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(pm.be) is hij gespecialiseerd in het werkdomein Crisis Intelligence (crisisintelligence.org).

App in de kijker: Trello
Beeldvorming tijdens noodsituaties
Goed crisisbeheer start met informatievergaring en beeldvorming. We 
zien in noodplanning steeds meer digitale tools opduiken om informatie 
te delen en de coördinatie te verbeteren, denk maar aan het ICMS-plat-
form. De onlinetools die we het meeste gebruiken, richten zich op on-
lineconversaties (Slack, Telegram of WhatsApp), maar een andere ca-
tegorie van tools stelt inhoud en informatie centraal. Hiermee bouwen 
en delen we een verrijkt beeld dat enkel de relevante informatie bevat. 
Trello past in deze categorie.

D5 en Trello voor omgevingsanalyse
Discipline 5 professionaliseert zich onder meer door in realtime een zicht 
te krijgen op de noden van getroffenen en betrokkenen. Dit onderdeel 
van het werkproces crisiscommunicatie noemen we omgevingsanalyse. 
Een voorbeeld uit West-Vlaanderen tijdens het salpeterzuurlek in Gistel, 
maart 2017: door het werk van omgevingsanalisten kon de gouverneur 
een specifieke ongerustheid bij de bevolking over (huis)dieren detecte-

ren en adresseren. Zo ook bij de aanslagen in Brussel in 2016, waar het 
ondersteunings- en versterkingsteam Team D5 deze tool gebruikte om 
het Crisiscentrum te ondersteunen bij het informeren van de bevolking. 
Met Trello kunnen teams snel informatiemanagement opstarten en ge-
coördineerd samenwerken.

Waarom geen document of spreadsheet?
• Realtime samenwerken en informatie delen in team.
• Relevante foto’s, video’s en links van sociale media delen. Voor beeld-

vorming in CP-OPS en CC is dit best practice geworden.
• Informatie verrijken, bv. drag & drop van prioritaire informatie naar

boven in de lijst.
• Van een statisch, individueel rapport naar de voordelen van een 

interactieve tool.

Trello is een enorm gebruiksvriendelijk onlineplatform. Probeer het ze-
ker eens uit.

www.b-prepared.be
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Représentation de la situation 
en cas d’urgence
Une bonne gestion de crise commence par 
la collecte d’informations et une repré-
sentation de la situation. Nous assistons, 
dans la planification d’urgence, à l’émer-
gence de plus en plus d’outils numériques 
permettant de partager les informations 
et d’améliorer la coordination, comme la 
plate-forme ICMS, par exemple. Les outils 
en ligne les plus utilisés sont axés sur les 
conversations en ligne (Slack, Telegram 
ou WhatsApp). D’autres catégories d’outils 
mettent cependant l’accent sur le conte-
nu et les informations. Nous développons 
et partageons ainsi une vue d’ensemble 
enrichie qui ne comprend que des infor-
mations pertinentes. Trello fait partie de 
ces outils.

D5 et Trello pour l’analyse de  
l’environnement
La discipline 5 se professionnalise notam-
ment en obtenant une vue d’ensemble 
en temps réel des besoins des parties 
concernées. Cette partie du processus 
de travail de la communication de crise 
est appelée analyse de l’environnement. 
Exemple lors de la fuite d’acide azotique à 
Gistel (Flandre occidentale) en mars 2017 : 
le travail des analystes de l’environne-
ment a permis au gouverneur de détecter 
et répondre à une certaine inquiétude de 
la population concernant les animaux (do-
mestiques). De même, lors des attentats 
à Bruxelles en 2016, où l’équipe d’aide et 
de renfort Team D5 a utilisé cet outil pour 
assister le Centre de Crise dans le cadre 
de l’information de la population. Trello 
permet à des équipes de démarrer rapi-
dement la gestion des informations et de 
collaborer de manière coordonnée.

www.trello.com

1   BOARD = OVERZICHTSSCHERM OPGEDEELD IN LISTS
 (ZELF TE BEPALEN KOLOMMEN)

2   LIST = KOLOM MET ZELF TE BEPALEN REEKS CARDS VOOR DE 
INFORMATIE DIE JE WIL DELEN

3   KLIK OP EEN CARD EN JE ZIET DE “ACHTERZIJDE”
4   CARD DESCRIPTION VOOR MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE
5   COMMENTS EN CONVERSATIES
6   VOEG FOTO’S TOE AAN EEN CARD
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Hoe werkt Trello?

www.b-prepared.be




