
Online monitoring helpt u om actief te zijn in een vaak on-
dergewaardeerd onderdeel van het communicatieproces: 
luisteren. Als luisteren onderdeel van communicatie wordt, 
verandert communiceren van louter zenden naar deelnemen. 
Gevolg: de effectiviteit van uw acties verbetert gevoelig.
Hoe effectief is communicatie? Op het eerste gezicht kan 
die vraag alleen beantwoord worden na uitgebreid onder-
zoek. Maar een online omgevingsanalyse waarbij we beteke-
nis halen uit sociale data, levert al heel wat indicatoren op.  
Het maakt het voor ons mogelijk om veel doeltreffender te 
communiceren.
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Over de training zegt de meerderheid van de wijkagenten die zin-
vol te vinden en daarin voldoende ruimte te ervaren voor vragen 
en eigen inbreng. Alle wijkagenten vinden de training praktisch 
en geen van de wijkagenten heeft aangegeven de training te 
moeilijk te vinden. Ook wordt in de evaluatie aan de wijkagen-
ten gevraagd of zij in de training iets hebben gemist en of zij 
één of meer onderdelen uit de training zouden willen schrap-
pen. Beide vragen worden door alle wijkagenten ontkennend 
beantwoord. De meerderheid van de wijkagenten geeft aan za-
ken uit de training te gebruiken in de dagelijkse Twitterpraktijk.  
De zaken die worden genoemd, zijn vooral de bewustwording 
van de invloed van taalgebruik en formulering, het vermijden van 
Twitterongelukjes, het bereiken van de doelgroep en ook prakti-
sche zaken als het gebruik van hashtags en afkortingen.

TOT SLOT
De wijkagent blijkt er dus wat aan te hebben, zowel aan het ge-
bruik van Twitter als communicatie-instrument als aan de be-
sproken training ‘Effectief op Twitter’. En de burger? Voelt die 
zich veiliger met een effectief twitterende wijkagent in de buurt?  
Of wordt de burger juist banger door al die informatie? Dat zal 
eind dit jaar blijken, als alle onderzoeksresultaten geanalyseerd. •
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Aan de slag met online tools voor 
beeldvorming, omgevingsanalyse, 
informatieverrijking en samenwerking

11

REFERENTIES 
•  Aalberts, C., & Kreijveld, M. (2011). Veel gekwetter, weinig wol. De inzet van sociale me-

dia door overheid, politiek en burgers. Den Haag: SDU.
•  Berg, S. van den (2008). Je doelgroep raken. Wat zou Sven ervan vinden?  

C, Magazine over Communicatie, 3(5).
•  Biber, D., & Conrad, S. (2009). Register, genre, and style. Cambridge: Cambridge 

University Press.
•  Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 

39(4), 341.
•  Paivio, A. (1991). Dual coding theory: Retrospect and current status. Canadian Journal of 

Psychology/Revue canadienne de psychologie, 45(3), 255.

Tim Van Achte

Continu verschijnen er op sociale media rele-

vante informatie en vernieuwende inzichten 

voor elke professional. Met online tools en de 

juiste skills bent u ertoe in staat om de con-

versaties over ‘uw’ topics op te sporen en in 

kaart te brengen. Online interacties geven u 

inzicht in waar het echt om draait als het over 

de activiteiten en de communicatie van uw or-

ganisatie gaat.
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Test eens de voorbeelden uit en bestudeer telkens een aantal resul-
taten. Kunt u aanduiden om welke reden elk resultaat in de lijst ge-
toond wordt? Dan begrijpt u de werking van de operatoren beter.
Er bestaan ook formulieren en/of overzichten van die operatoren.
https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search-home > klik op operators
http://www.google.be/advanced_search > operatoren in rechterkolom

Naast combineren kunnen operatoren dus ook filteren, waar-
bij u de resultaten beperkt tot bijvoorbeeld foto’s, een bepaald 
tijdsbereik of zelfs een geografisch bereik. Sommige organisaties 
monitoren voortdurend met lange, complexe zoektermcombi-
naties. Hulpdiensten kunnen bijvoorbeeld sociale media scan-
nen op woordgebruik dat op lokale incidenten wijst. Zo detec-
teren ze razendsnel eventuele problemen op hun grondgebied. 
Ook nieuwsmedia gaan op die manier op zoek naar de eerste te-
kenen van breaking news.

De wetenschap staat hier al zeer ver. Systemen die op Natural 
Language Processing en Machine Learning gebaseerd zijn, her-
kennen gerelateerde woorden, categoriseren data automatisch 
in topics of bepalen het sentiment van berichten. Ook voor 
eindgebruikers wordt het zoeken in de toekomst intelligenter. 
Slimmere systemen zullen actief de kwaliteit van zoekresultaten 
verbeteren. Ze zullen ons bijvoorbeeld bepaalde gedetecteerde 
extra zoekwoorden suggereren die we over het hoofd zien.

• TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com)
Zelf aan de slag gaan met monitoring en beeldvorming op Twitter? 
Het kan heel gemakkelijk met TweetDeck. In deze tool maakt u 
zoekkolommen aan om conversaties overzichtelijk te volgen. 
Als professional claimt u graag enkele topics waarover u zo veel 
mogelijk wilt opvangen op Twitter. Dat kunt u ook in een zoek-
term uitdrukken: omgevingsanalyse OR crisisoefening OR crisissi-
mulatie OR crisisintelligence.

Maar hoe haalt u relevante informatie uit de enorme, gefrag-
menteerde informatiestortplaats die we het internet noemen? 
Een complexe opgave. En een tweede uitdaging: hoe brengt u 
als team alle verzamelde data samen in een gemeenschappelijk 
beeld om samen het discours te interpreteren, te beoordelen, en 
uiteindelijk goede beslissingen te nemen?
Er is al veel over het belang van social media monitoring geschre-
ven, maar de artikels zijn vaak niet voldoende praktisch inge-
steld. Lijsten van online tools vindt u gemakkelijk terug, maar dat 
maakt u ook niet echt wijzer. Al die kennis zet nog niet aan om 
ook echt met tools aan de slag te gaan. Het is niet altijd duidelijk 
hoe u nu juist zulke tools in uw eigen context inzet.
Vaak hoort u: There’s an app for that. Ik hoop dat dit artikel de-
zelfde reflex creëert voor professionele tools: There’s a tool for 
that. Waarom dure tools (laten) ontwikkelen als het aanbod 
gemakkelijk toegankelijke webtools alsmaar groeit? De huidige 
generatie webtools zijn met eigen middelen moeilijk te evenaren 
qua kracht, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid.
Commerciële partners beloven u graag dat hun solution het won-
dermiddel is dat u nodig hebt. Ik geloof evenwel dat we evolu-
eren naar een individuele toolbox, net zoals een loodgieter, die 
nadat hij uw probleem heeft vastgesteld, meteen de juiste tools 
uit een materiaalkist vist en aan de klus begint.
Tools kennen, van elke tool de specifieke eigenschappen en mo-
gelijke toepassingen weten, een bepaalde behoefte invullen met 
een geschikte tool, die inzichten zijn nog niet voldoende aanwe-
zig in veel organisaties.
Alle tools die ik verder in dit artikel bespreek, bieden op het mo-
ment van schrijven gratis basisfunctionaliteit aan, waarmee u al 
een heel eind raakt. Maak dus accounts aan, test uit, experimen-
teer en bekijk voorbeelden. U krijgt een beter beeld van de moge-
lijkheden en tegelijkertijd kruipen de skills in uw vingers. Succes!

ONLINE MONITORING
U herkent vast de volgende situatie: u geeft een term op in Google 
… en dan moet u de zoekwoorden nog een paar keer herformule-
ren om het gewenste resultaat te krijgen. Te vage woorden, dub-
belzinnige woorden, woorden met een andere betekenis in een 
andere taal …, ze zorgen allemaal voor ruis. Ook bij monitoring 
draait het om doelgerichte zoektermen. Geavanceerd zoeken helpt 
om uw resultatenlijst accurater en tegelijk vollediger te krijgen. 
Daarvoor combineert u zoekwoorden met operatoren en filters.
Met operatoren vraagt u bepaalde combinaties van woorden op. 

Filters in Tweetdeck.

Tools voor zes toepassingen
Dit artikel introduceert tools voor zes toepassingen:
–  online monitoring: vind artikels en conversaties,
–  informatie delen voor beeldvorming: breng relevante informatie compact en over-

zichtelijk samen als team,
– verhaallijn: reconstrueer het verloop van een gebeurtenis,
–  instant messaging: werk online decentraal samen,
– offline data: bekijk het bredere plaatje en haal ook data uit offline bronnen,
–  taken automatiseren: koppel twee tools aan elkaar.

Zoekwoorden en operatoren
Probeer deze constructies in Google of Twitter search (https://search.twitter.com):
spatie incident gent beide zoekwoorden, op welke plaats ook
"" "happy hour" woorden exact in aangegeven volgorde
OR incident OR ramp een van de woorden
- gijzeling -sydney woord uitsluiten
lang: incident lang:nl filteren, alleen in het Nederlands
filter: gijzeling gent filter:links filteren, alleen met links (alleen op Twitter)
site: site:.be gijzeling filteren, alleen .be-websites (alleen in Google)
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• Trello (https://trello.com/)
Met Trello brengt u informatie overzichtelijk samen in team-
verband. U cocreëert gestructureerde ‘prikborden’ met tekst en 
beeld. Dat gebeurt in realtime: elk beeldscherm wordt synchroon 
aangepast als een van de teamleden aanpassingen aanbrengt.
Veelbesproken topics, enkele uitspraken, beeldmateriaal, uw inter-
pretaties en uw advies over een gebeurtenis: alles brengt u dankzij 
het gebruik van kolommen samen in de ruimte van ongeveer één 
beeldscherm. Meer heeft 
een kijker niet nodig om 
een goed beeld te vor-
men van de data die u 
hebt verzameld.
Door aan de Visibility 
en Members van 
Trelloborden te sleute-
len, deelt u heel snel rap-
porten binnen en buiten 
uw team. Nadat u het bord beschikbaar stelt aan anderen, kunt u 
het bord gewoon verder actualiseren. Kijkers hebben op elk mo-
ment de nieuwste informatie ter beschikking.
Zelf aan de slag: http://j.mp/trello101

• My Maps (https://www.google.com/mymaps)
Ook een kaart is een compact en krachtig visueel middel om een 
situationeel beeld over te brengen. Nieuwsmedia hebben dat goed 
begrepen: er wordt steeds meer informatie op kaarten afgebeeld. 
Ook bij crisismanagement en -communicatie zien we vaker de 
goede reflex om gegevens overzichtelijk op kaart te mappen. 
Met My Maps maakt u zelf eenvoudige kaarten.
Online kaarten bestaan uit lagen die u boven op een reëel stra-
tenplan legt. De gebruiker kan die lagen in- en uitschakelen, en zo 
kiezen welke details op de kaart verschijnen. Op zo’n laag plaatst 
u dan informatie in de vorm van locaties (pins), tekst (labels) of 
vormen (lijnen of veelhoeken). U kunt ook geografische data in 
de kaart importeren. Een tabel met adressen is bijvoorbeeld zo 
omgezet naar een kaart met pins.
Ten slotte deelt u uw werk met mensen binnen en buiten uw 
team. Delen van online documenten heeft u snel door zodra u de 
basisprincipes begrijpt.
Meer informatie: http://j.mp/mymapsintro

VERHAALLIJN
• Storify (https://storify.com/)
Storify is een vaak besproken tool die specifiek ontwikkeld is om 
een narratieve interpretatie van een gebeurtenis samen te stel-
len, bijvoorbeeld een congres of een evenement. Storify heeft 
een zeer goed uitgewerkte interface om berichten in  sociale 
media te zoeken. Daarom wordt de tool vaak gebruikt om uitge-
breide collecties van sociale data te publiceren. Zonder duiding 
van de auteur waarom juist die data geselecteerd zijn, heeft zo’n 
collectie evenwel weinig waarde voor een lezer.
Gebruik de redactiemogelijkheden van Storify dus om een ver-

Door dagelijks in TweetDeck even een kijkje te nemen in die zoek-
kolom, zie ik alle conversaties die rond die onderwerpen ontstaan. 
Ik kan er direct aan bijdragen en nieuwe collega’s leren kennen!
Bij een specifieke gebeurtenis kan TweetDeck u helpen om be-
langrijke tweets niet te missen. U configureert dan tijdelijk een 
setting met enkele filters.
Probeer dat eens uit met een actueel nieuwsfeit. Dankzij de vier fil-
terkolommen ziet u in een oogopslag nieuwe foto’s en links verschij-
nen, en mist u ook geen tweets die plots veel interactie opleveren.
Een andere functie in TweetDeck is het verzamelen van tweets in 
een Collection of Public Timeline. Daarmee kunt u bijvoorbeeld 
tijdens een ramp betrokkenen helpen door alleen tweets van of-
ficiële instanties uit te lichten.

• Open Coosto (http://open.coosto.com)
Coosto behoort tot de categorie monitoringtools waarmee van-
uit één interface verschillende bronnen onderzocht worden (zo-
wel Twitter en Facebook, als nieuwswebsites en blogs). Ook hier 
gaat u aan de slag met geavanceerd zoeken, filters en periodes. 
Op hun open versie kunt u terecht voor recente gebeurtenissen 
(de afgelopen dertig dagen).

• Google Nieuws (https://news.google.be/)
Dit onderdeel van Google geeft u alleen een overzicht van arti-
kels op nieuwswebsites. Als uw zoekterm algemeen is, krijgt u 
de verschillende mogelijke onderwerpen eerst in bundels te zien. 
Probeer maar eens voor het zoekwoord gijzeling. Google zal nu 
artikels over verschillende gijzelingen in het nieuws structureren 
in bundels. Via de link ‘Uitgebreid onderzoeken’ komt u op de 
‘Volledige berichtgeving’ met links naar alle gevonden artikels 
in een bundel. Even door die pagina scrollen, de koppen lezen, 
enkele foto’s bekijken … In enkele minuten kunt u zich al een 
ruw beeld vormen over hoe de nieuwsmedia een gebeurtenis in-
terpreteren. Aan u en uw team om vanuit die perceptie de juiste 
communicatie uit te werken.

INFORMATIE DELEN VOOR BEELDVORMING
We kunnen inmiddels data verzamelen en een individueel beeld 
vormen. De volgende stap is met verschillende personen de re-
levante data samenbrengen, onze interpretatie en analyse do-
cumenteren en dat alles in compacte vorm overbrengen naar 
ons team. Pas dan hebben we data omgezet naar informatie. 
Daarvoor hebben we dan ook een ander soort tool nodig, die ge-
schikt is om relevante tekstfragmenten, beeldmateriaal, plaats-
gebonden data en andere informatie te delen. Dat noemen we 
het verrijken van informatie.

O N L I N E  C O M M U N I C AT I E
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Trellobord voor omgevingsanalyse.

Betere beeldvorming in TweetDeck 
1. Bepaal een goede zoekterm die u in alle kolommen gebruikt.
2. Maak een zoekkolom voor all Tweets.
3. Maak een kolom voor Tweets with any media.
4. Maak een kolom voor Tweets with links.
5. Maak een kolom voor At least 5 retweets (onder Engagement).
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OFFLINE DATA
Er is natuurlijk meer dan sociale media om te analyseren. 
Sociale media bevatten veel materiaal, maar ze omvatten het 
discours nooit helemaal. Om compleet te zijn, wilt u het plaatje 
breder bekijken en ook offline data verzamelen.
Radio en televisie zijn al gedigitaliseerd. We kunnen die bron-
nen gemakkelijk via mediawebsites on demand raadplegen. 
Er bestaan zelfs al tools die ook radio en televisie op zoekwoor-
den monitoren.
De offline data die ik bedoel, bevinden zich in conversaties in uw 
lokale vestigingen, in een callcenter of bij woordvoerders die ge-
interviewd worden. Een manier om zulke offline data toch bin-
nen te krijgen, is het voorzien van online meldingsformulieren. 
Met tools zoals Google Forms doet u dit in een handomdraai. 
In een callcenter bijvoorbeeld kunnen operatoren via zo’n formu-
lier veel voorkomende vragen direct aan een omgevingsanalist 
bezorgen.
Een formulier maken? http://j.mp/googleformsinfo

TAKEN AUTOMATISEREN
Heel wat tools hanteren een open visie over de toegankelijkheid 
van de data die u aanmaakt. Webontwikkelaars kunnen andere 
software koppelen aan uw data, acties synchroniseren en taken au-
tomatiseren. Met een laatste, meer geavanceerde categorie tools 
maakt u dat soort koppelingen zelf, zonder programmeerkennis.

• Zapier en IFTTT
Met https://zapier.com/ en https://ifttt.com/ laat u twee tools 
‘met elkaar praten’. 
Wilt u tweets met 
een bepaalde hasht-
ag in een Trellobord 
laten verschijnen? 
In Zapier doet u dat 
zo:
1. Stel de zoekterm 

voor Twitter in.
2. Stel in wat u in 

het doel (Trello) 
met de brondata (tweet) wilt doen.

Zelf doen? http://j.mp/zaptwittertrello
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haal te vertellen, om de chronologie 
van een gebeurtenis te bespreken en 
om bepaalde aspecten te belichten. 
De kracht van Storify is dat u sociale 
data opneemt ter illustratie, net zo-
als nieuwsmedia steeds meer doen.
 Door de zoekfunctie is het daarnaast 
ook een tool die geschikt is voor lou-
tere datacollectie.

INSTANT MESSAGING
Elkaar korte tekstberichtjes sturen, we zien het vooral als infor-
meel medium, maar het verovert nu ook de werkplek. De reden 
daarvoor is dat instant messaging enkele goede eigenschappen 
bezit die coördinatie bevorderen. Als teamleden decentraal wer-
ken, kan een simpel chatvenster het delen van informatie ver-
snellen en bevorderen. Instant messaging kan een team zo hel-
pen om meer grip op een snel evoluerende situatie te krijgen.
Teamleden die geografisch of hiërarchisch van elkaar ver-
wijderd zijn, nemen traditiegetrouw de telefoon (of de radio 
bij hulpdiensten) om informatie uit te wisselen. Zulke dia-
logen zijn uitermate belangrijk om de werking goed op el-
kaar af te stemmen en snel antwoorden op vragen te krijgen. 
Puur om informatie door te geven is verbaal overleg even-
wel een stuk minder efficiënt. Dankzij chattechnologie kun-
nen we, tussen die gespreksmomenten in, de uitwisseling 
van belangrijke informatie asynchroon verder laten lopen. 
Met asynchroon bedoel ik dat we nieuwe informatie op een 
gezamenlijk medium plaatsen en dat anderen die op een later 
moment bekijken. In zijn meest elementaire vorm verloopt asyn-
chrone uitwisseling via een simpel chatvenstertje. Een samen-
werkingsplatform zoals Yammer is een uitgebreide benadering 
van hetzelfde principe.
Verder werkt instant messaging ook uitstekend voor logging. 
Wie na een tijdelijke onbeschikbaarheid opnieuw moet aanslui-
ten bij een draaiend team, kan onmogelijk het al gepleegde over-
leg herbeluisteren. Een chatgeschiedenis geeft u wel toegang tot 
het verloop van de situatie.
Zelf testen? Probeer de onderstaande tools.
http://www.google.com/hangouts/
http://j.mp/skypeinstantmessaging

Basisprincipes voor het delen
Basisprincipes voor het delen van online documenten, Trelloborden en Maps:
–  Waarom delen? Online documenten kunt u niet als bestand aan elkaar bezorgen 

zoals u dat gewoon bent. Ofwel verspreidt u een link naar het document, ofwel 
geeft u bepaalde personen toegang tot het document.

–  Als u iemand toegang geeft, kunt u kiezen tussen leestoegang of schrijftoegang. 
Met schrijftoegang kan die persoon ook wijzigingen in het document aanbrengen.

–   U kunt publieke toegang tot het document openstellen. Een lezer moet dan alleen 
over de link beschikken om het online document te raadplegen. De lezer heeft geen 
account van de tool nodig.
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Zoeken in Storify.

Tweets filteren en automatisch laten binnenlopen 
in Trello.

Vragen of opmerkingen bij dit artikel? Post ze hier: http://j.mp/adremtools.
U vindt ert trouwens ook alle links die in dit artikel zijn opgenomen.
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