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Het Project
LINKS ‘De relatie tussen technologieën en de samenleving versterken om de Europese veerkracht
bij rampen te verbeteren’ is een project dat wordt geﬁnancierd door de Europese Commissie in het
kader van Horizon 2020 – programma voor onderzoek en innovatie – weergegeven als “SU
DRS01 - Security-Disaster Resilient Society 01 - Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies” Menselijke factoren, en sociaal, maatschappelijke en organisatorische aspecten voor rampenbestendige samenlevingen (Subsidieovereenkomst No. 883490). Het doel van LINKS is om duurzaam geavanceerd leren te ontwikkelen over
het gebruik en de impact van social media en crowdsourcing (SMCS) op de veerkracht bij rampen,
en om beter begrip te krijgen van de manieren waarop de verschillende belanghebbenden kunnen
samenwerken in deze processen.
The aim of LINKS is to develop sustainable advanced learning on the uses and impacts of social
media and crowdsourcing (SMCS) on disaster resilience, and to better understand the ways in
which the different stakeholders can collaborate in these processes.
In de context van LINKS, Social Media and
Crowdsourcing zijn platformen die voorzien
in het creëren en delen van kritische
informatie gerelateerd aan getroffen rampgebieden. Echter, het effectief gebruik van
deze platformen in verschillende rampenscenario’s en contexten blijft onbekend. In
LINKS werken we eraan deze kenniskloof te
dichten.
Veerkracht bij Rampen verwijst naar het
vermogen van individuelen, instituten en
systemin om te herstellen van verstoringen,
bijvoorbeeld veroorzaakt door een ramp, en
om alternatieve strategieën te ontwikkelen
in antwoord op de veranderde omstandigheden.
LINKS draagt bij aan het versterken van
veerkracht door duurzaam geavanceerd
leren mogelijk te maken over het gebruik van
social media and crowdsourcing (SMCS)
tijdens rampen.
Dit omvat het ontwikkelen van een
onderhoudbare en evoluerende verzameling
van kennis en best practices voor en door
relevante belanghebbenden. Het verwijst
niet alleen naar diepgaande kennis maar ook
naar het vermogen die kennis in nieuwe
praktijken te implementeren.

LINKS
Belanghebbenden
De belangrijkste belanghebbenden op
wie het project is gericht zijn:
BEOEFENAARS
lokaal, nationaal, and cal, national, en
Europese agentschappen voor civiele
bescherming, eerstehulpverleners, NGO’s,
veiligheidsnetwerken
BELEIDSMAKERS EN BESLUITVORMERS
lokaal, nationaal en Europese agentschappen en organisaties, cal, national, and European agencies and
organizations, overheidsinstanties en
normalisatie instellingen
ONDERZOEKSNETWERKEN
onderzoeksinstituten en wetenschappelijke gemeenschappen
INDUSTRIËLE ORGANISATIES
individuele bedrijven en locale zakelijke
netwerken en leveranciers van goederen en diensten
BURGERS
maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kwetsbare groepen,
maatschappelijk bewegingen

Een Stap-Voor-Stap Proces:
LINKS Benadering en Resultaat
LINKS partners werken op drie hoofd gebieden:
GEBIED

A

EEN GECONSOLIDEERD BEGRIP
VERWERVEN OVER DRIE KENNIS
DOMEINEN

In gebied A, worden drie hoofd kennis
domeinen beoordeeld:
Rampen Risico Perceptie en
Kwetsbaarheid (DRPV), verwijst naar
de manier waarop individuen en
groepen rampenscenario’s waarnemen en begrijpen, en de rol die
sociale kwetsbaarheden kunnen
spelen binnen die processen en bij
het creëren van rampenscenario’s.

GEBIED

B

De resultaten van gebied A draagt bij aan de
ontwikkeling en evaluatie van het LINKS
Framework in gebied B.
Het LINKS Framework omvat
leermateriaal zoals methodes, tools,
en richtlijnen over verschillende
aspecten van SMCS bij rampen voor
relevante belanghebbenden.
Het Framework wordt geëvalueerd
in vijf case-scenario’s:

Rampen Beheer Processen (DMP),
verwijst naar een systematische
reeks activiteiten of stappen zoals
beleid en strategiën die zijn
ontwikkeld om het risico op rampen
te verminderen en te beheersen.
Rampen Community Technologieën
(DCT), verwijst naar technologieën en
software die wordt gebruik voor het
verzamelen, analiseren en delen van
informatie onder diverse belanghebbenden tijdens rampen.

OVER DE DIVERSITEIT VAN
KENNIS OVER SMCS BIJ RAMPEN

• Aardbevingen in Italië
• Industriële gevaren in Nederland
• Droogte in Duitsland
• Overstroming in Denemarken
• Terrosime in Duitsland

Gebied

C

OPRICHTING EN BEHEER VAN DE
LINKS COMMUNITY

Het gebied C wordt vertegenwoordigd door de
ontwikkeling van en betrokkenheid bij de LINKS
Community:
LINKS Community is een multidisciplinaire en duurzame gemeenschap
van belanghebbenden die betrokken
zijn bij het onderzoek en de resultaten van het project.
LINKS Community Center (LCC), is
de online interface voor belanghebbenden binnen de LINKS Community om toegang te krijgen tot en
kennis bij te dragen aan het LINKS
Framework.

LINKS contactgegeven:
Kees Boersma
Vrije Universiteit Amsterdam
(Hoofd onderzoeker)
f.k.boersma@vu.nl
Nathan Clark
Vrije Universiteit Amsterdam
(Project Coördinator)
n.e.clark@vu.nl
Antonio Opromolla
Link Campus University
(Communicatie)
a.opromolla@unilink.it
linksproject@unilink.it

links-project.eu
@LINKSEUProject
@LINKS_EUProject
LINKS EU Project
links-project.eu/contact/
LINKS partners:

Lees meer:

links-project.eu

