaast wordt er gekeken naar de 

mogelijkheden voor een vervolgonderzoek. 

 

Literatuurlijst 

 

Volgens MIC-Schrijfgids 

Bijlage 1 Deelvragen 

Bijlage 2 Volledige vragenlijsten 

Bijlage 3 Minder relevante tabellen 

Bijlage 4 Code boek 
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Bijlage 5 Uitgeschreven interviews/panelgesprekken (of digitaal) 

 

Let op je deskresearch is nooit 1 hoofdstuk 

 

 

 

 

 

 

Advies / eindproduct 

 

Een social media strategie met concrete uitwerkingen van de content waardoor het 

Rode Kruis instructies kan geven aan de bezoekers van evenementen waar het 

Rode Kruis de veiligheid coördineert zodat de gevolgen van een dreigende- en 

daadwerkelijke noodsituatie beperkt kunnen worden. 

 

 

 

 

Tijdsplanning  

(minimaal: enquêtemomenten/ interviewmomenten, voorleggen concept-hoofdstuk 

of onderdeel aan docent, afstudeermoment) 

 

 

 

 

 

Afspraken over de begeleiding 

Welke afspraken wil je maken over de begeleiding tijdens het afstudeertraject? 
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VI. Tabel doelgroep evenementen Rode Kruis 
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VII. Voorbeeldberichten 

Voor de drie meest voorkomende noodsituaties: hitte, koude en storm zijn er hieronder 

voorbeeldberichten geschreven. Deze drie scenario’s geven een houvast voor wanneer er 

gehandeld moet worden tijdens een evenement.  

10.3.5 Hitte 

Facebook posts 

 Drink voldoende 

 Keep it cool! 

 Water is een goede dorstlesser, wat is jouw favoriete dorstlesser? 

 Smeer je goed in! 

 Vergeet je zonnebrand niet! 

 Hoe houd jij jezelf koel met deze temperaturen? 

 Heerlijk fris water voor dit Filipijnse jongetje! Hoe zoek jij vandaag verkoeling? 

 

 

 

 

 

 

             Voorbeeld afbeeldingen voor Facebook 

 

 

Twitter posts 

 Drink jij genoeg met deze temperaturen? Probeer minstens twee liter per dag te 

drinken ook als je geen dorst hebt #hittetip 

 De zon is erg fel vanaf het middaguur. Zoek de schaduw op tussen 12.00 en 16.00u 

#hittetip 

 Geen idee wat je aan moet trekken vandaag? Met het warme weer zijn een hoed/pet, 

lichte kleding en zonnebril onmisbaar #hittetip 

 Let bij warm weer extra op mensen in je omgeving. Misschien kunnen zij je hulp goed 

gebruiken tijdens deze temperaturen #hittetip 

10.3.6 Koude 

Facebook posts 

 Het vriest dat het kraakt en dat betekent dat er geschaatst kan worden. Mogelijk is er 

zelfs zicht op een Elfstedentocht 

 Een uitglijder op het ijs is zo gemaakt. Weet jij wat je moet doen als je uitglijdt of 

verkeerd valt? 

 Wist je dat bij echte kou de controle over je lichaam afneemt? Hierdoor is de kans op 

ongevallen groter 
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Voorbeeld afbeeldingen voor Facebook 

 

Twitter posts 

 Pas op met te veel alcohol, het verwijdt de bloedvaten waardoor warmte sneller 

wordt afgegeven #koudetip 

 Kleed je buiten warm aan in meerdere laagjes en draag een muts. Een groot deel van 

de warmte verdwijnt namelijk via je hoofd #koudetip 

 Houd altijd met kou de weersvoorspellingen in de gaten en besluit of weggaan echt 

noodzakelijk is  

10.3.7 Storm 

Facebook posts 

 Sta je tijdens onweer op een open veld? Je kunt het beste gehurkt en 

ineengedoken gaan zitten met de voeten tegen elkaar aan. Niet gaan liggen! 

 Ga niet onder een alleenstaande boom staan; deze trekt de bliksem juist aan. Als 

je in het bos bent zoek dan een laag groepje bomen 

 Denk je nog aan warme kleding en een regenjas? Bij storm raak je door de regen 

makkelijk onderkoeld 

 Blijf je ook goed kijken naar je omgeving? Niet iedereen is in staat zichzelf te 

redden in geval van nood 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorbeeld afbeeldingen voor Facebook 

 

Twitter posts 

 Check het evenemententerrein van te voren en bepaal waar je veilig kunt gaan staan 

tijdens de storm #stormtip 

 Zoek tijdens de storm een beschutte plek tegen wind, regen en losvliegende dingen 

#stormtip 

 Houd goed in de gaten of er grote hoeveelheden water en harde windstoten in korte 

tijd komen, dan is de storm het hevigst #stormtip 

 

Voorbeeldberichten voor handelingsperspectief 

Omdat er voorafgaand aan een noodsituatie meer gericht wordt op het handelingsperspectief 

en daardoor er wat luchtigere berichten gemeld kunnen worden zijn hieronder voor alle drie 

de scenario’s: hitte, koude en storm voorbeeldberichten geschreven voor op Facebook.  
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VIII. Uitwerkingen interviews en panelgesprekken 

Interview Geert Buurman GHOR 

 

Zou je allereerst kunnen uitleggen wat de GHOR precies doet voor evenementen? 

De GHOR adviseert de gemeenten en organisaties, voor wat betreft de gezondheid. 

  

Wat is jouw rol daar in? 

Geert Buurman is zo’n adviseur. Allereerst krijgt hij de stukken binnen van de gemeente, 

waaronder tekeningen etc. Hij beoordeelt deze en aan de hand daarvan schrijft hij een advies 

of gaat hij naar overleggen toe bij de gemeente wanneer deze gehouden worden. 

Daarachteraan volgt mondeling- of schriftelijkadvies. Aan de hand van alle adviezen die de 

gemeente binnenkrijgt en dit is niet alleen vanuit de GHOR, maar ook brandweer en politie 

maken zij een vergunning. Hier zit een maar aan, de GHOR heeft geen bindend advies. De 

gemeente hoeft zich er niet aan te houden, maar dat is niet heel slim om te doen omdat de 

GHOR speciaal daarvoor is.  

 

Wat zijn de noodsituaties die volgens jou het vaakst voorkomen of het grootste risico 

vormen tijdens evenementen? 

Het aantal personen kan een groot risico zijn, het soort mensen dat er naar zo’n evenement 

komen (er zit een groot verschil in of je naar een dancefestival gaat of naar een braderie), de 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Dit zijn risico die grote gevolgen kunnen hebben.  

Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld de bereikbaarheid, heb je in het voortraject al te maken 

met problemen. We proberen duidelijk te kijken dat we geen ‘Volendam’ trajecten krijgen 

(hulpdiensten die elkaar vastzetten). In het ergste geval kan het daardoor betekenen dat een 

evenement niet door kan gaan.  

 

Welke gevolgen/oplossingen hanteren jullie daarvoor? 

De GHOR is er in het eerste geval nooit op uit om een evenement niet door te laten gaan, maar 

het moet wel volgens minimale veiligheidseisen kloppen, en klopt dit niet dan kunnen wij 

allereerst zeggen om het op een andere locatie te houden.  

 

Hoe gaan jullie om met onvoorziene noodsituaties, wordt daar van te voren al op 

ingespeeld? 
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Er wordt van te voren al rekening met onvoorziene noodsituaties gehouden. Er zijn in de regio 

en eigenlijk in heel Nederland drie soorten evenementen: reguliere evenementen, aandacht 

evenementen en risico evenementen. Bij een regulier evenement moet je denken aan een 

braderie, deze zijn niet zwaar en dragen weinig risico met zich mee. Bij aandacht evenementen 

wordt het al wat. Risico evenementen is het grootst, dan moet je denken aan SAIL, Indian 

Summer en tegenwoordig het totaal in Alkmaar van Slam FM op Koningsdag en de gehele 

binnenstad erbij, waarbij er dan 25,000 man bij Slam FM is en nog eens 50,000 mensen in de 

binnenstad van Alkmaar zijn.  

Vanaf aandacht evenementen moet de organisatie een beveiligingsplan hebben waarin 

scenario’s staan die zij zelf uit moeten werken, waarin ze aangeven dat wanneer dat scenario 

zich voordoet, bijvoorbeeld paniek in de menigte of extreme weersomstandigheden, moeten 

zij zelf van te voren aangeven welke stappen zij zullen nemen om zich tegen die noodsituatie te 

behoeden en welke stappen de organisatie neemt ten tijde dat het mocht gebeuren. Dit wordt 

wel nog getoetst door de hulpdiensten.  

De volgende stap bij een calamiteit tijdens het evenement, dan zal er opgeschaald worden, dat 

noemen ze een grip fase, de hulpdiensten nemen het op dat moment over en ligt het niet meer 

in de hand van de organisatie. De gemeente blijft hoofdverantwoordelijk voor het evenement, 

maar de hulpdiensten zullen het vanaf dat moment zelf aansturen.  

 

Denk je dat en zo ja, hoe social media kan bijdragen om de gevolgen van een noodsituatie te 

beperken? 

Social media zou daar een rol in kunnen hebben in de zin dat het publiek geïnformeerd wordt 

over wat ze moeten doen om te zorgen dat publiek wegblijft, of om pottenkijkers weg te laten 

blijven.  

 

Heb jij tot nu toe ervaringen met social media tijdens noodsituaties op evenementen? 

Geert heeft zelf geen ervaringen met social media tijdens evenementen, maar bijvoorbeeld 

Pukkelpop in 2011 waar voor het eerst social media zo groot werd gebruikt heeft er 

waarschijnlijk wel voor gezorgd dat het niet nog meer uit de hand liep dan dat wat er nu 

gebeurt is.  

 

Wat denk jij dat een organisatie als voornaamste moet melden via social media aan de 

bezoekers? 

Het belangrijkste is om het publiek aan te sturen. Het publiek moet goed op de hoogte zijn van 

wat er moet gebeuren en wat er van ze verwacht wordt. De sensatie over hoe groot of de 

noodsituatie op dat moment is moet niet vermeld worden, dit zorgt alleen maar voor meer 

paniek. Zorgen dat die paniek niet doorslaat of verder uitbreid is dan ook een van de 

belangrijkste taken tijdens zo’n noodsituatie.  

 

Is het wenselijk dat organisatoren (al dan niet via het Rode Kruis), zelf gaan informeren 

tijdens een (dreigende) noodsituatie, of is dat meer een taak voor hulpdiensten en overheid? 

In eerste instantie is het de taak van de organisatie, in het voortraject kunnen hier al afspraken 

over gemaakt worden, omdat de gemeente in eerste instantie de woordvoerder is en de 

berichtgeving naar de pers toe beheerst.  
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Op dit moment ontstaat het idee om te kijken naar een toegangspoort, waar men bij de entree 

onderdoor loopt en direct op de telefoon een bericht ontvangt met de tekst: Via deze pagina 

blijft u op de hoogte van de belangrijke berichten van vandaag. Denk jij dat dit aanslaat en kan 

helpen? 

Het lijkt me belangrijk en een goede zaak om dit soort berichten inderdaad via deze manier te 

melden. De bezoeker ontvangt dan op zijn mobiel een bericht met let op, belangrijke berichten 

worden via deze social media gemeld. Een mooi voorbeeld is ook dat niet alleen calamiteiten 

dan via deze weg kunnen worden gemeld, maar ook bijvoorbeeld de gevaarlijke xtc pillen die in 

Amsterdam rondzwierven.  

Interview Rees Meulenveld Veiligheid coördinator evenementen 

 

Zou je kunnen uitleggen wat het Kermis Team precies doet? En wat is jouw rol daarin? 

“Mijn grootste taak is vooral voorafgaand aan het evenement, dan kijk ik of de bereikbaarheid 

goed is. Ook kijk ik naar de bouwkundige staat van dingen, certificaten en dergelijke. En ik kijk 

naar de gasvoorzieningen voor de attracties en woonwagens. Wanneer het staat dan loop je 

dagelijks in ploegendiensten rond en houd je alles in de gaten.”  

 

Hoe coördineer je de veiligheid van de kermis? (vooraf, tijdens en na)  

Dat doe je vooral in overleg. Wanneer er bijvoorbeeld een opening is, waar heel veel mensen 

komen, dan wordt er gekeken of het wel verantwoordelijk is en dit gebeurt samen met de 

politie en de gemeente. Vanuit daar wordt er gekeken welke aanpassingen er gedaan moeten 

worden en eventueel wordt dan de brandweer erbij betrokken om een aantal auto’s ter 

plaatse te laten staan en de politie houdt op dat moment de mensen op afstand.  

 

Welke noodsituaties komen het vaakst voor? 

“Wij hebben niet veel noodsituaties mee gemaakt en bij de kermis nog nooit.” Naast het 

kermisteam werkt Rees Meulenveld ook voor de gemeente en coördineert hij diverse 

concerten. Tijdens een concert van Jan Smit zou er noodweer overkomen en is er een moment 

geweest dat ze het concert zelfs wilde cancelen. Na intensief met meteoconsult zou blijken dat 

het noodweer net langs het concertterrein heen zou gaan en kon het concert toch door gaan.  

 

Welke oplossingen hanteren jullie daarvoor, en zijn deze van te voren al besproken? 

Wanneer zo’n concert dan toch stop gezet moet worden ontstaat er hevige paniek tussen de 

bezoekers, er staan ongeveer tussen de 4000 en 6000 mensen op dat moment. Wanneer al die 

mensen tegelijkertijd dat terrein moeten verlaten door tijdens het noodweer, moeten er direct 

opvanglocaties worden gereed gesteld waar zij naartoe kunnen gaan. In overleg met 

ambulance, politie en brandweer moet er dan medische zorg en transport geregeld worden.  

Nadat het ergste voorbij was werd er nog gebeld met de veiligheidsregio om te kijken of alles 

in goede banen was geleid, en dat was ook gelukkig zo.  

 

Hoe gaan jullie om met onvoorziene noodsituaties? 

Er wordt vooraf gekeken naar de veiligheid van bijvoorbeeld de attracties, wanneer je 

Oosterwolde en het ongeluk met de hoogwerker neemt, wordt daar door een veiligheid 
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coördinator naar gekeken. In het geval van Oosterwolde was het een ‘tractor’ die daar eigenlijk 

helemaal niet had mogen staan omdat daar geen vergunning voor afgegeven was.  

 

Heb je ervaringen met social media tijdens noodsituaties op evenementen? 

Vanuit de functie veiligheid coördinator maakt Rees veel gebruik van social media tijdens een 

noodsituatie en dat met name Twitter. Twitter is op dat moment een ‘hot item’ en alle eerste 

berichtgevingen zijn door omstanders al getweet. Aan de hand daarvan kan er dan actie 

worden ondernomen.  

 

Hoe denk jij dat social media kan bijdragen om de gevolgen van noodsituaties te 

verminderen? 

Het verminderen van noodsituaties wordt lastig, want het kan niet worden voorkomen. Er kan 

wel voor gezorgd worden dat het niet uit de hand loopt, dan mensen er bijvoorbeeld niet meer 

na toe moeten gaan. Het hangt er dan heel erg vanaf welke social media er dan gebruikt wordt 

want niet iedereen Twittert meer, niet iedereen Facebookt meer. Tegenwoordig is Snapchat 

het helemaal, maar dat is niet te combineren met zo’n situatie.  

 

Wat denk jij dat social media als voornaamste moet melden tijdens een noodsituatie aan de 

bezoekers? 

De waarheid! Geen onzin tweeten, maar ga er eerst van uit dat je zeker weet dat het de 

waarheid is. Onwaarheden worden namelijk heel veel en te snel geplaatst op social media. Een 

doe dit en doe dat, daar luistert niemand naar, er moet feitelijk gemeld worden dit is er 

gebeurd en wij adviseren om het zo te doen.  

 

Wie denk jij dat deze communicatie moet uiten?  

Communicatie medewerkers, deze mensen zijn 24 uur per dag bereikbaar en wanneer er dan 

wat gebeurt kan de eerste berichtgevingen op social media staan. Deze mensen zijn getraind in 

het filteren van berichtgeving, is dit correct om te plaatsten of niet.  

Het Rode Kruis kan het ook melden, maar dan echt via een interne communicatie medewerker 

en niet door degene die op dat moment aanwezig is. Vooral omdat het gaat om vrijwilligers en 

er loopt er niet één van rond, maar een heleboel. Belangrijk is om dan één centraal punt te 

hebben, welke organisatie dit dan ook mag doen, en deze verzameld de informatie en 

communiceert dan via social media.  

Interview evenementen organisator 

 

Hoe gaat het organiseren van een evenement in zijn werking en hoe werkt dat specifiek voor 

de veiligheid tijdens een evenement? 

Tijdens een hardloop evenement kunnen zich natuurlijk diverse calamiteiten voordoen, 

daarom is het voor de Schutz Marathon van belang dat zij samen werken met het Rode Kruis. 

Omdat er onvoorziene noodsituaties voor kunnen komen is het van belang dat er een aantal 

onderdelen binnen de veiligheid van een evenement georganiseerd zijn. Er moet onder andere 

adequaat gereageerd worden wanneer er iets gebeurt, daarom is het van belang dat op diverse 

plekken binnen de marathon hulpverleners aanwezig zijn. Daarna is het van belang dat er 

meteen doorgeschakeld kan worden, want wanneer iemand naar het ziekenhuis vervoert moet 

worden, moet dat direct kunnen gebeuren.  
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Voorafgaand aan het evenement wordt er al contact gelegd met het ziekenhuis, dat er een 

marathon plaatsvind en dat er rekening gehouden moet worden met eventuele calamiteiten.  

Tijdens de marathon zijn de marathon- en de halve marathonlopers geen risicogroep. Dit geldt 

wel voor de 5 en 10 km lopers omdat zij te onervaren zijn.  

 

Wanneer je kijkt naar de drie soorten evenementen, waar valt die van u dan onder en hoe 

probeert u dit zo veilig mogelijk te houden? 

De Schutz Marathon valt onder een B evenement of te wel een aandacht evenement. Ook 

mede door de aanslag op de Boston Marathon die in 2013 vrij kort gepland stond op de Schutz 

Marathon. Op zo’n moment kijken zij toch nog extra naar de veiligheid en informeren zij of ze 

de veiligheid moeten versterken.  

 

Heeft u al eens tijdens een van uw evenementen een noodsituatie of calamiteit meegemaakt 

en hoe verliep dit? 

Afgelopen jaar had de Schutz Marathon te maken met een hitte alarm. Het is dan van belang 

dat de hardlopers, en vooral de mensen die de 5 en 10 km lopen, de juiste instructies krijgen 

omdat zij vaak te onervaren zijn om in hitte te kunnen lopen. Er waren meerdere mensen die 

tijdens deze marathon niet goed werden, mede doordat zij te weinig of juist in een keer teveel 

dronken. Het was op dat moment belangrijk om bij de finish een extra EHBO post neer te 

zetten omdat daar vaak de meeste calamiteiten zich voordoen. Daarnaast moet die post op de 

ruimte staan zodat een ambulance daar snel kan komen en de slachtoffers mee kan nemen.  

 

Via welke weg communiceerde u dan met uw bezoekers? 

Op het moment van de noodsituatie is er bij de Schutz Marathon één persoon die het woord 

voert met de media en met de bezoekers. Dit is vooral om misverstanden te voorkomen en 

daardoor weet diegene precies wat er aan de hand is. Martijn van de Schutz Marathon vind het 

dan ook belangrijk om alles wat ze weten te vertellen, maar ook om te communiceren wat zij 

niet weten, want op die manier kunnen zij het meest volledig zijn.  

 

Social media gebruiken is vandaag de dag heel gewoon voor heel veel mensen, hoe spelen 

jullie hier voorafgaand aan het evenement op in? 

Social media wordt door de Schutz Marathon het hele jaar door gebruikt. Maar vooral 

voorafgaand aan het evenement proberen zij goede tips te geven om de lopers zo goed 

mogelijk voor te bereiden. Zo hebben zij vorig jaar vanwege de hitte aandacht gelegd op welke 

kleding de lopers het beste kunnen dragen, en wat zij het beste kunnen drinken en hoeveel. 

Naast de Schutz Marathon geven zij ook tips voorafgaand aan andere grote hardloop 

evenementen om hun doelgroep zo goed mogelijk te helpen en succes te wensen.  

Naast de tips die op social media verspreid worden schenkt de Schutz Marathon ook aandacht 

aan waar de EHBO posten staan en waar water posten te vinden zijn.  

 

In mijn onderzoek draait het om het Rode Kruis als EHBO’ers op het evenement, wanneer er 

een calamiteit of noodsituatie uitbreekt, zou u dan in voorafgaand overleg het Rode Kruis de 

berichtgeving willen laten doen over welk handelingsperspectief de bezoekers moeten 

hanteren, of wilt u de communicatie in eigen hand houden? 

Het lijkt de Schutz Marathon een hele mooie kans om op die manier samen te gaan werken. 

Het zou raar zijn als een organisatie daar niet voor open zal staan. Het is van belang om je 

veiligheid altijd optimaal te hebben tijdens een evenement. Op die manier kan de organisatie 

en het Rode Kruis elkaar op diverse gebieden versterken. Ze hoeven niet in elkaars vaarwater 
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te gaan zitten, maar een duidelijke social mediastrategie voor beide partijen zal veel baat 

kunnen hebben tijdens een evenement. 

 

Panelgesprek 27-04-2015 

Bij het panelgesprek van maandag 27 april 2015 waren er acht respondenten aanwezig. De 

respondenten waren vier mannen en vier vrouwen. Er waren twee 15 jarigen, één 49 jarige, 

één 50 jarige, twee 52 jarigen en twee 57 jarigen aanwezig. 

 

Social mediagebruik in het algemeen 

Binnen het panelgesprek maken de meeste gebruik van Facebook, Whatsapp, Instagram en 

Google+. Ook bij Google+ en Instagram maken de respondenten gebruik van de hashtags. De 

meesten gebruiken social media om te kijken, niet zo zeer om te plaatsen. De respondenten 

maken gebruik van social media via telefoon, tablet, laptop en televisie, maar het meeste 

wordt het gebruikt via de telefoon en dan zowel buitenshuis en binnenshuis. De Respondenten 

zijn niet afhankelijk van WI-FI omdat zij allemaal beschikken over een 3g netwerk.  

De discussie wakkert op over dat niet iedereen direct op zijn telefoon zal gaan kijken wanneer 

diegene een berichtje binnen krijgt. Dit heeft er vaak mee te maken omdat zij in gezelschap 

zitten. De NS-app maakt gebruik van hun eigen melodie wanneer zij een belangrijke 

mededeling hebben voor de reizigers, dit moet het Rode Kruis ook implementeren in hun 

berichtgeving. Daarnaast bestaat in Spanje een systeem dat wanneer je een winkel 

binnenloopt, je onder een toegangspoort doorloopt die jouw telefoon in de gaten heeft, op dit 

moment krijg jij een bericht op je telefoon waar informatie en acties van die winkel te zien zijn, 

ook dit is een goede tool om in combinatie met social media te gebruiken bij evenementen. 

Het is belangrijk dat een bericht automatisch gaat zodat het niet over het hoofd gezien kan 

worden.  

 

Social media tijdens evenementen 

De respondenten gaan gemiddeld 5-10 keer per jaar naar een evenement. Dit verschilt van 

muziek tot voetbal. Tijdens een evenement maken de respondenten gebruik van social media 

en dan met name Facebook omdat daar alle informatie over het evenement en de artiesten die 

zullen draaien continu genoemd worden.  

Op evenementen hebben de respondenten eigenlijk altijd bereik, in de afgelopen jaren is alles 

sterk verbeterd. Wanneer er geen verbinding is bestaat er een app Firechat. Deze app kan 

berichten versturen naar mensen in een straal van twee kilometer zonder dat diegene bereik 

nodig heeft. Eén van de respondenten maakt tijdens evenementen veel gebruik van deze app 

om in contact te blijven met diegene die daar zijn om te weten waar of ze op dat moment zijn.  

Het is heel belangrijk om voorafgaand aan een evenement belangrijke informatie te plaatsen 

zoals plattengrond, EHBO posten, nooduitgangen etc. Wanneer dit op een social media pagina 

vooraf wordt geplaatst, zullen de respondenten de pagina van het evenement gaan volgen.  

 

Noodsituaties 

Wanneer er bijvoorbeeld een storm aankomt, je ziet de wind draaien, en je ziet het extreme 

weer richting het festival terrein komt, wat zou je dan doen? Een aantal zullen direct weggaan, 

een aantal wachten totdat de rest weggaat waardoor hij eigenlijk de menigte volgt. Een 
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respondent heeft het zelf meegemaakt dat hij op een evenement stond, waar hij door de hitte 

dreigde te gaan flauwvallen. Op dat moment heeft hij ervoor gekozen om weg te gaan omdat 

het niet meer verantwoord was op dat moment.  

Om informatie te krijgen over de noodsituatie zouden alle respondenten hun telefoon 

gebruiken. Wanneer het een situatie is die met het weer te maken heeft zullen zij informatie 

opdoen via buienradar, google en de telegraaf. Als het om andere noodsituaties gaat zouden 

de respondenten evengoed hun telefoon pakken om te kijken wat er aan de hand is, daarvoor 

zouden zij Twitter, Google, 112 of het internet gebruiken.  

Ze zouden op basis van die informatie zelf een beslissing nemen en niet wachten op wat de 

rest doet. Al weten ze niet precies hoe ze zouden reageren op de druk van de groep waarmee 

ze naar zo’n evenement toe zijn.  

Ze willen graag weten wat er aan de hand is, hoelang het nog duurt en wat zij kunnen doen om 

veilig te blijven. Bij een noodsituatie waar je niet precies weet welke uitgang je moet nemen, 

zou je GPS je kunnen helpen om aan te wijzen waar je het snelst het evenement kan verlaten.  

Het Rode Kruis heeft een betrouwbare naam, daardoor zouden ze gauw op de informatie die 

het Rode Kruis geeft afgaan.  

Panelgesprek 01-05-2015 

Tijdens het tweede panelgesprek van vrijdag 01 mei 2015 waren er 6 respondenten aanwezig. 

Onder de respondenten waren er drie vrouwen en drie mannen. Er was één 19 jarige, twee 27 

jarigen, één 29 jarige en twee 30 jarigen aanwezig.  

 

Social mediagebruik in het algemeen 

De respondenten maken gebruik van Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Linked-In en 

Twitter. Dagelijks maken zij gebruik van social media, het meeste Facebook en Snapchat. De 

respondenten maken het meeste gebruik van social media via hun telefoon, tablet en laptop. 

Zowel binnenshuis als buitenshuis kijken de respondenten op social media, iedereen heeft dan 

ook een 3g/4g netwerkverbinding.  

 

Social mediagebruik tijdens evenementen 

De respondenten gaan gemiddeld 10-15 keer per jaar naar een evenement. Dit bestaat vooral 

uit grote en kleine festivals, voetbalwetstrijden, diverse beurzen in de RAI, etc. Tijdens deze 

evenementen maken ze gebruik van social media en dan met name Facebook om te kijken wat 

andere aan het doen zijn, of om foto’s te plaatsen. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

whatsapp om elkaar te zoeken.  

De respondenten ervaren dat ze op grote festivals vaak minder bereik hebben, maar zij hebben 

wel het idee dat dit steeds beter wordt.  

De respondenten zouden de pagina van het evenement volgen en zich aanmelden voor het 

evenement (dit houdt in dat iedereen kan zien dat hij/zij naar dat evenement gaat). Het wordt 

steeds meer, ook om te kijken wie er nog meer heen gaan.  

De respondenten vind het belangrijk dat voorafgaand aan het evenement op social media 

aandacht wordt besteedt aan de veiligheid. Dit kan door een plattengrond te plaatsen van het 

terrein, de uitgangen zichtbaar maken en laten zien waar de EHBO zich bevindt. Tijdens 

evenementen scannen zij nu al waar de nooduitgangen zijn, dit komt mede omdat er 
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tegenwoordig veel meer gebeurt en daardoor snel en veilig van zo’n terrein af willen komen. 

Het geeft ook aan dat een organisatie erover nagedacht heeft en de veiligheid belangrijk vindt.  

 

Noodsituaties 

Wanneer er bijvoorbeeld een storm aankomt, je ziet de wind draaien, en je ziet het extreme 

weer richting het festival terrein komt, wat zou je dan doen? Op buienradar kijken, vrienden 

inschakelen, het internet en de online krant. In eerste instantie reageren de respondenten dat 

zij niet op social media zullen gaan kijken, maar na een paar tellen draaien zij bij. Toch kijken zij 

of iemand anders op Facebook en of Twitter en bericht geplaatst heeft met extra informatie 

over de noodsituatie. Een van de respondenten zou gaan kijken op P2000 en site waar de 

gealarmeerde Brandweer, Politie en Ambulance te vinden zijn. Ze weten eigenlijk niet goed 

waar ze de informatie vandaan moeten halen tijdens zo’n calamiteit.  

Tijdens het vorige panelgesprek kwam het naar voren dat er toegangspoorten bestaan in het 

buitenland, en wanneer je daar onderdoor loopt je direct een sms op je telefoon krijgt. Om dit 

te integreren tijdens evenementen vinden de respondenten een goed idee. Zij vinden dit geen 

schending van privacy omdat je uiteindelijk zelf kan kiezen of je die informatie wilt gebruiken 

of niet. Wanneer je gaat zoeken naar informatie, is het vaak al te laat. In het voorbeeld kan je 

het duidelijk zien aankomen, maar noodsituaties zie je meestal tot eigenlijk nooit aankomen.  

De respondenten willen graag weten waar ze heen moeten, moeten zij verplaatsen of niet. 

Wat is het advies en wat zijn de opties en wat zijn de consequenties wanneer je het niet doet. 

Wanneer het een noodsituatie is, zullen alle respondenten luisteren naar de berichten die een 

betrouwbare bron zoals het Rode Kruis meldt. 
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IX. Feedbackformulier opdrachtgever 

 

Wij danken u dat u een student van de opleiding Media, Informatie en Communicatie de kans hebt 

geboden om een afstudeeropdracht uit te voeren voor uw bedrijf. Inmiddels heeft u het 

eindresultaat ontvangen. Wij vinden het belangrijk van u te horen of de student de opdracht naar 

tevredenheid heeft uitgevoerd, zodat we uw advies kunnen meenemen in ons eindoordeel. Daarom 

vragen we u op één A4tje antwoord in elk geval antwoord te geven op de volgende vragen en uw 

reactie uiterlijk twee weken na ontvangst van het eindproduct te mailen naar de docent-begeleider 

van de student (voor mailadres: zie Afstudeerovereenkomst). 

 

1. Is de opdracht naar tevredenheid uitgevoerd? 
 

 

 

 

 

 

2. Hoe bruikbaar zijn de uitkomsten?  
 
 
 
 
 

3. Gaat u de uitkomsten ook daadwerkelijk gebruiken en hoe? 
 
 
 

 

 

4. Heeft de student zelfstandig aan het onderzoek gewerkt?  
 

 

 

 
 
 

5. Heeft u een loopbaanadvies voor de student? 
 
 
 
 
 

6. Heeft u een advies voor de opleiding Media, Informatie en 
Communicatie? 
 

Ja, het opgeleverde document vormt een goed uitgangspunt voor het Rode Kruis om de discussie te 

openen over het inzetten van Social Media bij haar evenementenhulp. Hierdoor verschuiven wij van een 

uitsluitend reactieve rol naar een meer pro-actieve houding op evenementen.  

Ik verwacht dat na enkele kleine aanpassing op het gebied van organisatie specifieke elementen de 

uitkomsten direct gebruikt kunnen worden in onze online hulpverlening. 

 

 

 

 

 
De gedane aanbevelingen en opgestelde social mediastrategie nemen wij ter harte. De sociale 

mediastrategie vormt een goede basis voor een interne checklist.  

Janine is erg zelfstandig te werk gegaan. Tussentijdse evaluatie vond op haar eigen verzoek plaats. 

Daarnaast was zij erg pro-actief in het benaderen van stakeholders op dit thema, zowel intern als extern.  

Een functie waarbij haar organisatorisch talent goed tot uiting kan komen, bijv. in de eventbranche of 

een functie als accountmanager/ sales door haar vlotte babbel en overtuigingskracht.  

1. Voorzie de opdrachtgevers ook van de eisen die worden gesteld aan de student en het op te leveren 

product. Dit zorgt voor meer wederzijds begrip en betere advisering. 

2. Het format voor dit feedbackformulier is niet erg gebruiksvriendelijk.  

 


