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V O O R W O O R D

 
De app ASAPP is ontwikkeld  

om het verzamelen van zachte 
informatie tijdens een  

ramp/crisissituatie makkelijker  
te maken. Tijd is kostbaar en 

daarom ligt de focus  in ASAPP  
op gemak en snelheid. ASAPP 

is ontwikkeld voor smartphones. 
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Wat is ASAPP?
ASAPP is een applicatie gespecialiseerd in het verzamelen van harde en zachte infor-
matie uit de omgeving tijdens een ramp/crisissituatie en deze op een overzichtelijke en 
bruikbare manier laten zien aan de gebruiker (operationeel woordvoerder).

Titeluitleg 
ASAPP staat voor ‘As Soon As Possible. Zo snel als mogelijk handelen in een ramp/cri-
sissituatie. Een extra P maakt ASAPP. Dit verwijst naar de soort uiting; een app(licatie). 

Wanneer wordt ASAPP gebruikt?
ASAPP wordt gebruikt tijdens een ramp/crisissituatie door de operationeel woordvoer-
der. We spreken over een ramp/crisissituatie vanaf GRIP1. De applicatie kan ook ge-
bruikt worden wanneer incidenten lager dan GRIP1 geclassificeerd worden.

Tijdens een GRIP1 komen de hulpeenheden samen op één punt om te overleggen wat 
er precies aan de hand is. Het is de taak van de operationeel woordvoerder om de hul-
peenheden op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen in de omgeving. Alle nodige 
informatie vindt de operationeel woordvoerder op ASAPP. De woordvoerder hoeft niet 
meer te wachten tot de omgevingsanalist vertelt wat er in de omgeving gaande is. Hij 
kan nu zelf, met een paar klikken, een omgevingsanalyse maken. Onder het kopje “Hoe 
werkt ASAPP?” kun je precies zien welke informatie er te vinden is. 

Wie is de gebruiker van ASAPP?
In de eerste fase wordt ASAPP alleen door de operationeel woordvoerder gebruikt. 
Uit onderzoek is gebleken dat tijdens een ramp pas na een half uur de eerste omge-
vingsanalyse gemaakt wordt. Informatie uit het eerste uur na een desbetreffent incident 
is cruciaal. ASAPP geeft meteen een duidelijk overzicht met wat er in de omgeving van 
het incident speelt. Zo weet de operationeel woordvoerder wat er speelt en kan hij veel 
sneller anticiperen. 
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Hoe werkt ASAPP?
Om veiligheid te garanderen begint de app met een 

inlogscherm (scherm 1). Vervolgens kom je op de zoek-
pagina (scherm 2) terecht. Hier vul je de plaats in waar 
de desbetreffende ramp gebeurd is en verschijnen de 

112 meldingen van deze plaats. Vervolgens passen alle 
komende schermen zich aan op deze ramp. Vanaf de 

volgende pagina staat elk scherm uitgelegd met visuele 
uitwerking. 
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Scherm 1 Inlogscherm

Het inlogscherm komt tevoorschijn 
wanneer je voor de eerste keer 
de app opent. Je moet eenmalig 
inloggen. De app onthoudt app je 
inloggegevens, zodat je meteen 
aangemeld bent wanneer je de app 
voor een tweede keer opent. Het 
inlogscherm dient voor de  
veiligheid.

Het welkomsscherm komt elke 
keer wanneer je de app opent. Een 
enkele seconde, om vervolgens 
door te gaan naar het inlogscherm 
(bij eerste gebruik) of de  
zoekpagina (na ingelogd zijn).  
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Scherm 2 Zoekpagina

>

In het zoekscherm worden 
automatisch gegevens 
geladen, gebasseerd op 
de huidige locatie.  In het 
scherm hierboven zie je 
dat er P2000 meldingen 
worden weergegeven van 
Utrecht omdat de  
gebruiker zich daar  
bevindt. Soms is de  
gebruiker niet op plaats 
delict. Het wijzigen van de 
locatie is dan mogelijk. 

Vervolgens kun je  
zoeken op woorden. 

Deze woorden  
kunnen gerelateerd  

zijn met het incident, 
maar  mag ook een 

radius van het  
effectengebied zijn 

(bijv. +5km). De app 
denkt met je mee en 

geeft suggesties voor 
zoekwoorden zodra 

de zoekbalk aangetikt 
wordt. 
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Scherm 3 Algemene informatie Scherm 3.1 Algemene informatie

Zoals de titel al beschrijft, kun je in 
deze twee schermen de algemene 
informatie over het incident vinden. 
Adres, type melding, effecten- 
gebied en omliggende bedrijven.
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Scherm 3.2 Algemene informatie

Het portofoonkaartje is een toe-
komstvisie. Momenteel is het nog 
niet mogelijk om spraak binnen te 
halen en weer te geven in beeld. 
De bedoeling is dat alle meldingen 
van de portofoon van het desbet-
treffende incident binnenkomen in 
tekst, zodat de gebruiker niet hoeft 
te luisteren en lezen tegelijkertijd. 
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Scherm 4 Statistieken Scherm 4.1 Statistieken

Scherm 4 geeft relevante 
zoekwoorden die gelinkt 
zijn aan de zoekwoorden 
die de woordvoerder in 
scherm 2 heeft ingevuld. 
Hierdoor kan er  
specifieker worden  
gezocht naar bepaalde 
berichten. Ook is het  
interessant om te weten 
welke woorden mensen 
linken met bepaalde  
incidenten. 

Scherm 4.1 laat een over-
zicht van alle berichten 
binnen de IBS-structuur 
zien. De hoeveelheid be-
richten is ingedeeld op tijd. 
Je kunt hier ook terug in 
de tijd door in de grafiek 
te vegen. Hierdoor kan de 
gebruiker zien op welk  
momenten er veel sociale 
activiteit plaatsvindt. 
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Scherm 4.2 Statistieken

Scherm 4.2 laat zien welke 
emoties er spelen rondom 
het incident. De emoties 
worden gehaald uit berich-
ten met gerelateerde zoek-
woorden. Hierdoor kan de 
woordvoerder zien hoe de 
omwonende zich over het 
incident voelen. 
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Scherm 5 Sociale media 

Scherm 5 laat alle geposte 
tweets van Twitter zien met  
gerelateerde woorden, datum en 
locatie uit de zoekopdracht. 

De IBS-structuur 
wordt automatisch 

geladen. Omdat 
dit maar voor 

70% nauwkeurig 
gebeurd, kun je 

de de tweets ook 
aanpassen door de 

tweet naar rechts 
te vegen. 

Ook kun je tweets 
verwijderen door 

de tweet naar  
links de vegen. 
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Scherm 5.1 Sociale media Scherm 5.2 Sociale media 

Scherm 5.1 laat alle geposte 
foto’s van Instagram zien met  
gerelateerde woorden, datum en 
locatie uit de zoekopdracht. 

Scherm 5.2 laat alle Facebook 
berichten en foto’s zien met  
gerelateerde woorden, datum en 
locatie uit de zoekopdracht. 



Pagina 13  

Scherm 5.3 Sociale media 

Scherm 5.3 laat alle geposte 
video’s zien met gerelateerde 
woorden en datum uit de  
zoekopdracht. 
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Scherm 6.1 - Bedrijfsinformatie 

Scherm 6 Bedrijfsinformatie Scherm 6.1 Bedrijfsinformatie 

Wanneer het incident een bedrijf 
betreft, filtert ASAPP  
sociale media op berichten van 
medewerkers. Deze informatie 
wordt als volgt gefilterd: ASAPP 
zoekt op LinkedIn naar het  
bedrijf en personeel daar en via 
die namen zoekt ASAPP op  
sociale media. De geposte  
berichten worden vervolgens 
overzichtelijk weergegeven. 

Algemene informatie over 
betrokken bedrijven.  Zo weet de 
gebruiker waar hij/zij mee te  
maken heeft en waar het bedrijf 
voor staat. 
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Scherm 7 Pers & Media Scherm 8 Invloedrijke personen

In scherm 7 is er te zien welke 
persberichten er lokaal,  
regionaal en nationaal zijn  
geschreven over de  
desbetreffende zoekwoorden 
en/of locatie. Zo kan de  
woordvoerder snel zien welke 
persberichten er zijn  
geschreven. 

Scherm 8 laat berichten 
van sociale media zien die 
veel invloed hebben in de 
maatschappij. Denk hier 
aan tweets die veel geret-
weet zijn of die personen 
hebben getweet met veel 
volgers, zoals de politie de 
brandweer.
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Scherm 9 Notities

Bij het scherm 9 kunnen notities 
worden geschreven en foto’s 
worden toegevoegd door de 
woordvoerder. Hij kan zo zijn ei-
gen bevindingen en observaties 
noteren.
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M E D E  M O G E L I J K 
G E M A A K T  D O O R

Naomi Abbel  
naomiabbel@hotmail.com

Robbert Mastebroek 
robbertmastebroek@gmail.com

 
Marc Scholten 

m.scholten1990@gmail.com 

Floor van der Sluis 
flvandersluis@hotmail.com


