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Omgevingsanalyse bij een 
langdurige crisis
Leden Team D5 delen tips en tricks

Communiceren begint met luisteren1, zo weten 
 communicatieverantwoordelijken al langer. Dat is ook 
 waarom het in tijden van crisis zo belangrijk is om eerst 
een grondige omgevingsanalyse te doen vooraleer je 
overgaat tot het opstellen van je  communicatiestrategie 
en/of  communicatieproducten2.  Tijdens de coronacrisis 
in België is er volgens dezelfde  filosofie gedurende een 
ongezien lange periode dagelijks  omgevingsanalyse 
uitgevoerd (in grote mate door  leden van Team D5), als 
basis voor de communicatiestrategie van het  Nationaal 
Crisiscentrum. De methodieken en de voortduren-
de bijsturing van het proces vertalen we in dit  artikel 
tot concrete tips en aanbevelingen. Een  must-read 
voor elke communicatieverantwoordelijke die op een 
 efficiënte manier aan omgevingsanalyse wil doen. 

Stap 1: organiseer je team 

Wil je een kwaliteitsvolle, voldoende brede omgevingsanalyse? Zorg 
dan dat je voldoende medewerkers beschikbaar hebt. Een goede 
omgevingsanalyse verschaft advies op basis van zowel radio, tv, sociale 
media, online nieuwssites, papieren kranten als offlinebronnen. Zeker 
bij grotere crisissen en indien je tegen een strakke deadline aankijkt, is 
een pool van analisten die de verschillende bronnen opvolgen meer dan 
nuttig. 

Word je geconfronteerd met een langdurige crisis, wissel dan regel matig 
de samenstelling van het analistenteam. Af en toe een dag overslaan 
zorgt ervoor dat analisten beter de evoluties zullen opmerken en dat ze 
de helikopterview behouden. 

Maak duidelijke afspraken binnen je analistenteam. Wie monitort welke 
bronnen en in welke taal? Wie is de coördinator van het eindproduct en 
wie stelt het advies op?

Bij complexe crisissen zoals de coronacrisis is het niet eenvoudig om 
één  allesomvattend beeld te schetsen van de perceptie van de hele 
bevolking, aangezien er zo veel deel-/betrokkenengroepen zijn. Werk 
van bij de start uit hoe je specifieke groepen zal meenemen. Weeg af of 
het voor bepaalde groepen nuttig is om een apart doelgericht analyse-
product met samenvatting en advies op te maken. In de coronacrisis 
pasten we dit bijvoorbeeld toe voor de “jongeren”. Voor andere “moei-
lijk bereikbare” betrokkenengroepen kozen we dan weer om deze juist 
als rubriek overkoepelend op te nemen. Want dat bevordert de inclusie.

Tot slot: wanneer analyse in teamverband gebeurt, zijn coördinatietaken 
immens belangrijk. Analyseren is niet alleen het aanhalen van materiaal, 
uitspraken en discours uit de buitenwereld, maar evengoed het gebruikte 
platform netjes houden, de analyse vertalen naar een  concreet advies 
voor de strateeg en de gebruikte template  onderhouden.  Coördineren 
is ook het analistenteam aansturen/bijsturen en een overzicht over 
de volledige analyse behouden. We herhalen daarom deze best 
 practice: van zodra je met twee personen analyseert, is één ervan de 
 coördinator-analist. 

Stap 2: verzamel de data

Een quick scan door Google Nieuws, nieuwssites, Twitter en Facebook, 
aangevuld met radio en tv, blijft de hoofdmoot van een omgevings-
analyse. 
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Binnen sociale media blijven Facebook en Twitter dankbare bronnen 
om te analyseren. Om te vermijden dat één medium te veel naar voren 
komt, hanteren we voor sociale media de volgende basisregel: analy-
seer voor ± 45% Facebook, voor ± 45% Twitter en voor ± 10% andere 
sociale media. Die ± 10% van je tijd reserveer je om alternatieve bronnen 
zoals  Instagram, Snapchat en TikTok aanvullend te raadplegen.

Vergeet radio zeker niet als bron. De radionieuwsbulletins zijn heel goed 
georganiseerd om na nieuwe aankondigingen razendsnel reacties van 
betrokkenen en opiniemakers uit te zenden, en hebben een heel groot 
bereik.

Omgevingsanalyse wordt helaas nog te veel gezien als een online taak. 
Breid je analyse dus ook offline uit, al dan niet gericht op een bepaalde 

3 Zie ook Y. STEVENS en T. VAN ACHTE, “Crisiscommunicatie en sociale media tijdens terreurdreiging en aanslagen in Brussel”, het Tijdschrift voor de Politie 2017, 40-43, bit.ly/3fEVXEF.

betrokkenengroep. Vraag bijvoorbeeld aan de (politie)woordvoerder of 
de contactpersoon bij het informatienummer welke vragen ze binnenkrij-
gen of waar mensen zich zorgen over maken. Vraag de contactpersoon 
bij het onthaal centrum welke gevoelens of vragen daar leven, of vraag 
simpelweg aan een collega of binnen je  kennissenkring wat er wel/niet 
doorsijpelt en/of niet duidelijk is.  Facebook is een sociaal netwerk, maar 
je eigen, échte sociaal netwerk kan je vaak helpen om door de bomen 
het bos weer te zien en de grote lijnen van de perceptie bloot te leggen.

Stap 3: analyseer de data

Voor analyse en advies heb je een goed platform nodig dat het  mogelijk 
maakt om in realtime samen te werken. Team D5 gebruikt Trello, een 
gebruiksvriendelijke tool waarin analyses worden opgesteld3.
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Maak in je platform een template aan om de teamleden te helpen om ver-
zamelde data structuur te geven. Omgevingsanalyse doen we  volgens het 
IBS-model (information-behaviour-sensemaking), maar het is nuttig om 
binnen deze kolommenstructuur het materiaal nog verder op te splitsen 
in algemene categorieën en specifieke topics. Hou je template ook up-to-
date, want nieuwe topics zullen komen en gaan terwijl de crisis evolueert.  

4 B. BRUGGHEMANS en T. VAN ACHTE, Crisis Intelligence Manual, 2016, crisisintelligence.org.

Verwijder oude topics als ze irrelevant zijn (geworden) en orden 
de topics steeds volgens belangrijkheid. Als voorbeeld tonen we de 
 standaard template waar Team D5 mee start voor elk type crisis en een 
crisisspecifieke template die Team D5 gebruikte tijdens de coronacrisis.

Word je geconfronteerd met een langdurige crisis? Dan is het beter om per 
dag een nieuw analysebord aan te maken in plaats van verder te werken 
op een oud bord. Zo zie je tendensen ontwikkelen over verschillende 
dagen heen. Het laat je ook toe om telkens te starten vanaf een schone lei:

je vermijdt je collega’s te overladen met informatie, cruciaal in hectische 
crisistijden4. Idealiter sijpelen de grote inzichten dan door van het ene 
bord naar het andere, zeker wanneer je tussendoor de template aanpast 
door de categorietitels en hun volgorde regelmatig in vraag te stellen.

http://crisisintelligence.org


18

Stap 4: adviseer

Het is quasi onmogelijk om alle bevindingen van je omgevingsanalyse 
compleet over te brengen aan je communicatieverantwoordelijke, laat 
staan aan je burgemeester of algemeen directeur. Daarom is het belang-
rijk om de omgevingsanalyse bondig samen te vatten in drie rubrieken: 
impact – sentiment – noden. Volgende vragen kunnen je helpen om die 
samenvatting of vertaalslag te maken.
• IMPACT: Hoe ‘groot’ is de crisis bij de betrokkenen? Waaraan merk 

je dat? Via welke bronnen wordt het discours gevoerd? (bv. vooral 
op sociale media of vooral traditionele nieuwsmedia? Gaat het over 
nationaal nieuws, voorpaginanieuws, of kleine korte berichten?) 
Welk bereik hebben de bronnen, hoeveel betrokkenen lijken actief 
aan het discours deel te nemen, of te willen deelnemen?

• SENTIMENT: Welke gevoelens overheersen in de buitenwereld? 
Koppel het gevoel aan de belangrijkste topics. 

• NODEN: Waaraan hebben de betrokkenen nood vanuit communica-
tief oogpunt? 

Nog enkele tips over deze vertaalslag:
• Impact gaat over het luik “perceptie” van de impact van de gebeur-

tenissen. Het is een valkuil om hier te breed de hele impact van de 
situatie te willen brengen. Blijf in je rol als communicator.

• Beperk je bij sentiment niet tot positief/negatief, maar kleef een 
 duidelijk adjectief op elk topic5. 

• Bij noden is het belangrijk om te benadrukken dat dit de noden 
zijn van de buitenwereld, dus niet van je communicatieteam. Het 
vaakst komen volgende thema’s terug: “duiding, handelsadvies, 
toekomstperspectief, ondersteuning in emoties en communicatie 
over  communicatie”. Maar ook simpelweg “nood aan meer positief 
nieuws” of “nood aan een vooruitzicht” kan van belang zijn.

• Zowel bij sentiment als bij noden is het belangrijk voor de strategie 
om dit verder op te splitsen per betrokkenengroep indien nodig.

• Bij een langdurige crisis lever je regelmatig analyses af. Het is heel 
interessant voor een communicatieteam als je evoluties blootlegt. 
Wat is er veranderd in impact, sentiment en noden ten opzichte van 
de vorige dag(en)? 

Stap 5: verrijk je advies strategisch 

In het Werkproces Crisiscommunicatie is de strateeg voorzien als de 
persoon die de communicatiestrategie opstelt. Toch is het belangrijk 
om ook vanuit de omgevingsanalyse strategisch advies te geven en dus 
niet te stoppen bij de samenvatting impact-sentiment-noden.  Wanneer 
je  tijdens je omgevingsanalyse specifieke betrokkenen groepen, 
 interessante of ontbrekende communicatiepartners, doeltreffende of 
net ontbrekende communicatiebronnen, of andere zaken opmerkt, is 
het je taak om dit als aanvullend advies mee te delen in het team. 

5 Op bit.ly/sentimentomgevingsanalyse kan je een niet-limitatieve lijst met emoties 
 downloaden ter inspiratie.

Tot slot 

Om de vertaalslag te maken van analyse naar strategie (en vervolgens naar 
redactie) is een regelmatige terugkoppeling belangrijk. Bij de coronacrisis 
was dit op dagelijkse basis, bij kortere incidenten is een hogere frequentie 
vereist. Dat maakt dat je kan inspelen op de informatienoden en behoeften 
die leven bij de bevolking. De strateeg geeft ook duiding bij de omgevings-
analyse aan het team, zodat iedereen vanuit hetzelfde frame blijft werken 
en de situatie zelf ook beter kan begrijpen. Want uit de analyse komen vaak 
onduidelijkheden en onzekerheden naar voren. Het is de betrachting van 
het communicatieteam om daaraan tegemoet te komen. Dat kan alleen als 
het team zelf ook een juist beeld heeft van de situatie. Analyse is de basis 
van je communicatie, je team is de kracht van jouw communicatie.

Leer nog beter analyseren tijdens de WPCC 
Summer School

Wil je nog meer tips en tricks over omgevingsanalyse en/of 
wens je je basiskennis en -vaardigheden van het Werkproces 
 Crisiscommunicatie verder te verfijnen? Dan kan je deze zomer 
terecht op de “WPCC Summer School”, een praktische  opleiding van 
1 dag. Er is zowel een Franstalige (23 juli 2020) als  Nederlandstalige 
(28 juli 2020) opleiding voorzien. Schrijf je snel in via pm.be/events.

Analyse du contexte en 
cas de crise de longue 
 durée. Les bons tuyaux des 
membres de la Team D5 
Ce n’est pas nouveau pour les responsables de la communication : la 
 communication passe par l’écoute. C’est également pour cette raison 
qu’en période de crise, il importe tant de commencer par une analyse 
 approfondie avant de passer à l’élaboration de votre stratégie et/ou de 
vos produits de communication. Pendant la crise du coronavirus en 
 Belgique, selon le même principe et pendant une période d’une durée 
sans précédent, une analyse du contexte a été effectuée chaque jour 
(en grande partie par des membres de la Team D5), en guise de base à 
la stratégie de communication du Centre de crise national. Nous avons 
traduit dans cet article les méthodologies et le pilotage continu du 
processus en conseils et recommandations concrets. Un document 
précieux pour chaque responsable de la communication souhaitant 
analyser efficacement le contexte.
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