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Samenvatting  

Wanneer organisaties te maken krijgen met een crisis, is de kans groot dat hier berichten over 

verschijnen op social media. Deze berichten kunnen schadelijk zijn voor de reputatie, de 

intentie van stakeholders om online informatie over de organisatie te verspreiden (eWOM) 

negatief beïnvloeden en ervoor zorgen dat de koopintentie van consumenten lager wordt. Met 

webcare, het reageren op online berichten van stakeholders, kunnen deze schadelijke 

gevolgen worden beperkt of voorkomen. Het SMCC model van Austin, Liu en Jin (2012) geeft 

richtlijnen over hoe organisaties dit het beste kunnen doen. In dit model worden 

responsstrategieën beschreven. Om deze kennis over webcare uit te breiden, is er in de 

huidige studie onderzocht of persoonlijk en menselijk communiceren, zogenaamde human 

voice, deze strategieën kon versterken. Er is een experiment opgezet waarin 250 participanten 

een tekst over een crisis en een Facebookpagina te zien kregen. Op de Facebookpagina werd 

een klacht van een consument over de crisis geuit, waar de organisatie met behulp van de 

responsstrategieën en human voice op in ging. Uit de resultaten blijkt dat het niet altijd 

verstandig is om met webcare te reageren op een crisis. Als de crisis zeer ernstig is, zoals in 

het huidige onderzoek het geval was, is de kans het grootst dat stakeholders de reactie vanuit 

de organisatie ongepast vinden. Wanneer een organisatie besluit om te reageren op de crisis 

via social media, is het goed om een gepaste responsstrategie te gebruiken. De resultaten 

laten namelijk zien dat de accommoderende responsstrategie (verantwoordelijkheid 

accepteren, compensatie geven, excuses aanbieden) goed werkt als de organisatie 

verantwoordelijk is voor de crisis. De defensieve responsstrategie (verantwoordelijkheid 

ontkennen, anderen de schuld geven) werkt beter als de organisatie niet verantwoordelijk is. 

Het gebruik van human voice lijkt niets toe te voegen aan de webcare strategie. Er worden 

geen positieve of negatieve effecten van human voice gevonden in het huidige onderzoek. 
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Inleiding  

Crisis, reputatie en koopintentie 

Een vechtpartij op de werkvloer, brand op kantoor, producten die verkeerd zijn geproduceerd 

en een klant die is uitgescholden door de bedrijfsmanager. Dit zijn allemaal voorbeelden van 

situaties die kunnen uitlopen op een crisis voor een organisatie. Coombs (2007, p. 164) heeft 

het begrip organisationele crisis als volgt gedefinieerd: “a sudden and unexpected event that 

threatens to disrupt an organization’s operations and poses both a financial and a reputational 

threat.” 

 

Een crisis is schadelijk voor de reputatie. Doordat stakeholders door een crisis negatiever gaan 

denken over de organisatie, zorgt dit voor een daling van de reputatie. Dit kan grote negatieve 

gevolgen hebben voor de organisatie. Onderzoek toont namelijk aan dat een goede reputatie 

kan zorgen voor een toename van het aantal klanten en investeerders, een verbetering van 

de financiële prestaties, een stijging van het aantal sollicitanten, een voordeel ten opzichte van 

concurrenten en meer positieve reacties op de organisatie. Een crisis zorgt juist voor het 

omgekeerde (Coombs, 2007).   

 

De reputatieschade is er niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Renkema en 

Hoeken (1998) lieten participanten krantenartikelen over een crisis bij een organisatie lezen. 

Meer dan twee weken later beoordeelden zij de reputatie van de desbetreffende organisatie 

nog steeds lager dan participanten die geen nieuwsberichten over de crisis hadden gelezen.  

 

Een begrip dat samenhangt met reputatie is koopintentie. Koopintentie wordt gedefinieerd als 

de mate waarin stakeholders van plan zijn om een aankoop te doen (Van der Kind & Quix, 

2008). De samenhang tussen reputatie en koopintentie blijkt onder andere uit onderzoek van 

Walsh, Dinnie en Wiedmann (2006). Zij toonden aan dat hoe beter de reputatie van een 

organisatie, hoe hoger de koopintentie van stakeholders is. Deze bevinding wordt ondersteund 

door Souiden en Pons (2009), die onderzoek deden naar het effect van het terugroepen van 

auto’s met productiefouten. Het bleek dat deze crisis de koopintentie indirect, via de reputatie 

van de autoproducent, negatief beïnvloedde.  

 

Crisiscommunicatie  

Souiden en Pons (2009) geven echter ook aan dat de schadelijke effecten voor een groot 

gedeelte kunnen worden voorkomen. Namelijk, wanneer er blijkt dat producten schadelijk of 

niet goed gefabriceerd zijn, zouden organisaties proactief en vrijwillig de producten terug 

moeten roepen. Als organisaties echter weigeren om de fouten te erkennen en er alles aan te 
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doen om een terugroep van producten te voorkomen, zijn de schadelijke effecten van een 

productcrisis op de reputatie en koopintentie groot (Souiden & Pons, 2009). Dit laat zien dat 

organisaties moeten inspelen op een crisissituatie om de reputatieschade te beperken of 

voorkomen. Coombs (2010) stelt dat er tijdens een crisis moet worden ingegrepen met 

communicatie. Organisaties zouden zich niet moeten afvragen óf er een crisis gaat 

plaatsvinden, maar klaar staan voor het moment dat een crisis de organisatie treft. Wanneer 

dat het geval is, moet met communicatie worden geprobeerd om de reputatie te herbouwen 

(Coombs, 2007).  

 

Crisiscommunicatie en social media  

Met communicatie inspelen op een organisatie is echter niet gemakkelijk. De traditionele 

rolverdeling van de organisatie als zender en de consument als ontvanger is namelijk 

verdwenen door de komst van social media. In tegenstelling tot traditionele media bieden 

social media stakeholders een platform voor tweezijdige communicatie (Liu & Fraustino, 2014). 

Hierdoor hebben communicatieprofessionals niet meer de rol van eenzijdige zenders van hun 

organisatieverhaal (Kuksov, Shachar & Wang, 2013). Andere stakeholders kunnen ook 

informatie verspreiden via social media. Iedereen met toegang tot internet heeft een platform 

om ervaringen, meningen, verhalen en adviezen eenvoudig te delen met een potentieel grote 

groep (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz, 2013). Dit delen van informatie door 

consumenten wordt eWOM genoemd. Hennig‐Thurau, Gwinner, Walsh en Gremler (2004, p. 

39) definiëren eWOM als volgt: “any positive or negative statement made by potential, actual, 

or former customers about a product or company which is made available to a multitude of 

people and institutions via the Internet.” 

Bij een crisis is de kans op eWOM groter. Uit een studie van Barwise en Meehan (2010) blijkt 

namelijk dat consumenten vooral aan eWOM doen in twee gevallen: bij een zeer positieve 

ervaring met de organisatie, of bij een zeer negatieve ervaring met de organisatie. Een 

negatieve ervaring had vroeger vaak alleen invloed op de gedupeerde en zijn of haar, relatief 

kleine, kennissenkring. Door social media kan dit negatieve nieuws direct ook bij een grote 

groep onbekende andere stakeholders terecht komen (Ward & Ostrom, 2006). De potentiële 

invloed van eWOM op de reputatie van een organisatie is dus veel groter dan de invloed van 

berichten die verspreid worden via de traditionele media (Williams & Buttle, 2011). 

Dit grote gevaar van negatieve eWOM voor organisaties blijkt uit het volgende onderzoek. 

Zhao, Wang, Wei en Liang (2013) keken naar online reacties op berichten over organisationele 

crises. Uit de online berichten bleek dat de crisis een negatief effect had  op de attitude, emotie 

en positieve gedragsintenties ten opzichte van de organisatie. Dit effect was het grootst 

wanneer er bij het bericht veel negatieve reacties van stakeholders werden vermeld. Kortom, 
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hoe meer negatieve eWOM er via social media wordt verspreid bij een bericht over een crisis, 

hoe groter de potentiële negatieve effecten van dit crisisbericht zullen zijn.  

Reageren met webcare  

Organisaties hebben een oplossing nodig voor de mogelijke schade die ze kunnen oplopen 

als gevolg van een crisis en de negatieve eWOM die daarop volgt. Onderzoek toont aan dat 

webcare deze zou kunnen bieden (Coombs, 2004; van Noort & Willemsen, 2012; Liu & 

Fraustino, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007). Webcare is door van Noort en Willemsen (2012, 

p. 133) gedefinieerd als “the act of engaging in online interactions with (complaining) 

consumers, by actively searching the web to address consumer feedback (e.g., questions, 

concerns and complaints).” 

 

Webcare kan gebruikt worden voor reputatiemanagement ten tijde van een crisis. Voordat de 

negatieve eWOM escaleert, moet een organisatie reageren op de crisis en de online berichten, 

zodat de reputatie en de relatie met de stakeholders zo min mogelijk schade oplopen (Coombs, 

2004). Coombs (2004) gaf dit advies al toen berichtgeving via internet opkomend was. 

Verschillende recente onderzoeken ondersteunen deze stelling. Zo blijkt dat de reputatie van 

organisaties ten tijde van een crisis positiever wordt beoordeeld door stakeholders wanneer 

organisaties reageren op de negatieve eWOM dan wanneer organisaties dit negeren (van 

Noort & Willemsen, 2012; Liu & Fraustino, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007). Onderzoek van 

Sweetser en Metzgar (2007) richtte zich op de invloed van reacties op de crisisperceptie van 

stakeholders. Niet reageren zorgde ervoor dat stakeholders de crisis als het grootst ervoeren. 

Wanneer de organisatie reageerde, schatten stakeholders de grootte van de crisis als laagst 

in.  

 

Uit bovenstaande literatuur blijkt dat organisaties reputatieschade kunnen voorkomen of 

beperken door te reageren met webcare. Reageren op online berichten ten tijde van een crisis 

lijkt effectiever dan deze berichten negeren.  Dit leidt dan ook tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 1: Het reageren met webcare door organisaties op online berichten over 

een crisis leidt tot een betere reputatie dan het niet reageren met webcare op online 

berichten ten tijde van een crisis.  

 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat niet reageren op eWOM leidt tot een slechte reputatie ten 

tijde van een crisis. Met webcare kan dit worden voorkomen. Echter moet hierbij, op basis van 

de literatuur, een kanttekening worden geplaatst. Wanneer een organisatie reageert op een 

crisis, moeten deze berichten wel op een goede manier worden vormgegeven. Webcare ten 
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tijde van een crisis kan namelijk ook averechts werken. Als organisaties, in de ogen van de 

stakeholder, ongepast reageren op negatieve eWOM, dan heeft webcare een negatief in 

plaats van positief effect op de reputatie (van Noort & Willemsen, 2011). Joireman, Grégoire, 

Devezer en Tripp (2013) noemen slechte webcare ten tijde van crisis een dubbele fout. In 

eerste instantie is er namelijk de crisis en in tweede instantie wordt deze crisis slecht 

afgehandeld. Het onderzoek toont aan dat dit leidt tot een verlangen om wraak te nemen en 

het een sterk gevoel van onrechtvaardigheid creëert.  

 

Het is dus noodzakelijk om de webcare en daarmee de reacties op negatieve eWOM goed 

vorm te geven. De wetenschappelijke literatuur biedt echter nauwelijks richtlijnen voor het 

reageren op social mediaberichten ten tijde van een crisis. Het enige crisiscommunicatiemodel 

dat is aangepast aan social media is het Social-Mediated Crisis Communication model (SMCC 

model) van Austin, Liu en Jin (2012).  

 

Social-Mediated Crisis Communication model  

Het Social-Mediated Crisis Communication model (Austin, Liu & Jin, 2012) is gebaseerd op 

een ander model, namelijk het Situational Crisis Communication Theory model (SCCT model) 

van Coombs (2007). Dit model stelt dat communicatieprofessionals de communicatie tijdens 

een crisis moeten aanpassen, op basis van de mate waarin de organisatie verantwoordelijk is 

voor de desbetreffende situatie. Het SCCT model is echter verouderd, omdat het niet 

ontworpen is voor het gebruik van social media. Het SMCC model heeft de richtlijnen uit het 

model van Coombs (2007) daarom aangepast, zodat ze toepasbaar zijn op webcare. De 

volgende vijf variabelen bepalen volgens het SMCC model hoe een organisatie met webcare 

moet reageren op een crisis (zie Model 1): 

- Oorzaak van de crisis: de oorzaak kan intern (de organisatie is verantwoordelijk voor 

de crisis) of extern (de organisatie is niet verantwoordelijk voor de crisis) zijn. 

- Crisistype: crisismanagers kunnen hun eigen organisatie indelen in drie verschillende 

clusters. Deze clusters zijn gebaseerd op de mate waarin een organisatie 

verantwoordelijk is voor de crisis. De clusters zijn: victim cluster, accidental cluster en 

preventable cluster (Coombs, 2007).  

- Infrastructuur van de organisatie: hierbij is het voor webcare van belang welke persoon 

of afdeling er reageert op de crisis. Dit kan centraal (bijvoorbeeld het hoofdkantoor of 

de communicatiemanager) of lokaal (de plaatselijke vestiging of een lokale 

medewerker) zijn.  

- Responsstrategie: dit is de strategie die die organisatie kiest om online te reageren, 

gebaseerd op de verantwoordelijkheid voor de crisis. Dit kan accommodatie 
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(verantwoordelijkheid accepteren, excuses maken, compensatie aanbieden) of 

defensief (verantwoordelijkheid ontkennen, excuses zoeken, tegenaanval, ander de 

schuld geven) zijn.  

- Berichtvorm: hiermee bedoelen de onderzoekers het medium waarop het bericht 

gedeeld wordt met de stakeholders. Een bericht kan in meerdere vormen gegoten 

worden. Bijvoorbeeld een bericht op Facebook, een tweet of een algemeen persbericht 

online versturen.   

 

Model 1. Het SMCC model (de pijlen laten een verband zien; een doorgetrokken lijn is een 

direct verband, een stippellijn is een indirect verband)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een crisis hebben communicatieprofessionals niet op alle vijf bovenstaande variabelen 

invloed. De infrastructuur van een organisatie ligt namelijk vaak al vast en is moeilijk te 

veranderen door communicatieprofessionals. Ook de keuze van de berichtvorm kan vaak niet 

door communicatieprofessionals vanuit de organisatie worden bepaald, omdat de komst van 

social media ervoor heeft gezorgd dat stakeholders zelf kunnen kiezen via welk medium ze 

berichten delen over de crisis (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz, 2013). Waar 

communicatieprofessionals wel invloed op hebben is de responsstrategie. Volgens Jin, Liu en 

Austin (2014) moeten deze responsstrategieën gekozen worden op basis van de 

verantwoordelijkheid voor de crisis.  

De onderzoekers hebben namelijk de verbanden tussen de oorzaak van de crisis 

(verantwoordelijkheid) en de responsstrategieën uit het SMCC model getoetst. In dit 

experiment kregen participanten eerst een tekst te lezen over een crisis. Vervolgens reageerde 

de organisatie hierop via zowel traditionele kanalen als social media. Uit het onderzoek bleek 

dat wanneer een organisatie verantwoordelijk was voor de crisis (interne oorzaak), dit leidde 
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tot grotere reputatieschade dan wanneer de organisatie niet verantwoordelijk was (externe 

oorzaak). Dat wil zeggen, dat stakeholders de reputatie als slechter beoordeelden wanneer de 

oorzaak van de crisis intern was in vergelijking met een externe oorzaak. Ook bleek dat de 

reputatie als beter werd beoordeeld wanneer een organisatie de responsstrategie 

accommodatie toepast in de webcare bij interne verantwoordelijkheid. Bij externe 

verantwoordelijkheid vonden de stakeholders de reputatie juist beter wanneer een organisatie 

de responsstrategie defensief toepaste (Jin, Liu & Austin, 2014). Gebaseerd op bovenstaand 

onderzoek, zijn voor het huidige onderzoek de volgende twee hypotheses opgesteld:  

• Hypothese 2a:  Wanneer de verantwoordelijkheid van de crisis bij organisatie ligt 

(interne verantwoordelijkheid) leidt bij het inzetten van webcare de responsstrategie 

accommodatie tot een betere reputatie dan de responsstrategie defensief.  

• Hypothese 2b: Wanneer de verantwoordelijkheid van de crisis niet bij de organisatie 

ligt (externe verantwoordelijkheid) leidt bij het inzetten van webcare de 

responsstrategie defensief tot een betere reputatie dan de responsstrategie 

accommodatie.  

 

Human voice 

Bovenstaande toont aan dat er al enige kennis bestaat over welke inhoud reacties van 

organisaties op online berichten ten tijde van een crisis zouden moeten hebben. Deze inhoud 

wordt namelijk mede bepaald door de responsstrategie (accommodatie of defensief). Op welke 

manier deze responsstrategieën het beste gecommuniceerd, oftewel vormgegeven, kunnen 

worden bestaat echter nog nauwelijks wetenschappelijke kennis. Kerkhof, Schultz en Utz 

(2011) stellen dat het gebruik van human voice een belangrijke rol speelt bij webcare tijdens 

een crisis. Wellicht zou human voice de effecten van de responsstrategieën kunnen versterken 

of juist verzwakken. De invloed van human voice is echter nog niet onderzocht in combinatie 

met de responsstrategieën.  

 

Kelleher (2009, p. 182) heeft human voice gedefinieerd als: “an engaging and natural style of 

organizational communication as perceived by an organization’s public based on interactions 

between individuals in the organization and individuals in publics.”  Dit houdt in dat organisaties 

hun communicatie, bijvoorbeeld webcare, zo vormgegeven dat de berichten natuurlijk en 

menselijk overkomen in de ogen van de stakeholder. Er zijn verschillende manieren om dit te 

bewerkstelligen. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn openstellen voor een dialoog, 

feedback geven zonder kritisch te zijn, openstaan voor feedback en de ontvanger behandelen 

als echt mens (Kelleher & Miller, 2006; Kerkhof, Schutz & Utz, 2011).  
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Kerkhof, Schutz en Utz (2011) stellen dat een organisatie een keuze heeft wanneer er een 

reactie wordt gegeven op online berichten: reageren met een hoge mate van human voice 

(komt persoonlijk over) of met een lage mate van human voice (komt over als organisatie). Er 

zijn een aantal onderzoeken die positieve effecten van het gebruik van human voice in kaart 

brengen (Kelleher & Miller, 2006; Park & Cameron, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007). Kelleher 

en Miller (2006) toonden aan dat het gebruik van human voice in blogs stakeholders 

stimuleerde om positief over de organisatie te praten. Dit kwam de positieve eWOM dus ten 

goede. Sweetser en Metzgar (2007) deden vergelijkbaar onderzoek, maar hierbij lag de focus 

op een crisissituatie. Uit dit onderzoek bleek dat blogs van organisaties die persoonlijk en open 

waren de relatie met stakeholders sterker verbeterde dan onpersoonlijke en zakelijke blogs. 

Park en Cameron (2014) stelden dat tijdens een crisis blogs met een hoge mate van human 

voice zorgden voor een persoonlijkere en socialere sfeer dan blogs met een lage mate van 

human voice. Tevens lieten de onderzoekers zien dat  ontvangers van de berichten met human 

voice de boodschap sneller accepteerden dan degenen die de berichten zonder human voice 

zagen. Ook hadden zij een hogere koopintentie. Er werd echter geen effect van human voice 

op reputatie gevonden (Park & Cameron, 2014).  

Deze laatste bevinding wordt ondersteund door onderzoek van Wijnker (2013). Dit onderzoek 

richtte zich op het gebruik van human voice in webcareresponses tijdens een crisis.  Ook hier 

bleek human voice niet van invloed te zijn op de reputatie van een organisatie. Zowel Wijnker 

(2013) als Park en Cameron (2014) hebben hier geen eenduidige verklaring voor. Voor zover 

bekend is er geen ander onderzoek waarin human voice in combinatie met reputatie is 

getoetst.  

Kortom, het gebruik van human voice in online berichten ten tijde van een crisis levert  

positieve effecten op voor eWOM, de relatie met stakeholders, sfeer, overtuigingskracht en 

koopintentie (Kelleher & Miller, 2006; Park & Cameron, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007). 

Voor reputatie, de variabele die zeer belangrijk is tijdens een crisis (Coombs, 2010), worden 

echter geen effecten van human voice gevonden. 

Verantwoordelijkheid, responsstrategieën en human voice  

Uit bovenstaande blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit van human voice ten 

tijde van een crisis. Wellicht kan er een verklaring voor het verschil in bevindingen worden 

gevonden wanneer human voice gecombineerd wordt met de responsstrategieën. Dit is echter 

nog niet eerder gedaan in wetenschappelijk onderzoek.  

 

Wel kunnen onderzoeken waarin de effecten van human voice en de responsstrategieën los 

van elkaar zijn getoetst naast elkaar worden gelegd. Wanneer dit wordt gedaan, lijkt human 
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voice beter te passen bij accommodatie dan bij defensief (Jin, Liu & Austin, 2014; Kelleher & 

Miller, 2006; Kerkhof, Schutz & Utz, 2011). Mogelijk is dit een verklaring waarom het gebruik 

van human voice meestal positieve effecten oplevert, maar in sommige gevallen ook niet.  

 

Jin, Liu en Austin (2014) toonden aan dat  bij interne verantwoordelijkheid de responsstrategie 

accommodatie leidt tot een betere reputatie dan de responsstrategie defensief. Aangezien 

accommodatie zich kenmerkt door het accepteren van verantwoordelijkheid voor de crisis, 

excuses maken en compensatie aanbieden (Jin, Liu & Austin, 2014) past human voice (i.e., 

opstellen voor dialoog, niet kritisch zijn en de ontvanger behandelen als echt mens) hier 

wellicht beter bij dan webcare zonder human voice (i.e., dialoog vermijden, kritisch zijn en 

afstandelijk overkomen; Kelleher & Miller, 2006; Kerkhof, Schutz & Utz, 2011). De combinatie 

van deze twee lijkt natuurlijker dan de combinatie van accommodatie zonder human voice.  

 

Ook is er nog een andere reden waarom dit logisch lijkt. Namelijk, in voorgaande studies naar 

het gebruik van human voice ten tijde van een crisis werd er, zonder bewust onderscheid te 

maken tussen interne en externe verantwoordelijkheid, altijd  onderzoek gedaan naar crises 

waar de organisatie verantwoordelijk voor was. Sweetser en Metzgar (2007) deden 

bijvoorbeeld onderzoek naar een crisis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en waar de 

organisatie verantwoordelijk voor was.  

 

De voorgaande onderzoeken toonden aan dat human voice een positieve invloed had op de 

stakeholders van de organisatie. Deze positieve effecten gelden, door de interne crises die 

zijn gebruikt, voor interne verantwoordelijkheid en de responsstrategie accommodatie. 

Doordat human voice en accommodatie goed bij elkaar passen en de positieve effecten van 

human voice die gevonden zijn in voorgaande onderzoeken, is het aannemelijk dat wanneer 

een organisatie accommodatie toepast om reputatieschade te voorkomen, dit het beste met 

human voice kan doen. Dit leidt dan ook tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 3: Bij interne verantwoordelijkheid leidt de responsstrategie accommodatie 

met het gebruik van human voice tot een betere reputatie dan accommodatie zonder 

het gebruik van human voice. 

 

Omdat op basis van de literatuur wordt verwacht dat human voice goed werkt bij 

accommodatie en interne verantwoordelijkheid, zou dit hetzelfde kunnen gelden voor externe 

verantwoordelijkheid en defensief. Anderzijds kan worden verwacht dat human voice de 

defensieve responsstrategie juist verzwakt. Omdat defensief zich kenmerkt door het 

ontkennen van verantwoordelijkheid voor de crisis, excuses zoeken en een ander de schuld 
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geven (Jin, Liu & Austin, 2014) lijkt het gebruik van human voice hier minder goed bij te passen. 

Door het gebruik van human voice in online reacties komt een organisatie menselijk over. 

Wanneer dit ‘mens’ de verantwoordelijkheid ontkent of zelfs in de tegenaanval gaat en dus de 

zender van het online bericht niet helpt, zou dit een negatiever effect op de reputatie kunnen 

hebben dan wanneer er geen human voice wordt gebruikt. Wanneer een organisatie namelijk 

menselijk overkomt, zou de organisatie de stakeholders ten tijde van een crisis ook moeten 

helpen. Dit gebeurt echter niet bij de defensieve responsstrategie en de stakeholder zou dit de 

organisatie kunnen verwijten. In deze situatie lijkt het erop dat er beter kan worden gekozen 

om geen human voice te gebruiken in de webcare. 

 

Voorgaand onderzoek biedt geen duidelijkheid over bovenstaande mogelijke verwachtingen, 

omdat alle studies naar het gebruik van human voice in webcare tijdens crises alleen situaties 

hebben getoetst waarin de organisatie verantwoordelijk was voor de crisis (i.e., interne crisis). 

Naar de effecten van human voice bij externe verantwoordelijkheid is nog geen onderzoek 

gedaan. Omdat op basis van bestaande literatuur geen eenduidige verwachting kan worden 

geformuleerd voor het effect van human voice bij externe verantwoordelijkheid, is er een 

onderzoeksvraag opgesteld:  

Onderzoeksvraag 1: Leidt bij externe verantwoordelijkheid de responsstrategie 

defensief met het gebruik van human voice tot een betere reputatie dan defensief 

zonder het gebruik van human voice? 

 

Methode 
Om de hypotheses te toetsen en antwoord te geven op de onderzoeksvraag werd er in het 

huidige onderzoek  een experiment uitgevoerd waarin participanten  een tekst over een crisis 

te lezen kregen. Er zijn twee versies van de crisistekst ontworpen: een verhaal waaruit blijkt 

dat de organisatie verantwoordelijk is voor de crisis en een verhaal waaruit blijkt dat de 

organisatie niet verantwoordelijk is voor de crisis. Vervolgens kregen de proefpersonen een 

Facebookpagina te zien. Hierop stond een bericht waarin een stakeholder klaagt over de 

crisis. Vervolgens kregen de proefpersonen één van de volgende vier reacties te zien: een 

bericht met een accommoderende of defensieve responsstrategie en met wel of geen human 

voice. De proefpersonen in de controlegroep kregen geen reactie van de organisatie te zien. 

Daarna werd  de reputatie, intentie tot positieve eWOM, intentie tot negatieve eWOM en 

koopintentie gemeten door middel van een vragenlijst. In model 2 staat dit schematisch 

weergegeven.  
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Verantwoordelijkheid (intern 
vs. extern) 

Reputatie

Intentie tot positieve eWOM

Intentie tot negatieve 
eWOM

Koopintentie

Responsstrategie 
(accommodatie vs. 

defensief vs. geen reactie)

Human voice (wel vs. niet)

Model 2. Conceptueel model  
  Onafhankelijke variabelen    Afhankelijke variabelen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 

In het huidige onderzoek is een fictieve crisissituatie ontworpen door middel van een tekst en 

een Facebookpagina. De tekst die werd gemanipuleerd had betrekking op een crisis bij de 

fictieve online snoepwinkel De Leeuw (zie bijlage 1). Er is voor deze organisatie gekozen 

omdat het aannemelijk is dat mensen ervaring hebben met het kopen van snoep en online 

webwinkels. Door het gebruik van een webwinkel is de situatie niet gebonden aan een 

bepaalde plaats. Zo is er getracht om een zo algmeen mogelijke crisissituatie te ontwerpen.  

 

De onafhankelijke variabelen die bij deze crisissituatie zijn gemanipuleerd zijn 

verantwoordelijkheid, responsstrategie en human voice. De verantwoordelijkheid van een 

organisatie bestond uit twee niveaus: interne verantwoordelijkheid en externe 

verantwoordelijkheid. Interne verantwoordelijkheid houdt in dat de organisatie verantwoordelijk 

is voor de crisis omdat deze is ontstaan door fouten van (leden van) de organisatie en dat deze 

voorkomen hadden kunnen worden. Externe verantwoordelijkheid houdt in dat de organisatie 

niet verantwoordelijk is voor de crisis omdat deze door fouten van anderen (e.g., een ander 

bedrijf) of door overmacht (e.g., een natuurramp) is ontstaan (Austin, Liu & Jin, 2012). In het 

huidige experiment is verantwoordelijkheid als volgt geoperationaliseerd: participanten kregen 

aan het begin van het experiment een tekst te lezen. Hierin werd beschreven dat er een crisis 

heeft plaatsgevonden bij online snoepwinkel De Leeuw. In deze tekst werd de 

verantwoordelijkheid gemanipuleerd door het gebruik van twee verschillende teksten. Eén 

groep participanten kreeg een tekst te lezen waarbij de organisatie verantwoordelijk is en de 

andere groep kreeg een tekst waarbij de organisatie niet verantwoordelijk is voor de crisis. De 
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oorzaak van de crisis verschilde in beide versies: intern en extern. De crisis zelf is voor beide 

groepen hetzelfde gehouden: vergiftigd snoep dat resultateerde in zieken en doden.    

 

Na de tekst waarin de crisis wordt beschreven en de verantwoordelijkheid is gemanipuleerd, 

kregen de participanten een Facebookpagina te zien waar de responsstrategie en het gebruik 

van human voice werden gemanipuleerd (zie bijlage 2). Het social media platform Facebook 

is gekozen vanwege een aantal redenen. Allereerst omdat het veruit de meeste gebruikers 

heeft van alle soorten social media. Dit geldt zowel voor Nederland als de hele wereld. Er 

maken 9.4 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook, waarvan 6.6 miljoen dagelijks 

(Oosterveer, 2015). De kans is dus groot dat de participanten bekend zijn met Facebook. Ook 

blijkt dat wanneer stakeholders merk- en bedrijfsgerelateerde berichten op social media 

plaatsen, ze dit het vaakst op de Facebookpagina van het desbetreffende bedrijf doen 

(Wijnker, 2013). Tot slot is er nog een praktische reden waarom er voor Facebook is gekozen. 

Op dit social media platform is de gebruiker niet gelimiteerd door een maximum aantal tekens, 

zoals op Twitter. Dit betekent dat Facebook de ruimte biedt om de variabelen te 

operationaliseren zodat de berichten daadwerkelijk van elkaar verschillen. Bovenstaande 

redenen zorgen ervoor dat Facebook het meest geschikte social media platform vormde voor 

het huidige onderzoek.  

 

Op de Facebookpagina kregen participanten een klacht te zien van een stakeholder die 

slachtoffer is geworden. In de reactie van de organisatie werd hierop ingegaan, waarbij 

responsstrategie en het gebruik van human voice werden gemanipuleerd. De onafhankelijke 

variabele responsstrategie had twee niveaus: accommodatie en defensief.   Deze zijn als volgt 

gedefinieerd: de accommoderende responsstrategie houdt in dat de organisatie de 

verantwoordelijkheid op zich neemt. De organisatie biedt excuses en compensatie aan. De 

defensieve repsonsstrategie houdt in dat de organisatie de verantwoordelijkheid ontkent. De 

organisatie zoekt excuses, gaat in de tegenaanval en geeft een andere partij de schuld (Jin, 

Liu en Austin, 2014). De responsstrategieën zijn in het huidige onderzoek als volgt 

geoperationaliseerd: één groep participanten krijgt de accommoderende reactie te zien. Hierin 

neemt de organisatie de verantwoordelijk op zich, biedt excuses aan en zorgt voor 

compensatie voor de gevolgen. De andere groepen ziet een defensieve reactie. Hierin ontkent 

de organisatie de verantwoordelijkheid, worden excuses gezocht, gaat in de tegenaanval en 

geeft de andere partij de schuld.  

De laatste onafhankelijke variabele in het huidige onderzoek is het gebruik van human voice. 

Deze bestaat uit twee niveaus: wel human voice en geen human voice. De definitie van human 

voice is “an engaging and natural style of organizational communication as perceived by an 
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organization’s public based on interactions between individuals in the organization and 

individuals in publics” (Kelleher, 2009, p. 182). Human voice is als volgt geoperationaliseerd: 

één groep participanten kreeg een bericht te zien waarin de organisatie reageert op de 

stakeholder met human voice. Deze reactie werd zo vormgegeven dat de organisatie natuurlijk 

en menselijk overkomt door de stakeholder te behandelen als echt mens (e.g., door hem of 

haar te begroeten, uit te nodigen voor een dialoog en te bedanken voor de feedback). De 

andere groep participanten kreeg een bericht te zien waarin de organisatie reageert op de 

stakeholder zonder human voice. Deze reactie is vormgegeven zodat de organisatie overkomt 

als instituut. Dit werd bewerkstelligd door de stakeholder niet te begroeten, niet te bedanken 

voor de feedback en een dialoog proberen te vermijden (Wijnker, 2013; Kelleher & Miller, 

2006).  

 

De reacties van de organisatie werden gemanipuleerd met behulp van twee variabelen met 

beide twee niveaus: responsstrategie (accommodatie versus defensief) en human voice (wel 

versus geen). Dat betekent dat er vier soorten reacties ontworpen zijn. Ook is er in het huidige 

onderzoek gebruik gemaakt van een controleconditie. Hierbij kregen participanten geen 

reactie van de organisatie op de Facebookpagina te zien. Wat zij wel kregen te zien was de 

tekst over de crisis waarin verantwoordelijkheid werd gemanipuleerd. Omdat 

verantwoordelijkheid bestond uit twee niveaus, is er gebruik gemaakt van twee 

controlegroepen: één controlegroep met interne verantwoordelijkheid en één controlegroep 

met externe verantwoordelijkheid.  

 

Proefpersonen 

Er hebben 250 participanten deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van 

deze groep was 29 jaar en vijf maanden. De jongste deelnemer was 17 en de oudste 71 jaar. 

Het meest frequente (huidige of afgeronde) opleidingsniveau was WO en verschilde van 

middelbare school tot WO. De groep participanten bestond voor 39% uit mannen en 61% uit 

vrouwen. 248 participanten hadden de Nederlandse nationaliteit. Ook was er één uit 

Luxemburg en één uit Colombia afkomstig.  Ze waren allen de Nederlandse taal machtig.  

 

Naast deze algemene gegevens zijn er voor het huidige onderzoek nog een aantal andere 

kenmerken van participanten belangrijk. Deze hadden te maken met de ervaring met 

Facebook, webwinkels en het kopen van snoep. Het bleek dat 96% van de participanten 

Facebook gebruikte; 5% deed dit ongeveer één keer per week, 11% een aantal keer per week 

en 79% van gebruikte Facebook elke dag. Van alle participanten had 96% ervaring met het 

online bestellen van producten; 8% kocht ongeveer één keer per jaar een product via een 

online webshop, 61% deed dit een aantal keren per jaar en 28% een aantal keren per maand. 
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Het bleek dat 25% van de participanten nooit snoep kocht; 55% deed dit ongeveer één keer 

per maand, 19% ongeveer één keer per week en 4% een aantal keer per week. Veruit de 

meeste participanten hadden dus ervaring met Facebook, webshops en het kopen van snoep. 

 

Het bleek dat bovenstaande kenmerken niet verschilden tussen de condities. Uit de χ2–toets 

tussen de Experimentele groep en het Geslacht van de respondent bleek er geen verband te 

bestaan (χ2 (250) = 21.24, p  = .143). Ook bleek uit een correlatie voor de Experimentele groep 

en het Hoogst genoten opleidingsniveau van de respondent geen verband te bestaan (r (250) 

= .029, p = .649). Tevens bleek uit een correlatie voor de Experimentele groep en Leeftijd van 

de respondent geen verband te bestaan (r (250) = .020, p = .757). Uit een correlatie voor de 

Experimentele groep en Ervaring met Facebook bleek er ook geen verband te bestaan (r (250) 

= .053, p = .402). Tevens  bleek uit een correlatie voor de Experimentele groep en Ervaring 

met Facebook er geen verband te bestaan (r (250) = .056, p = .375). Tot slot bleek er uit een 

correlatie voor de Experimentele groep en Ervaring met het kopen van snoep geen verband 

te bestaan (r (250) = .034, p = .587).  

 

Onderzoeksontwerp 

Het experiment heeft een 2(verantwoordelijkheid: intern versus extern) x2(responsstrategie: 

accommodatie versus defensief) x2(human voice: wel versus niet) +2(controlegroep met 

interne verantwoordelijkheid en controlegroep met externe verantwoordelijkheid) 

tussenproefpersoonontwerp.  

 

Instrumentatie 

Er zijn vier afhankelijke variabelen getoetst met behulp van een vragenlijst (zie bijlage 3): 

reputatie, intentie tot positieve eWOM, intentie tot negatieve eWOM en koopintentie. Reputatie 

is als volgt gedefinieerd: “what do stakeholders actually think of the organization?” Een 

toelichting die hierbij wordt gegeven is: “mental associations about the organization actually 

held by others outside the organization” (Brown, Dacin, Pratt & Whetten, 2006, p. 101). 

Reputatie is gemeten aan de hand van de schaal van Hornikx en Van der Steen (2013). Er is 

gebruik gemaakt van tien zevenpunts semantische differentialen. Drie constructen werden 

bevraagd die samen de reputatie maten. De constructen, ieder bestaande uit drie vragen, 

waren:  betrouwbaarheid (e.g., “ik vind De Leeuw… onoprecht – oprecht”), deskundigheid 

(e.g., “ik vind De Leeuw… incompetent – competent”) en aantrekkelijkheid (e.g., “ik vind De 

Leeuw… onaantrekkelijk – aantrekkelijk”). Vervolgens is de participanten gevraagd naar een 

algemeen oordeel over de organisatie (“alles bij elkaar genomen geef ik De Leeuw het 

volgende oordeel… zeer negatief – zeer positief”). De betrouwbaarheid van de beoordeling 
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van de reputatie van De Leeuw bestaande uit tien items was goed: α = .94. De items zijn 

samengevoegd tot één schaal.  

 

De tweede afhankelijke variabele die getoetst werd is intentie tot eWOM. Hennig-Thurau et al. 

(2004, p. 39) definiëren eWOM als volgt: “any positive or negative statement made by potential, 

actual, or former customers about a product or company, which is made available to a 

multitude of people and institutions via the internet.” Uit deze definitie blijkt dat intentie tot 

eWOM bestaat uit twee niveaus: intentie tot positieve eWOM en intentie tot negatieve eWOM. 

en werden beide gemeten aan de hand van de schaal van Cheung en Lee (2012). Er werd 

gebruik gemaakt van vier zevenpunts Likert-schalen om de intentie tot positieve eWOM te 

meten (e.g., “ik zal mijn positieve ervaringen met De Leeuw delen met anderen in de 

toekomst… helemaal oneens – helemaal eens”). Voor de intentie tot negatieve eWOM worden 

de vier zevenpunts Likert-schalen aangepast. Bijvoorbeeld “ik zal mijn negatieve ervaringen 

met De Leeuw delen met anderen in de toekomst… helemaal oneens – helemaal eens”. De 

betrouwbaarheid van intentie om positieve eWOM te verspreiden bestaande uit vier items was 

goed: α = .93. Deze items zijn samengevoegd tot één schaal. Ook de betrouwbaarheid van 

intentie om negatieve eWOM te verspreiden bleek goed: α = .84. Ook deze vier items zijn 

gecombineerd tot één schaal.  

 

Koopintentie is de laatste afhankelijke variabele die is getoetst. Koopintentie is omschreven 

als de mate waarin stakeholders van plan zijn om een aankoop te doen (Van der Kind & Quix, 

2008). De koopintentie werd aan de hand van drie zevenpunts Likert-schalen gemeten. Een 

voorbeeld van een item is “ik wil de webwinkel van De Leeuw in de toekomst bezoeken… 

helemaal oneens – helemaal eens”. De betrouwbaarheid van de koopintentie bestaande uit 

drie items was goed: α = .93. Deze items zijn dan ook samengevoegd tot één schaal voor 

koopintentie.  

 

Naast het toetsen van effecten van de manipulaties op de afhankelijke variabelen zijn er 

manipulatiechecks uitgevoerd. Met een schaal van Utz, Schultz en Glocka (2012) werd 

gecontroleerd of de manipulatie van verantwoordelijkheid geslaagd was. Er is gebruikgemaakt 

van drie zevenpunts Likert-schalen, bijvoorbeeld “de omstandigheden hebben ervoor gezorgd 

dat deze situatie is ontstaan, niet snoeperij De Leeuw… helemaal eens – helemaal oneens”. 

De betrouwbaarheid van de manipulatiecheck voor verantwoordelijkheid bestaande uit drie 

items bleek goed: α = .81. Er werd één schaal gemaakt door deze items samen te voegen. 

  

Ook voor de onafhankelijke variabele responsstrategie is een manipulatiecheck uitgevoerd. Er 

is gebruik gemaakt van een schaal van Wijnker (2013) om te controleren of de manipulatie 



17 
 

van responsstrategie geslaagd was. Dit werd gedaan met twee zevenpunts Likert-schalen. 

Een voorbeeld hiervan is “in de reactie op de klacht biedt De Leeuw haar excuses aan voor 

hetgeen waarover geklaagd wordt… helemaal eens – helemaal oneens”. De betrouwbaarheid 

van de manipulatiecheck voor responsstrategie bleek niet adequaat: α = .63. Deze items zijn 

dan ook niet samengevoegd.  

 

De laatste manipulatiecheck controleerde of de manipulatie van human voice geslaagd was. 

Ook hier is gebruik gemaakt van een schaal van Wijnker (2013) die bestond uit drie zevenpunts 

semantische differentialen. Een voorbeeld is “op wat voor manier reageert De Leeuw op de 

klacht? Persoonlijk – onpersoonlijk”. De betrouwbaarheid van manipulatietest van human 

voice bestaande uit drie items was adequaat: α = .73. Deze items werden samengevoegd tot 

één schaal.  

 

Procedure 

Het experiment heeft online plaatsgevonden met behulp van de onderzoeksoftware van 

Qualtrics. Potentiële participanten werden benaderd via mail en berichten op social media. 

Hierin werden participanten uitgenodigd om mee te doen aan het experiment, zonder het doel 

van het onderzoek duidelijk te maken. Wanneer de ontvangers van deze berichten op de 

bijgevoegde link klikten, begonnen ze met het experiment. Dit konden ze doen op een 

computer, laptop, tablet of telefoon.  

 

In het experiment kregen de participanten allereerst een korte introductietekst te zien. Hierin 

werden de participanten bedankt voor hun deelname en de te doorlopen stappen werden 

toegelicht,  zonder hierbij het doel van het onderzoek prijs te geven. Vervolgens kregen ze een 

tekst te lezen over het feit dat er mensen vergiftigd zijn door snoep van online snoepwinkel De 

Leeuw. In dit scenario werd het voor de participanten duidelijk of er sprake was van interne of 

externe verantwoordelijkheid. Daarna kregen de participanten een Facebookpagina van De 

Leeuw te zien. Hier lazen ze een bericht waarin een klant aangeeft dat haar dochter vergiftigd 

is door het snoep. Hierop volgde, behalve voor de controlegroepen, een reactie van de 

organisatie. Deze reacties zijn zo gemanipuleerd dat ze verschillen in responsstrategie en het 

gebruik van human voice. Nadat ze de zojuist beschreven teksten en Facebookpagina 

bekeken hadden, kregen de participanten een vragenlijst. Met deze vragen werd de reputatie, 

de intentie tot positieve eWOM, intentie tot negatieve eWOM en koopintentie gemeten. Ook 

hebben de participanten enkele manipulatiechecks en relevante demografische gegevens 

ingevuld. De vragenlijst eindigde met een dankwoord. Hierin werden participanten bedankt en 

er werd de mogelijkheid geboden om contact op te nemen voor vragen. Deze procedure was 

voor elke participant hetzelfde.     
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Statistische toetsing 

Met een Cronbach’s alpha is betrouwbaarheid van de schalen gemeten. Ook is er aan de hand 

van een Chi-kwadraattoets gekeken of de kenmerken van de participanten verschilden tussen 

de condities en groepen. Vervolgens zijn er manipulatiechecks uitgevoerd met behulp van t-

toetsen en een eenweg multivariantie-analyse. De hypotheses zijn getoetst aan de hand van 

de resultaten van een tweeweg multivariantie-analyse (hypothese 1, hypothese 2a en 

hypothese 2b) en een drieweg multivariantie-analyse (hypothese 3 en onderzoeksvraag 1). 

 

 

Resultaten 

Manipulatietest verantwoordelijkheid 

Om te testen of de participanten de manipulaties van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk 

herkenden, is er een manipulatietest uitgevoerd. Uit een t-toets voor Herkenning van 

verantwoordelijkheid met als factor Verantwoordelijkheid bleek er een significant verschil te 

zijn tussen de Herkenning van verantwoordelijkheid tussen participanten die de tekst met 

interne verantwoordelijkheid hebben gelezen en de participanten die de tekst met externe 

verantwoordelijkheid hebben gelezen (t (248) = 17.05, p < .001). Participanten die de tekst met 

interne verantwoordelijkheid hebben gelezen (M = 5.15, SD = 1.06) bleken de 

verantwoordelijkheid meer bij snoeperij De Leeuw te leggen dan participanten die de tekst met 

externe verantwoordelijkheid hadden gelezen (M = 2.72, SD = 1.19). Hieruit blijkt dat de 

manipulatie van verantwoordelijkheid geslaagd was. 

 

Manipulatietest responsstrategie  

Ook is er een manipulatietest uitgevoerd voor de herkenning van responsstrategie. Uit de 

eenweg multivariantie-analyse voor Herkennen van het accepteren van verantwoordelijkheid 

en Herkennen van het ontkennen van verantwoordelijkheid met als factor Responsstrategie 

bleek een significant multivariaat effect van Responsstrategie (F (2, 197) = 69.31, p < .001).  

Uit univariate analyses bleek dat er een effect was van Responsstrategie op Herkennen van 

het accepteren van verantwoordelijkheid (F (1, 198) = 81.40, p < .001) en Herkennen van het 

ontkennen van verantwoordelijkheid (F (1, 198) = 89.72, p < .001). Participanten die de reactie 

accommodatie hebben gezien vonden dat in de reactie De Leeuw de verantwoordelijkheid 

meer accepteerde (M = 5.25, SD = 1.40) en minder ontkende (M = 4.81, SD = 1.84) dan 

participanten die de reactie defensief hebben gezien (herkenning van het accepteren van 

verantwoordelijkheid: M = 3.19, SD = 1.80; herkenning van het ontkennen van 

verantwoordelijkheid: M = 2.41, SD = 1.74). De manipulatie van responsstrategie blijkt dus 

succesvol te zijn uitgevoerd. 
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Manipulatietest human voice 

Ook is er een manipulatietest uitgevoerd om te testen of participanten het gebruik van human 

voice herkenden. Uit een t-toets voor Herkenning van human voice met als factor Human voice 

bleek er een significant verschil te zijn tussen de Herkenning van human voice tussen 

participanten die de reactie met human voice hebben gezien en de tekst met de participanten 

die de reactie zonder human voice hebben gezien (t (198) = 3.39, p = .001). Participanten die 

de reactie met human voice hebben gezien (M = 3.29, SD = 1.29) bleken de reactie als meer 

persoonlijk en menselijk te beoordelen dan de participanten die de reactie zonder human voice 

hebben gezien (M = 2.69, SD = 1.21). Hieruit blijkt dat ook de manipulatie van human voice 

geslaagd was. 

 

Het effect van verantwoordelijkheid, webcare en responsstrategie  

Met een tweeweg multivariantie-analyse kunnen hypothese 1, hypothese 2a en hypothese 2b 

worden beantwoord. Om de hypotheses te toetsen is er een vergelijking gemaakt tussen de 

effecten van de accommoderende responsstrategie, de defensieve responsstrategie en de 

strategie om geen webcare in te zetten op reputatie, intentie tot positieve eWOM, intentie tot 

negatieve eWOM en koopintentie. Dit werd gedaan bij zowel een crisis met interne 

verantwoordelijkheid als een crisis met externe verantwoordelijkheid.  

 

Uit de tweeweg multivariantie-analyse voor Reputatie, Intentie tot positieve eWOM, Intentie tot 

negatieve eWOM en Koopintentie met als factoren Verantwoordelijkheid en Responsstrategie 

bleek een significant multivariaat hoofdeffect van Verantwoordelijkheid (F (4, 214) = 19.29,  

p <.001) en een hoofdeffect van Responsstrategie (F (8, 482) = 6.40, p < .001). Ook bleek er 

een significant interactie-effect van Verantwoordelijkheid en Responsstrategie (F (8, 482,  

p = .001).  

 

Uit univariate analyses bleek dat er een hoofdeffect was van Verantwoordelijkheid op de 

Reputatie (F (1, 244) = 70.74, p < .001), Intentie tot positieve eWOM (F (1, 244) = 40.59, p < 

.001), Intentie tot negatieve eWOM (F (1, 244) = 30.18, p < .001) en Koopintentie (F (1, 244) 

= 56, p < .001). Participanten die de tekst met de interne verantwoordelijkheid hadden gelezen, 

hadden een lagere inschatting van de reputatie (M = 3.18, SD = 1.17), intentie tot positieve 

eWOM (M = 2.01, SD = 1.09) en koopintentie (M = 2.31, SD = 1.22) dan participanten die de 

tekst met externe verantwoordelijkheid hadden gelezen (reputatie: M = 4.50, SD = 1.16; 

intentie tot positieve eWOM: M = 2.97, SD = 1.46; koopintentie: M = 3.31, SD = 1.42).  
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Voor intentie tot negatieve eWOM gelde, zoals verwacht, het tegenovergestelde. Participanten 

die de tekst met de interne verantwoordelijkheid hadden gelezen, hadden een hogere intentie 

tot negatieve eWOM (M = 3.80, SD = 1.35) dan de participanten die de tekst met externe 

verantwoordelijkheid hadden gelezen (M = 2.72, SD = 1.22). De resultaten staan weergegeven 

in Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Het hoofdeffect van verantwoordelijkheid op reputatie, intentie tot positieve 

eWOM, intentie tot negatieve eWOM en koopintentie (1 = laag, 7 = hoog)  

Interne   Externe 

 verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid  

Afhankelijke variabele  M SD n  M SD n  

 

Reputatie    3.18 1.17 125  4.51 1.16 125  

   

Intentie tot positieve eWOM  2.01 1.09 125  2.01 1.09 125 

 

Intentie tot negatieve eWOM  3.80 1.35 125  2.74 1.22 125 

  

Koopintentie    2.31 1.22 125  3.31 1.42 125 

 

 

Ook bleek uit de univariate analyses dat er een hoofdeffect was van Responsstrategie op de 

Reputatie (F (2, 244) = 14.22, p < .001), Intentie tot positieve eWOM (F (2, 244) = 6.17, p = 

.002) en Koopintentie (F (2, 244) = 3.12, p = .025). Er werd geen hoofdeffect van 

Responsstrategie op Intentie tot negatieve eWOM gevonden (F(2, 244) = 1.42, p = .244).  

 

Uit de post hoc test bleek dat de accommoderende responsstrategie (M = 4.07, SD = 1.29) 

zorgde voor een hogere inschatting van de reputatie dan de defensieve responsstrategie (M 

= 3.40, SD = 1.39, p < .001). Ook bleek geen webcarereactie vanuit de organisatie (M = 4.27, 

SD = 1.08) te zorgen voor een hogere reputatie dan een defensieve reactie (M = 3.40, SD = 

1.39, p < .001).  Accommoderend en geen webcarereactie verschilden niet significant.  

De intentie tot positieve eWOM bleek bij geen webcarereactie (M = 3.04, SD = 1.37) hoger 

dan bij de accommoderende responsstrategie (M = 2.33, SD = 1.30, p = .001) en de defensieve 

responsstrategie (M = 2.38, SD = 1.28, p = .002). De responsstrategieën accommodatie en 

defensief bleken niet significant van elkaar te verschillen.  

 

Voor koopintentie werd eenzelfde effect gevonden. Participanten die geen webcarereactie 

zagen (M = 3.23, SD = 1.41) hadden een hogere koopintentie dan participanten die de 

accommoderende webcarestrategie (M = 2.69, SD = 1.42, p = .020) of  de defensieve strategie 
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(M = 2.72, SD = 1.35, p = .028) zagen. Er werd geen significant verschil tussen accommodatie 

en defensief gevonden. Tabel 4 geeft deze resultaten weer.  

 

Tabel 4.  Het hoofdeffect van responsstrategie op reputatie, intentie tot positieve eWOM 

en koopintentie (1 = laag, 7 = hoog)  

 

Accommodatie  Defensief     Geen webcare 

Afhankelijke variabele M SD n    M    SD    n      M    SD    n  

 

Reputatie   4.07 1.29 100    3.40    1.39    100      4.27    1.08    50 

   

Intentie tot pos. eWOM 2.33 1.30 100    2.38    1.28    100     3.04    1.37    50 

 

Koopintentie   2.69 1.42 100    2.72    1.35    100     3.23    1.41    50  

   

     

Naast deze hoofdeffecten werd een significant interactie-effect van Verantwoordelijkheid en 

Responsstrategie op Reputatie (F (2, 244) = 3.40, p = .035) gevonden. Er waren geen 

significante interactie-effecten van Verantwoordelijkheid en Responsstrategie op Intentie tot 

positieve eWOM (F (2, 244) = 1.90, p = .159)  en Koopintentie F (2, 244) = .35, p = .722).  

 

Het inzetten van verschillende webcarestrategieën lijkt er alleen toe te doen bij een crisis met 

interne verantwoordelijkheid (F (2, 122) = 16.74, p < .001). Bij een interne crisis leidt 

accommodatie (M = 3.43, SD = 1.04) tot een hogere reputatie dan defensief (M = 2.55, SD = 

1.06, p < .001). Ook het niet reageren met webcare (M = 3.91, SD = 1.04) bleek een betere 

reputatie op te leveren dan defensief M = 2.55, SD = 1.06, p = .001). Indien het gaat om een 

externe crisis bleek geen verschil tussen de drie soorten responsstrategieën (F (2, 122) = 2.21, 

p = .115). De interactie-effecten op reputatie staan weergegeven in Tabel 5 en Grafiek 1.  

 

Hypothese 1 voorspelde dat het reageren met webcare goed zou werken. De resultaten tonen 

echter aan dat niet reageren met webcare juist voor een hogere reputatie, intentie tot positieve 

eWOM en koopintentie zorgt dan de defensieve reactie. In vergelijking met accommodatie 

zorgde het niet reageren met webcare ook voor een hogere intentie tot positieve eWOM en 

koopintentie. Voor de reputatie werkten niet reageren en reageren met accommodatie even 

goed. Op basis van deze resultaten wordt hypothese 1 verworpen.  

 

Daarnaast laten de resultaten zien dat wanneer een organisatie verantwoordelijk is, een 

reactie met accommodatie leidt tot een hogere reputatie dan een defensieve reactie, zoals 

verwacht werd bij hypothese 2a. Deze hypothese wordt dan ook bevestigd. Hypothese 2b 
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wordt echter verworpen. Er werd namelijk verwacht dat bij externe verantwoordelijkheid een 

defensieve reactie een positiever effect zou hebben op de reputatie, intentie tot eWOM en 

koopintentie dan accommodatie. Er werden echter geen verschillen tussen beide 

responsstrategieën gevonden.  

 

Tabel 5.  Het interactie-effect van verantwoordelijkheid en responsstrategie op reputatie 

(1 = laag, 7 = hoog)  

 

     Reputatie      

Manipulatie    M SD n   

 

Interne verantwoordelijkheid   

 Geen webcare   3.91 1.04 25 

Accommodatie  3.43 1.04 50   

Defensief   2.54 1.06 50       

 

Externe verantwoordelijkheid 

 Geen webcare   4.63 1.02 25 

Accommodatie  4.71 1.20 50  

Defensief   4.25 1.15 50 

 

 

Figuur 1.  De interactie-effecten van verantwoordelijkheid en responsstrategie op 

reputatie (1 = laag, 7 = hoog)  
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Het effect van verantwoordelijkheid, responsstrategie en het gebruik van human voice 

Hypothese 3 en onderzoeksvraag 1 hadden betrekking op het gebruik van human voice in 

combinatie met verantwoordelijkheid en responsstrategie. Om hypothese 3 te toetsen en 

onderzoeksvraag 1 te beantwoorden is er een vergelijking gemaakt tussen de groepen die de 

responsstrategieën met human voice te zien kregen en de groepen die de reactie zonder 

human voice te zien kregen. Dit is gedaan voor zowel interne- als externe verantwoordelijkheid 

en de beide responsstrategieën.  

 

Uit de drieweg multivariantie-analyse voor Reputatie, Intentie tot positieve eWOM, Intentie tot 

negatieve eWOM en Koopintentie met als factoren Verantwoordelijkheid, Responsstrategie en 

Human voice bleek een significant multivariaat effect van Verantwoordelijkheid (F (4, 237) = 

20.92, p <.001) en Responsstrategie (F (4, 237) = 9.31, p < .001). Er bleek geen significant 

multivariaat effect van Human Voice op te treden (F (df) < 1, p = .660). Ook bleken de 

interactie-effecten van Verantwoordelijkheid en Responsstrategie (F (df) < 1, p = .503), 

Verantwoordelijkheid en Human voice (F < 1), Responsstrategie en Human voice (F < 1), en 

Verantwoordelijkheid, Responsstrategie en Human voice (F < 1) niet significant.  

 

Er werden hoofdeffecten gevonden van Verantwoordelijkheid en Responsstrategie, maar geen 

hoofd- en interactie-effecten van Human voice. De resultaten lieten dezelfde significante 

hoofdeffecten (i.e., resultaten in dezelfde richting) zien die met de tweeweg multivariantie-

analyse zijn getoetst bij hypothese 1 en 2. Ook deze toets liet zien dat het niet reageren met 

webcare beter werkte dan beide responsstrategieën en dat accommodatie beter werkte dan 

defensief. Het interactie-effect van verantwoordelijkheid en responsstrategie op reputatie was 

echter niet meer significant.. Wanneer human voice wordt meegenomen in de toets, heeft 

verantwoordelijkheid geen invloed op het effect van de responsstrategie op reputatie.  

 

Aangezien bij Hypothese 3 werd verwacht dat bij interne verantwoordelijkheid de  

responsstrategie accommodatie met het gebruik van human voice leidt tot een betere reputatie 

dan accommodatie zonder het gebruik van human voice, maar resultaten aantonen dat het 

toevoegen van human voice geen effect heeft op accommodatie, wordt hypothese 3 

verworpen. Onderzoeksvraag 1 luidde: leidt bij externe verantwoordelijkheid de 

responsstrategie defensief met het gebruik van human voice tot een betere reputatie dan 

defensief zonder het gebruik van human voice? De resultaten laten zien dat deze vraag moet 

worden beantwoord met het feit dat de defensieve responsstrategie ook niet beïnvloed wordt 

door human voice.  
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Conclusie 

Op basis van de resultaten kunnen er een aantal conclusies worden getrokken betreft de 

effectiviteit van webcare tijdens een crisis, responsstrategieën en human voice. Allereerst werd 

gevonden dat verantwoordelijkheid voor de crisis de perceptie van de stakeholders sterk 

beïnvloedt. Wanneer een organisatie verantwoordelijk is (i.e., interne oorzaak) leidt dit tot een 

lagere reputatie, een lagere neiging om positieve informatie te verspreiden, een grotere 

neiging om negatieve informatie te verspreiden en een lagere koopintentie dan wanneer de 

organisatie niet verantwoordelijk is (i.e., externe crisis). Dit komt overeen met resultaten uit 

eerdere onderzoeken (Coombs, 2007; Renkema & Hoeken, 1998; Walsh, Dinnie & Wiedmann, 

2006; Souiden & Pons, 2009; Austin, Jin & Liu, 2012; Jin, Liu & Austin, 2014). 

 

Op basis van voorgaande studies (van Noort & Willemsen, 2012; Liu & Fraustino, 2014; 

Sweetser & Metzgar, 2007) werd verwacht dat online reageren op een klacht op social media 

ten tijde van een crisis beter zou werken dan niet reageren met webcare (hypothese 1). Een 

andere verwachting was dat wanneer organisaties zouden reageren op een crisis, ze dit het 

beste op accommoderende wijze kunnen doen als de organisatie verantwoordelijk is voor de 

crisis (hypothese 2a). Hypothese 2b voorspelde dat een defensieve responsstrategie juist 

beter zou passen bij organisaties die niet verantwoordelijk zijn (Jin, Liu & Austin, 2014). Deze 

verwachtingen worden in het huidige onderzoek voor een groot deel verworpen.  

 

Het blijkt dat wanneer een organisatie reageert op een klacht op social media tijdens een crisis 

met interne verantwoordelijkheid, dit leidt dit tot een lagere intentie om positieve informatie te 

verspreiden en producten van de organisatie te kopen dan wanneer er geen reactie wordt 

gegeven. Hierbij maakte het niet uit welke responsstrategie (accommodatie of defensief) er 

werd ingezet. Voor reputatie werd wel een verschil tussen de responsstrategieën gevonden. 

Accommodatie zorgt voor een hogere reputatie dan de defensieve responsstrategie. Maar niet 

reageren op de klacht zorgde voor eenzelfde reputatieniveau als het inzetten van een 

accommoderende responsstrategie. Zowel niet reageren als een accommoderende reactie 

werkten beter dan defensief reageren tijdens een crisis met interne verantwoordelijkheid. 

 

Hypothese 2a wordt bevestigd, omdat accommodatie beter werkt dan defensief in het geval 

van interne verantwoordelijkheid. Wanneer een organisatie een reactie geeft, lijkt het 

verstandig om de verantwoordelijkheid te accepteren, excuses te maken en compensatie aan 

te bieden door middel van een accommoderende responsstrategie. Een belangrijke 

kanttekening hierbij is dat geen reactie geven op de klacht op social media voor de reputatie 

even goed blijkt te werken. Het niet reageren blijkt zelfs een hogere intentie tot positieve 
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eWOM en koopintentie op te leveren dan de accommoderende responsstrategie, terwijl 

hypothese 1 juist voorspelde dat webcare goed zou werken.   

 

Wanneer de organisatie niet verantwoordelijk is voor de crisis, worden er geen verschillen 

aangetoond tussen de beide responsstrategieën. Het niet reageren met webcare bleek zelfs 

een betere invloed te hebben op de reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie dan zowel 

accommodatie als defensief. Op basis van deze resultaten wordt hypothese 2b verworpen. 

Het lijkt erop dat, zowel bij een interne als externe crisis, het niet reageren met webcare 

effectiever kan zijn dan het gebruik van één van de twee responsstrategieën.   

 

Daarnaast is bekeken of het gebruik van human voice invloed heeft op de effectiviteit van de 

responsstrategieën. Verwacht werd dat het gebruik van human voice in een accommoderende 

reactie goed zou werken als de oorzaak van de crisis intern was (hypothese 3; Jin, Liu & 

Austin, 2014; Kelleher & Miller, 2006; Kerkhof, Schutz & Utz, 2011). De resultaten lieten echter 

zien dat het niet uitmaakte of organisaties met of zonder human voice reageerden. De 

reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie onder  stakeholders werden hierdoor niet 

beïnvloed. Ook als de organisatie niet verantwoordelijk is voor de crisis en de defensieve 

responsstrategie toepast, bleek human voice niks toe te voegen aan de reactie. Het antwoord 

op onderzoeksvraag 1 is hiermee dat het toevoegen van human voice aan de defensieve 

reactie de effecten van de responsstrategie niet versterkt of verzwakt.   

 

Hieronder wordt per bevinding een mogelijke verklaring gegeven, een link gelegd met 

bestaande literatuur en de praktische implicaties benoemd.  

 

 

Discussie 

Webcare tijdens een crisis  

In het huidige onderzoek werd gevonden dat het niet reageren met webcare bij interne 

verantwoordelijkheid tot een hogere intentie tot positieve eWOM en koopintentie leidt dan een 

accommoderende reactie. Bij externe verantwoordelijkheid en de defensieve responsstrategie 

is dit ook het geval, met als toevoeging dat geen webcarereactie ook zorgt voor een hogere 

reputatie dan de defensieve responsstrategie. In voorgaande studies werd juist gevonden dat 

webcare positief werkt (Coombs, 2004; van Noort & Willemsen, 2011; Liu & Fraustino, 2014; 

Sweetser & Metzgar, 2007). Wellicht kan dit verschil in bevindingen verklaard worden door de 

aandacht die participanten hadden voor de webcarereactie van de organisatie.  
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Uit de methodes van voorgaande onderzoeken naar webcare ten tijde van een crisis (Coombs, 

2004; van Noort & Willemsen, 2011; Liu & Fraustino, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007) wordt 

niet duidelijk of er expliciet vermeld wordt dat er geen reactie op de klacht werd gegeven. Het 

is aannemelijk dat dit in sommige studies wel het geval is. Dit leidt er mogelijk toe dat 

participanten meer aandacht hebben voor het ontbreken van een reactie dan in een natuurlijke 

setting. Ze kunnen het de organisatie dan meer kwalijk nemen dat er geen reactie wordt 

gegeven, waardoor ze de reputatie wellicht lager inschatten bij het ontbreken van een reactie. 

In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om dit niet expliciet te melden, omdat dit in de 

praktijk ook gebeurt wanneer een organisatie niet reageert op een Facebookpagina. Dit heeft 

er wellicht toe geleid dat participanten geen aandacht hadden voor het feit dat de organisatie 

geen reactie heeft gegeven op de Facebookpagina. Wanneer toeschouwers op social media 

geen aandacht hebben voor de klacht en de reactie, is het aannemelijk dat deze klacht ook 

niet zorgt voor een daling van de reputatie. Als bovenstaande redenatie blijkt te kloppen 

(hiervoor is toekomstig onderzoek nodig), dan is het voor organisaties misschien beter om niet 

in het openbaar op social media te reageren op klachten tijdens een crisis. Hier is ook een 

praktische reden voor. Namelijk, wanneer er op Facebook wordt gereageerd op een bepaald 

bericht, dan komt dat bericht weer bovenaan de tijdlijn van alle volgers van de pagina. Zo kan 

een reactie ervoor zorgen dat een verouderd bericht weer onder de aandacht komt bij 

stakeholders. Dit is in het geval van een klacht over een crisis niet wenselijk voor een 

organisatie.  

 

Naast de aandacht voor het ontbreken van een reactie kan er nog een tweede potentiële 

verklaring voor het verschil in bevindingen tussen het huidige en voorgaande onderzoeken 

worden gegeven. Aan de hand van de gepastheid van de webcarereactie, laten Van Noort en 

Willemsen (2011) en Joireman, Grégoire, Devezer en Tripp (2013) zien dat webcare ook 

schadelijke gevolgen kan hebben. Zij stellen namelijk dat wanneer stakeholders de reactie van 

de organisatie ongepast vinden, webcare juist negatieve effecten heeft op de attitude ten 

opzichte van de organisatie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer stakeholders vinden dat uit 

de reactie blijkt dat de intentie van de organisatie niet gericht is om de gedupeerden te helpen, 

maar om er zelf beter van te worden. Ook de ernst van de crisis draagt hieraan bij. Hoe groter 

de crisis, hoe groter de kans dat ze een reactie vanuit de organisatie ongepast vinden 

(Joireman, Grégoire, Devezer & Tripp, 2013).  

 

Deze (on)gepastheid zou ook het verschil tussen de accommoderende en defensieve 

responsstrategie kunnen verklaren. Tijdens een crisis, zeker wanneer deze ernstig is, moeten 

organisaties de stakeholders informeren, geruststellen en onzekerheid bij ze wegnemen. Bij 

de defensieve strategie ontkent de organisatie de verantwoordelijkheid en wordt doorverwezen 
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naar een andere partij (Jin, Liu & Austin, 2014). Het is aannemelijk dat in de huidige studie de 

crisis zo ernstig was, dat de defensieve strategie als ongepast werd ervaren. Uit de resultaten 

bleek, vergeleken met geen webcarereactie en accommodatie, defensief dan ook het slechtst 

te werken. Wanneer er met de accommoderende strategie wordt gereageerd, staat de 

organisatie wel open om informatie te delen en compensatie te bieden. In de huidige studie 

bestond deze reactie uit een excuses en diende een waardebon als compensatie. Opvallend 

was dat accommodatie zorgde voor een daling van de intentie tot positieve eWOM en 

koopintentie ten opzichte van het niet reageren op de crisis. Gezien de ernst van de crisis, 

vonden de participanten deze reactie misschien alsnog ongepast (Joireman, Grégoire, 

Devezer & Tripp, 2013). Daarom is het voor vervolgstudies naar webcare belangrijk om de 

ernst van de crisis mee te nemen.  

 

Het effect van webcare op reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie wordt in de 

wetenschappelijke literatuur niet eenduidig beschreven. Ook het huidige onderzoek laat zien 

dat webcare waarschijnlijk niet in alle situaties even goed werkt. Een organisatie moet zich 

tijdens een crisis dus afvragen of er met webcare gereageerd moet worden, of dat niet 

reageren wellicht veiliger is. Social media bieden ook een tussenoplossing. Op Facebook, 

LinkedIn en Twitter bestaat de mogelijkheid om privéberichten te sturen. Met deze functie 

zouden organisaties kunnen reageren op de klacht van individuele stakeholders, zonder dat 

andere social media gebruikers deze berichten kunnen lezen. Dit voorkomt dat de aandacht 

van andere mensen wordt getrokken en neemt het risico dat de reactie ongepast wordt 

bevonden door online toeschouwers weg. Wellicht is dit een goede manier voor organisaties 

om online te reageren op een klacht tijdens een crisis. Toekomstig onderzoek zou kunnen 

uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.  

 

Wanneer organisaties besluiten om in het openbaar te reageren, werd er verwacht dat een 

defensieve responsstrategie beter zou werken dan een accommoderende reactie bij externe 

verantwoordelijkheid (Jin, Liu & Austin, 2014). In het huidige onderzoek werd echter geen 

verschil tussen beide responsstrategieën gevonden bij crises waarvoor de organisatie niet 

verantwoordelijk was. Dit verschil in bevindingen heeft misschien te maken met de 

betrokkenheid van het publiek.  

 

Jin, Liu en Austin (2014) schetsten crisissituaties bij een universiteit. De participanten van het 

onderzoek waren studenten van de desbetreffende onderwijsinstelling. Zij waren dus 

betrokken bij de organisatie. Wanneer de universiteit slachtoffer dreigt te worden van een crisis 

waarvoor de organisatie zelf niet verantwoordelijk is, is het mogelijk dat de studenten het 

onterecht vinden dat hun eigen universiteit de dupe dreigt te worden. Daarom zullen zij wellicht 
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eerder accepteren dat de universiteit, waarvan ze zelf onderdeel uitmaken, de 

verantwoordelijkheid ontkent. Onderzoek van Kerkhof, Utz en Beukeboom (2010) ondersteunt 

deze stelling. Hoogbetrokken stakeholders accepteren de boodschap van een organisatie 

namelijk sneller dan laagbetrokkenen. In de huidige studie waren de participanten, door het 

gebruik van een fictieve organisatie, waarschijnlijk laagbetrokken (ze hebben zelf immers nooit 

snoep gekocht bij snoeperij De Leeuw). Omdat zij als buitenstaander tegen de situatie 

aankijken, zullen ze waarschijnlijk minder snel accepteren dat de organisatie de 

verantwoordelijkheid ontkent (Kerkhof, Utz en Beukeboom, 2010). Het is aannemelijk dat bij 

externe verantwoordelijkheid de defensieve strategie goed werkt voor betrokken stakeholders 

zoals in het onderzoek van Jin, Liu en Austin (2014), maar dat dit niet het geval is voor mensen 

die niet betrokken zijn bij de organisatie (e.g., in het huidige onderzoek).  

   

Webcare met human voice 

Ondanks dat er meerdere onderzoeken zijn die aantonen dat human voice goed werkt om 

onder andere intentie tot eWOM en koopintentie te beïnvloeden (Kelleher & Miller, 2006; 

Kerkhof, Schutz & Utz., 2011; Park & Cameron, 2014), bestaat er in de wetenschappelijke 

literatuur onduidelijkheid over de effectiviteit van het gebruik van human voice tijdens een 

organisationele crisis. Dit komt omdat er, voor zover bekend, geen enkel onderzoek is dat een 

relatie tussen human voice en reputatie tijdens een crisis laat zien (Park & Cameron, 2014; 

Wijnker, 2013). Het huidige onderzoek vindt ook geen effecten van human voice op reputatie, 

intentie tot eWOM en koopintentie.   

 

Hoe het kan dat in sommige situaties human voice effectief is en in andere niet, heeft wellicht 

te maken met het feit of een organisatie zich in een crisissituatie bevindt of niet. Tijdens een 

crisis staan mensen namelijk zeer kritisch tegenover de desbestreffende organisatie 

(Renkema & Hoeken, 1998). Stakeholders hebben dan wellicht meer behoefte aan berichten 

met een sterke inhoud waarbij het gaat om de actie die de organisatie onderneemt (Barwise 

& Meehan, 2010). De vormgeving van de communicatie zou daarbij een kleinere rol spelen. 

Zo kan het zijn dat het belang van human voice voor reputatie kleiner is tijdens een 

organisationele crisis dan wanneer er geen crisis plaatsvindt.  

 

Wanneer onderzoek naar human voice tijdens een crisis wordt vergeleken met studies naar 

human voice in alledaagse online communicatie tussen organisatie en stakeholders, zonder 

focus op een crisis, wordt er bewijs gevonden voor deze stelling. Kelleher en Miller (2006) 

deden onderzoek naar het gebruik van human voice in blogs. Dit onderzoek focuste zich niet 

op crises, maar op webcare in het algemeen. Zij stelden dat wanneer organisaties human 

voice gebruiken in blogs, dit een positieve invloed heeft op de relatie met de stakeholders. 
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Deze onderzoekers vonden alleen voordelen en geen enkel nadeel van het gebruik van human 

voice. In ander onderzoek vond Kelleher (2009) dat het vertrouwen in de organisatie, 

tevredenheid van de stakeholder en de onderlinge wederkerigheid tussen organisatie en 

stakeholder beter werden door blogs persoonlijk te maken. Ook in dit onderzoek, waarbij geen 

crisissituatie werd geschetst, werden wederom alleen voordelen van het gebruik van human 

voice gevonden. Bij onderzoeken waarbij wel een crisissituatie werd geschetst, is dit anders. 

Park en Cameron (2014) gebruikten een verhaal over vergiftigd ijs dat resulteerde in zieke 

kinderen. In het onderzoek reageerde de organisatie hierop met blogs. Resultaten lieten zien 

dat wanneer de organisatie human voice gebruikte in de reactie op deze crisis, dit zorgde voor 

een socialere sfeer, meer betrouwbaarheid, een hogere koopintentie en intentie tot positieve 

eWOM. Het gebruik van human voice had echter geen direct effect op reputatie. Ook Wijnker 

(2013) liet zien dat het persoonlijk maken van webcare de reputatie niet verbeterde of 

verslechterde. In haar onderzoek, waarbij slechte klantenservice zorgde voor een crisis, werd 

de reputatie van de organisatie niet beïnvloed door human voice.  

 

Kortom, de onderzoeken waarin geen crisissituatie is geschetst (Kelleher & Miller, 2006; 

Kelleher, 2009), laten positieve effecten van human voice in berichten op social media zien op 

bijvoorbeeld de relatie tussen de stakeholder en organisatie, de sfeer en het vertrouwen in de 

organisatie. Onderzoek waarbij er gekeken is naar webcare tijdens een crisis (Park & 

Cameron, 2014; Wijnker, 2013) vinden ook positieve effecten van human voice, maar tonen 

tevens aan dat human voice niet in alle gevallen van invloed is. In het huidige onderzoek wordt 

geen relatie gevonden tussen human voice en reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie.  

 

Het gebruik van human voice lijkt dus goed te werken wanneer organisaties aan webcare doen 

tijdens normale, alledaagse conversaties. Echter, wanneer een organisatie in een crisis terecht 

komt, lijkt de invloed van human voice kleiner te worden of zelfs te verdwijnen.   

 

Ethische reflectie 

De focus van de huidige studie lag op de invloed van responsstrategieën en het gebruik van 

human voice op stakeholders. Er werd onderzoek gedaan naar manieren om mensen te 

beïnvloeden via social media ten tijde van een crisis. Deze beïnvloeding kan in strijd zijn met 

ethische gronden. Fawkes (2007) heeft, vanuit een ethisch oogpunt, communicatie van 

organisaties ingedeeld in drie vormen: beïnvloeding (het beïnvloeden van de houding of het 

gedrag van de consument ten gunste van een product of dienst), propaganda (systematische 

bundeling van activiteiten door persoon of georganiseerde groep, met als doel anderen voor 

zijn overtuiging te winnen) en PR (de systematische bevordering van wederzijds begrip tussen 

een organisatie en haar publieksgroepen). Op basis van deze kenmerken kunnen de 
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responsstrategieën en het gebruik van human voice uit het huidige onderzoek worden 

ingedeeld in de communicatievorm beïnvloeding. Fawkes (2007) stelt dat beïnvloeding, 

evenals PR, ethisch verantwoord is. Communicatieprofessionals moeten ervoor waken dat de 

communicatie van organisaties niet doorslaat naar propaganda, waarbij de consument keuzes 

wordt opgedragen zonder vrije wil. Dit is bij het gebruik van de responsstrategieën en human 

voice op social media over het algemeen niet het geval. Wanneer communicatieprofessionals 

de vrije keuze van stakeholders niet uit het oog verliezen, ook niet ten tijde van een crisis, is 

het gebruik van de responsstrategieën en human voice op social media ethisch verantwoord.   

 

Ook de respondenten van het huidige onderzoek werd niks opgedragen. Ze konden zelf kiezen 

of ze meededen aan het experiment, hadden te allen tijde de mogelijkheid om te stoppen en 

er werd de mogelijkheid aangeboden om meer informatie op te vragen. Deze procedure, in 

combinatie met het feit dat de onderzochte variabelen worden ingedeeld in de categorie 

beïnvloeding (Fawkes, 2007), zorgen ervoor dat er kan worden gesteld dat er geen ethische 

bezwaren aan het huidige onderzoek verbonden zijn.  

 

Tekortkomingen en vervolgonderzoek 

Een beperking van het huidige onderzoek is dat er slechts één crisissituatie is gebruikt waarop 

één klacht volgde. Hierdoor is de generaliseerbaarheid van de resultaten en bijbehorende 

conclusies niet optimaal. Vervolgonderzoek zou andere crisissituaties kunnen schetsen, 

waardoor duidelijk kan worden of de huidige bevindingen ook gelden voor andere soorten 

crises.  

 

De volgende suggestie sluit hierop aan. In het huidige onderzoek leidde een crisis tot zieken 

en zelfs doden. Deze zeer ernstige situatie heeft er wellicht voor gezorgd dat het effect van 

webcare op reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie negatief was. In voorgaande 

onderzoeken (van Noort & Willemsen, 2012; Liu & Fraustino, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007; 

Jin, Liu & Austin, 2014), waarbij wel positieve effecten van webcare tijdens een crisis werden 

gevonden, werden namelijk minder ernstige crises gebruikt. Het is interessant om in een 

vervolgstudie zowel een ernstige als minder ernstige crisis op te nemen in het onderzoek. 

Wellicht kan daarmee meer duidelijk worden over de gepastheid van webcare bij verschillende 

crisissituaties.  

 

Ook zou het interessant zijn om te onderzoeken of de betrokkenheid bij de organisatie van 

invloed is op de gevolgen van de crisis. Het huidige onderzoek heeft gebruik gemaakt van een 

fictieve organisatie. De participanten hadden dus geen nog geen attitude ten opzichte van het 

bedrijf en hadden hier ook geen relatie mee. Dit zorgt ervoor dat het huidige onderzoek alleen 
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laagbetrokken participanten had. Uit eerder onderzoek blijkt dat hoogbetrokken stakeholders 

anders reageren op negatieve eWOM dan laagbetrokken stakeholders. Stakeholders die 

betrokken zijn vertrouwen informatie, en dus de reactie, vanuit de organisatie meer en 

beoordelen klachten over de organisatie als minder ernstig dan niet betrokken mensen 

(Wijnker, 2013). In het huidige onderzoek zorgt de combinatie van de laagbetrokken 

participanten en de ernstige crisis er misschien voor dat de crisissituatie als zeer schadelijk 

wordt bevonden. Wanneer dit in mindere mate het geval is, door in de studie gebruik te maken 

van een bestaande organisatie waar de participanten bij betrokken zijn, is de invloed van de 

reactie van de organisatie op de reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie wellicht anders. 

Toekomstig onderzoek zou dit in kaart kunnen brengen.  

 

In deze studie is een situatie gecreëerd waarbij participanten een bericht lazen over de crisis 

en een klacht van een gedupeerde te zien kregen. De participanten waren zelf geen slachtoffer 

van de crisis. De focus lag op wat de crisis en webcare deed met meelezers (i.e., gebruikers 

van Facebook die het bericht lezen, maar geen slachtoffer van de crisis zijn), omdat in de 

praktijk de meelezers vaak ook beïnvloed worden door deze correspondentie tussen het 

slachtoffer van de crisis en de organisatie. Echter is de webcare in eerste instantie bedoeld 

voor de gedupeerde. Daarom is een suggestie voor vervolgonderzoek gebruik maken van een 

situatie waarbij de participanten zelf slachtoffer zijn van de crisis. Daarmee worden wellicht 

andere resultaten verkregen. Tevens kan er zo worden bekeken of de aanbeveling die in het 

huidige onderzoek wordt gedaan om privéberichten te gebruiken om te reageren op 

stakeholders, ook daadwerkelijk effectief is. Deze privéberichten kunnen worden verstuurd aan 

de participanten die slachtoffer zijn geworden van de crisis.   

 

Een andere beperking van het huidige onderzoek is het feit dat er alleen gebruik is gemaakt 

van Facebook. Facebook is dan wel het social media platform met veruit de meeste gebruikers, 

het is niet het enige platform (Oosterveer, 2015). Het zou ook interessant zijn om een 

vergelijkbaar onderzoek uit de voeren op Twitter. Daar zijn berichten namelijk gebonden aan 

een maximum van 140 tekens, en wordt het dus lastiger om de responsstrategieën en human 

voice in de tweets te verwerken.   

 

Praktische relevantie: de inhoud is belangrijker dan de verpakking 

Wanneer organisaties in de praktijk te maken krijgen met een crisis, zullen er zeer 

waarschijnlijk negatieve reacties verschijnen op social media. Organisaties hebben dan een 

keuze: niet reageren en hopen dat de reputatieschade meevalt door er weinig aandacht aan 

te besteden, of reageren met webcare. Eerder onderzoek toont de effectiviteit van webcare 

tijdens een crisis aan, mits de organisatie de berichten op een goede manier vormgeeft. Het 
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huidige onderzoek en een aantal voorgaande studies laten zien dat reageren op social media 

ook averechts kan werken en een potentiële negatieve invloed heeft op reputatie, intentie tot 

eWOM en koopintentie. Op basis van de huidige bevindingen lijkt het openbaar reageren op 

social media vooral risicovol bij ernstige crises. Dit zou kunnen komen doordat openbaar 

reageren op een klacht misschien de aandacht van andere social media gebruikers trekt. Om 

dit risico te voorkomen, zouden organisaties kunnen reageren op klachten door middel van 

privéberichten. Hiermee kan de klacht worden opgelost en verdere negatieve eWOM worden 

voorkomen, zonder hiermee aandacht van andere social media gebruikers te trekken. Of dit 

inderdaad een betere strategie is dan openbaar reageren in het geval van een ernstige crisis 

zou moeten worden onderzocht in een vervolgstudie.  

 

Het huidige onderzoek toont aan dat niet reageren op een crisis via social media vaak 

effectiever is dan openbaar reageren. Wanneer een organisatie toch een reactie wil geven, 

openbaar of privé, moet de reactie van de organisatie een goede inhoud en vormgeving 

hebben. Wanneer de oorzaak van de crisis intern is, zou een organisatie moeten reageren met 

een accommoderende strategie. Dit blijkt zowel uit de wetenschappelijke literatuur (Jin, Liu en 

Austin, 2014) als het huidige onderzoek. Wanneer organisaties die niet verantwoordelijk voor 

de crisis zijn moeten kiezen hoe er wordt gereageerd met webcare, kan het beste worden 

gekozen voor een defensieve reactie. Eerder onderzoek (Jin, Liu & Austin, 2014) toont aan 

dat dit goed werkt. De huidige studie vindt bij een externe crisis geen positieve effecten van 

een defensieve reactie, maar defensief is ook niet schadelijker dan een accommoderende 

reactie.  

 

Responsstrategieën bepalen de inhoud van de reactie. Wat de vormgeving van de berichten 

mede bepaalt, is human voice. Wanneer het huidige onderzoek en bestaande literatuur over 

human voice naast elkaar worden gelegd (Kelleher & Miller, 2006; Kelleher, 2009; Park & 

Cameron, 2014; Wijnker, 2013), lijkt het volgende een aannemelijke conclusie: het gebruik van 

human voice is effectief in berichten vanuit de organisatie die niet te maken hebben met een 

crisis. Wanneer de organisatie zich echter in een crisissituatie bevindt, lijkt het erop dat de 

invloed van human voice op reputatie, intentie tot eWOM en koopintentie kleiner wordt of zelfs 

verdwijnt. Dit kan echter niet met zekerheid worden gezegd. Wat in ieder geval wel vaststaat, 

is dat het gebruik van human voice geen negatieve invloed op stakeholders heeft. Er zijn 

namelijk, voor zover bekend, geen onderzoeken die negatieve gevolgen van human voice 

aantonen. Wanneer organisaties de keuze hebben, zouden ze kunnen proberen om in de 

reacties op social media persoonlijk over te komen door het gebruik van human voice.  
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Het openbaar reageren op social media ten tijde van een organisationele crisis is een 

risicovolle aangelegenheid. Het lijkt erop dat hoe ernstiger de crisis is, hoe minder er valt te 

repareren met communicatie. Wanneer organisaties beslissen om te reageren, komen ze niet 

weg met een mooie verpakking van de boodschap. Om reputatieschade en negatieve eWOM 

te voorkomen moet de inhoud goed zijn. Deze inhoud kan bij een interne crisis het beste 

accommoderend zijn, en bij een externe crisis lijkt, op basis van voorgaande onderzoeken, 

defensief het meest effectief.  
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Bijlagen  

Bijlage 1: Crisisteksten 

Crisistekst met interne verantwoordelijkheid  

Snoeperij De Leeuw, een webwinkel die allerlei soorten snoep verkoopt, roept al haar 

producten terug. De online snoepwinkel heeft fouten gemaakt bij het opslaan van het snoep 

in zijn magazijn. Hierdoor zijn verschillende producten vergiftigd geraakt. Ook PostNL, het 

bedrijf dat het snoep bij de consument bezorgd, heeft de vergiftiging niet opgemerkt bij de 

controle van de producten voor het vervoer. Door het giftige snoep zijn er, verspreid over 

Nederland, zo’n honderd mensen ziek geworden. Van deze mensen zijn er 23 opgenomen in 

het ziekenhuis en drie bevinden zich in kritieke toestand. De Leeuw roept alle mensen die 

buikpijn hebben gekregen na het eten van hun snoep op om naar de huisarts te gaan. Ook 

vraagt de webwinkel aan iedereen die de afgelopen maand producten van De Leeuw heeft 

gekocht, om het snoep te retourneren. Giftige stoffen in het magazijn van de online 

snoepwinkel zijn zeer waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. De Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit heeft sporen van acrylonitril, een zeer giftige vloeistof, gevonden op de 

plek waar het snoep werd opgeslagen door de Leeuw. Hoe dit kon gebeuren zonder dat 

zowel De Leeuw als PostNL de vergiftiging hebben opgemerkt, blijft nog onduidelijk.   

 

Crisistekst met externe verantwoordelijkheid 

Snoeperij De Leeuw, een webwinkel die allerlei soorten snoep verkoopt, roept al haar 

producten terug. PostNL, het bedrijf dat het snoep bij de consument bezorgt, heeft een fout 

gemaakt bij het transporteren van het snoep. Hierdoor zijn, verspreid over Nederland, zo’n 

honderd mensen ziek geworden nadat ze snoep van De Leeuw hadden gegeten. Van deze 

mensen zijn er 23 opgenomen in het ziekenhuis en drie bevinden zich in kritieke toestand. 

De Leeuw roept alle mensen die buikpijn hebben gekregen na het eten van hun snoep op 

om naar de huisarts te gaan. Ook vraagt de webwinkel aan iedereen die de afgelopen 

maand wat heeft gekocht, om het snoep te retourneren. Giftige stoffen in de vrachtwagens 

van PostNL zijn waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. De Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit heeft sporen van acrylonitril, een zeer giftige vloeistof, gevonden in 

laadruimtes van meerdere vrachtwagens van het transsportbedrijf. De producten van De 

Leeuw waren nog in goede conditie toen ze het magazijn van de webwinkel verlieten. In de 

vrachtwagens van PostNL ging het echter mis. Hoe dit kon gebeuren zonder dat het 

postbedrijf de vergiftiging heeft opgemerkt, blijft nog onduidelijk.   
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Bijlage 2: Facebookpagina’s  

Facebookpagina met accommodatie en human voice 

 

 

Facebookpagina met accommodatie zonder human voice  
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Facebookpagina met defensief en human voice 

 

 

Facebookpagina met defensief zonder human voice 
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Facebookpagina zonder reactie op de klacht (controleconditie)  
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Bijlage 3: Vragenlijst 

Introductie 

De volgende vragen gaan over de online snoepwinkel De Leeuw  uit de tekst die u zojuist 

gelezen heeft. U geeft antwoord op de vragen door aan te klikken wat voor u het meest van 

toepassing is. U kunt geen goede of foute antwoorden geven: het gaat om uw persoonlijke 

mening.  

 

Vragenlijst 

Reputatie  

Ik vind De Leeuw… 

1. Oneerlijk   1 2 3 4 5 6 7  Eerlijk 

2.  Onbetrouwbaar 1 2 3 4 5 6 7 Betrouwbaar 

3. Onoprecht  1 2 3 4 5 6 7 Oprecht 

4.  Onbekwaam  1 2 3 4 5 6 7 Bekwaam 

5. Ondeskundig  1 2 3 4 5 6 7 Deskundig 

6. Incompetent  1 2 3 4 5 6 7 Competent 

7. Onsympathiek  1 2 3 4 5 6 7 Sympathiek 

8.  Onvriendelijk  1 2 3 4 5 6 7 Vriendelijk 

9. Onaantrekkelijk 1 2 3 4 5 6 7 Aantrekkelijk 

 

Alles bij elkaar genomen geef ik De Leeuw het volgende oordeel: 

10.  Zeer negatief  1 2 3 4 5 6 7 Zeer positief  

 

Intentie tot eWOM  

Geef voor de volgende stellingen aan of u het hiermee eens bent of niet.  

Ik zal De Leeuw  aanraden aan anderen.   

11.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik zal De Leeuw aanraden aan anderen via Facebook. 

12. Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik zal positieve informatie over De Leeuw  doorsturen naar anderen via Facebook 

13. Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens  
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Ik zal positieve informatie over De Leeuw doorsturen naar anderen via een ander medium 

dan Facebook.  

14.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens  

 

Ik zal snoeperij De Leeuw afraden aan anderen. 

15.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik zal snoeperij De Leeuw aanraden aan anderen via Facebook. 

16.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik zal negatieve informatie over De Leeuw doorsturen naar anderen via Facebook 

17.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik zal negatieve informatie over De Leeuw doorsturen naar anderen via aan ander medium 

dan Facebook.  

18.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens  

 

Koopintentie 

Ik wil de webwinkel van De Leeuw in de toekomst bezoeken.  

19.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik wil de webwinkel van De Leeuw gebruiken om producten te kopen in de toekomst.   

20.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Ik wil de webwinkel van De Leeuw gebruiken om snoep te kopen in de toekomst. 

21.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Manipulatietest: verantwoordelijkheid  

De omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat deze situatie is ontstaan, niet snoeperij De 

Leeuw.    

22.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 
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Snoeperij De Leeuw is verantwoordelijk voor de situatie.  

23.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

Bezorgbedrijf PostNL is verantwoordelijk voor de situatie.  

24. Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7  Zeer eens  

 

Manipulatietest: Responsstrategie  

In de reactie op de klacht biedt De Leeuw  haar excuses aan voor hetgeen waarover 

geklaagd wordt.  

25.  Zeer oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens 

 

In de reactie op de klacht ontkent De Leeuw de verantwoordelijkheid voor hetgeen waarover 

geklaagd wordt.  

26.  Zeer oneens   1 2 3 4 5 6 7 Zeer eens  

 

Manipulatietest: Human voice  

Op wat voor manier reageert De Leeuw  op de klacht?  

27.  Als bedrijf  1 2 3 4 5 6 7 Als 

werknemer van het bedrijf  

28.  Onpersoonlijk  1 2 3 4 5 6 7 Persoonlijk 

29.  Bedrijfsmatig  1 2 3 4 5 6 7 Menselijk  

 

Persoonlijke gegevens 

30. Hoe vaak gebruikt u Facebook?  

Nooit 

Ongeveer één keer per week 

Een aantal keer per week 

Elke dag  

 

31. Hoe vaak koopt u producten online via webwinkels? 

Nooit 

Ongeveer één keer per jaar 

Een aantal keren per jaar 

Een aantal keren per maand  
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32. Hoe vaak koopt u snoep?  

Nooit 

Ongeveer één keer per maand 

Ongeveer één keer per week 

Een aantal keren per week  

 

Demografische gegevens 

33. Leeftijd 

… jaar  

 

34. Geslacht 

 Man  Vrouw  

 

35. Wat is uw hoogst genoten opleiding (huidig of afgerond)? 

Basisschool 

Middelbare school 

Beroepsonderwijs (MBO) 

Hoger onderwijs (HBO) 

Universiteit 

 

36. Nationaliteit: Nederlands 

Anders dan Nederlands, namelijk …  

 

Dankwoord  

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u mij bereiken via 

tom_kottink@hotmail.com.  

 

 

 

 


