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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe Facebookberichten van organisaties 

(organisatieberichten) met zowel een human voice als een corporate voice gewaardeerd 

worden ten opzichte van organisatieberichten die alleen een human of een corporate voice 

bevatten. Er is tot nu toe nog niet eerder onderzoek verricht naar een balans tussen een human 

voice en een corporate voice, terwijl het voor organisaties wel van belang is om online 

berichten te versturen die zowel menselijk als professioneel zijn. Daarnaast is gekeken of 

organisatieberichten met zowel een human als corporate voice menselijker zijn dan 

organisatieberichten in een corporate voice en professioneler zijn dan organisatieberichten in 

een human voice. Tot slot is gekeken welke voice, human of corporate, de waardering van een 

organisatiebericht en de reputatie van een organisatie het meest voorspelt.  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een experiment uitgevoerd met 

Facebookberichten van drie verschillende organisaties. De Facebookberichten bestaan uit een 

vraag of klacht van een klant en een reactie daarop van een organisatie. De reactie van de 

organisatie is gemanipuleerd op voice (human voice, corporate voice of een balans tussen 

human en corporate voice). In de bijbehorende vragenlijst werd gevraagd naar de waardering 

van de organisatieberichten, de reputatie van de organisatie, de mate van human voice en de 

mate van corporate voice in de organisatieberichten.  

Uit het onderzoek bleek dat een organisatiebericht in een human voice beter werd 

gewaardeerd dan een organisatiebericht in een corporate voice. Een organisatiebericht met 

zowel een human en corporate voice werd niet beter gewaardeerd dan een organisatiebericht 

met alleen een corporate of human voice. Een organisatiebericht met zowel een human als 

corporate voice bleek menselijker dan een organisatiebericht in een corporate voice en 

professioneler dan een organisatiebericht in een human voice. Daarnaast bleek dat de 

waardering van het organisatiebericht het meest voorspeld wordt door de mate van human 

voice. De reputatie van een organisatie bleek echter het meest voorspeld te worden door de 

mate van corporate voice. Kortom, op sociale media kunnen organisaties het best berichten 

plaatsen waarin zowel een human als een corporate voice voorkomt. 
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1. Inleiding 
Tegenwoordig is het mogelijk om direct met organisaties te communiceren via sociale media, 

zoals Facebook. Deze communicatie is openbaar, wat betekent dat iedereen de geplaatste 

berichten kan lezen. Via sociale media is het daarnaast mogelijk om een-op-een te kunnen 

communiceren, waardoor de communicatie persoonlijker en minder formeel is (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Het is van belang om als organisatie menselijk over te komen, aangezien 

mensen dan het idee krijgen dat ze met een ‘echt’ persoon aan het communiceren zijn 

(Kelleher & Miller, 2006). Hieronder is een geanonimiseerd voorbeeld te zien van een-op-een 

communicatie tussen een stakeholder en een organisatie op Facebook.  

 

 

Afbeelding 1. Een voorbeeld van een-op-een interactie tussen een klant en de Rabobank op Facebook. 
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In dit voorbeeld spreekt de Rabobank de klant met de voornaam aan en sluit de medewerker 

af met zijn of haar voornaam. Daarnaast is het logo van de Rabobank zichtbaar en wordt 

interactie aangegaan met de stakeholder. Het gebruik van voornamen, ‘je’ en emoticons is een 

goed voorbeeld van het gebruik van human voice, wat een middel is waardoor organisaties 

menselijker overkomen in online communicatie (Kelleher & Miller, 2006). Soms kunnen 

berichten in een human voice echter te persoonlijk zijn. Dit kan een nadeel zijn voor 

organisaties, omdat organisaties dan niet meer professioneel overkomen (Allen, 2014).  

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een corporate voice in berichten. Als het 

hiervoor genoemde voorbeeld in een corporate voice geschreven zou zijn, dan had het bericht 

er heel anders uitgezien. Het bericht zou in dat geval kunnen beginnen met ‘Geachte mevrouw 

Vrij’. Daarnaast zou er gebruik gemaakt kunnen worden van ‘u’ in plaats van ‘je’. Emoticons 

zouden niet worden gebruikt en de afsluiting zou ook formeler zijn, zoals ‘Hoogachtend, de 

Rabobank’. Berichten in een corporate voice zijn namelijk professioneel en bevatten geen 

persoonlijke aspecten, waardoor deze berichten zakelijk in plaats van menselijk overkomen 

(Kelleher & Miller, 2006).  

Als organisaties communiceren via sociale media, moeten ze zowel persoonlijk als 

professioneel overkomen (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Tot nu toe is er al veel 

onderzoek verricht naar de voordelen van het gebruik van human voice ten opzichte van het 

gebruik van corporate voice, maar er is nog geen onderzoek verricht naar een balans tussen 

human en corporate voice. Daarom staat in dit onderzoek de balans tussen human en 

corporate voice centraal. Het doel van dit onderzoek is namelijk om te onderzoeken hoe 

Facebookberichten van organisaties (organisatieberichten) die zowel een human voice als een 

corporate voice bevatten worden gewaardeerd ten opzichte van organisatieberichten die alleen 

een human voice of alleen een corporate voice bevatten. 

In het komende deel wordt eerst ingegaan op het belang van human voice in online 

communicatie. Daarna komen de voordelen van het gebruik van human voice aan bod. 

Vervolgens wordt ingegaan op de nadelen van human voice. Tot slot wordt ingegaan op het 

gebruik van een balans tussen human voice en corporate voice.  

 

1.1 Interactie in online communicatie 
Human voice is van belang om als organisatie menselijk over te komen in een-op-een 

communicatie met een stakeholder. Er is echter niet altijd sprake geweest van een-op-een 

communicatie tussen organisaties en stakeholders. In de tijd waarin organisaties alleen 

communiceerden via radio en televisie, werd door een organisatie één boodschap gecreëerd en 
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werd deze aan alle stakeholders voorgelegd (Briggs & Burke, 2009). Met andere woorden, er 

was sprake van massacommunicatie. In de loop van de tijd is hier verandering in gekomen. Er 

is namelijk niet meer alleen maar sprake van massacommunicatie. Zo is onder andere het 

internet opgekomen (Flanagin & Metzger, 2001). Hiermee is massacommunicatie nog steeds 

mogelijk, want organisaties kunnen nog steeds één bericht creëren en deze online aan alle 

stakeholders aanbieden. Met online communicatie is het daarnaast technologische 

gemakkelijker geworden om voor elke individuele stakeholder een boodschap te creëren en 

deze aan de individuele stakeholder aan te bieden. Dit wordt ook wel tailoring genoemd 

(Kreuter, Farrell, Olevitch & Brennan, 2000). Op deze manier kan de stakeholder direct en 

persoonlijk aangesproken worden door een organisatie.  

Daarnaast kan, door het direct en persoonlijk aanspreken van de stakeholder, een 

dialoog ontstaan tussen de organisatie en de stakeholder (Bruning, Dials & Shirka, 2008). 

Volgens Theunissen en Noordin (2012) is een dialoog tussen een organisatie en een 

stakeholder meer dan tweezijdige symmetrische communicatie. Bij tweezijdige symmetrische 

communicatie staat het verkrijgen van begrip tussen beide gesprekspartners centraal. Hierbij 

is er geen sprake van een monoloog (eenzijdige communicatie) of controle van het gesprek 

door één van de gesprekspartners (asymmetrische communicatie) (Theunissen & Noordin, 

2012). Een dialoog draait meer om het verkrijgen van begrip tussen beide gesprekspartners. 

Beide partijen moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren, maar ze moeten ook bereid zijn 

om zich aan te passen. Anders is er namelijk geen sprake van een dialoog (Theunissen & 

Noordin, 2012). Door als organisatie een dialoog aan te gaan met een stakeholder, kan er een 

positieve relatie ontstaan tussen de organisatie en de stakeholder (Bruning, Dials & Shirka, 

2008). Stakeholders kunnen een positievere waardering en gedragsintenties ten opzichte van 

de organisatie ontwikkelen.  

Sociale media zijn geschikte media om een dialoog tussen een organisatie en een 

stakeholder tot stand te brengen (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Een voordeel van 

sociale media is dat er gemakkelijker interactie tussen een organisatie en een stakeholder kan 

plaatsvinden, omdat gelijk op berichten gereageerd kan worden door zowel de organisatie als 

de stakeholder. Een nadeel is dat reacties van organisaties op berichten van klanten minder 

consistent kunnen zijn, doordat ze snel en adequaat moeten reageren op vragen en/of klachten 

(Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Het real-time reageren op vragen en/of klachten heeft 

namelijk een positiever effect op klanten dan achteraf reageren (Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy & Silvestre, 2011).  
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 Een ander belangrijk kenmerk van sociale media, ten opzichte van 

organisatiewebsites, is dat sociale media meer persoonlijk en minder formeel zijn (Kaplan & 

Haenlein, 2010). De communicatie van organisaties via sociale media moet hier op worden 

aangepast. Het is niet verstandig om berichten te versturen in een corporate voice, want deze 

berichten zijn te professioneel om te gebruiken in de sociale media. De berichten sluiten in dat 

geval niet aan bij het taalgebruik van de consument. Daarnaast bevatten berichten in een 

corporate voice weinig tot geen persoonlijke aspecten, waardoor ze zakelijk overkomen 

(Kelleher & Miller, 2006). Tevens komen de berichten hierdoor onpersoonlijk over en dat is 

niet aantrekkelijk voor een stakeholder om een dialoog aan te gaan. Daarnaast krijgen mensen 

bij het gebruik van een corporate voice niet het idee dat ze communiceren met een ‘echt 

persoon’, terwijl dat wel van belang is voor het krijgen van een dialoog (Kelleher & Miller, 

2006). Organisaties moeten daarom meer persoonlijke berichten gaan versturen, waarbij 

human voice een belangrijke rol speelt. Toch zullen de berichten alsnog een zekere mate van 

zakelijkheid moeten bevatten, aangezien een organisatie professioneel wil overkomen 

(Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014).  

 

1.2 Human voice: de voordelen  
Het gebruik van human voice is van belang om als organisatie menselijker over te komen in 

online communicatie (Kelleher & Miller, 2006). Maar wat is human voice eigenlijk? De 

definitie van human voice beschrijft human voice als “an engaging and natural style of 

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

between individuals in the organization and individuals in publics” (Kelleher & Miller, 2006, 

p. 177). Dit wil zeggen dat human voice ervoor zorgt dat mensen denken dat ze met echte 

mensen communiceren in plaats van met een organisatie. Hierdoor komt een organisatie 

menselijker over, waardoor stakeholders de mogelijkheid zien om een dialoog aan te gaan met 

de organisatie. Het hebben van een dialoog kan vervolgens leiden tot een positieve relatie met 

de organisatie en een positieve attitude ten opzichte van de organisatie (Park & Cameron, 

2014; Park & Lee, 2013).  

Daarnaast kan het gebruik van human voice in berichten verschillende effecten 

hebben. Kelleher en Miller (2006) hebben onderzoek gedaan naar het effect van human voice 

bij het opbouwen en onderhouden van positieve relaties tussen organisaties en stakeholders in 

online communicatie. Om te onderzoeken of human voice van belang is bij het ontwikkelen 

van positieve relaties tussen organisaties en stakeholders in online communicatie, hebben 

Kelleher en Miller (2006) drie condities opgesteld waarin de human voice gemanipuleerd is. 
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De drie condities waren het lezen van een tekstdeel van de bedrijfswebsite van Microsoft, 

waarin gebruik gemaakt werd van een corporate voice, een bedrijfsblog van Microsoft, waarin 

gebruik gemaakt werd van een human voice, en een niet-gerelateerde website (Dupont), die 

als controleconditie fungeerde. Het verschil tussen de tekst van de bedrijfswebsite en tekst 

van de bedrijfsblog was te vinden in de inhoud. De tekst van de bedrijfswebsite was van de 

echte Microsoftwebsite gehaald. De tekst van de blog was gehaald uit de bedrijfsblogs van 

Microsoft. Deze tekst bevatte persoonlijke gedachten van de schrijver en een 

feedbackmogelijkheid. De commentaren van andere lezers waren ook te vinden bij de tekst. 

Proefpersonen werden random aan een van deze condities toegewezen.  

Vervolgens hebben de proefpersonen een vragenlijst, die items over human voice 

bevatte, ingevuld. De items voor het meten van human voice zijn opgesteld door Kelleher en 

Miller (2006). Dit zijn items zoals: de organisatie staat open voor dialoog, nodigt mensen uit 

om te converseren, probeert te communiceren in een human voice en behandelt alle 

stakeholders als mensen. Uit de resultaten van het onderzoek van Kelleher en Miller (2006) 

bleek dat organisaties menselijker overkomen door het gebruik van human voice. Daarnaast 

bleek uit het onderzoek dat het gebruik van human voice invloed kan hebben op de relatie 

tussen de organisatie en de stakeholder. Human voice correleert positief met de mate van 

vertrouwen, tevredenheid, wederzijdse controle en betrokkenheid met de organisatie (Kelleher 

& Miller, 2006).  

Onderzoek van Kelleher (2009) laat ook zien dat human voice een positieve invloed 

kan hebben op de relatie tussen een organisatie en een stakeholder. Kelleher (2009) heeft 

onderzoek gedaan naar de perceptie van mensen, die ervaring hebben met interactieve 

communicatie met organisaties via bedrijfsblogs, met betrekking tot het ontwikkelen en 

onderhouden van relaties met organisaties. Kelleher (2009) is op zoek gegaan naar mensen 

die veel reageerden op bedrijfsblogs van Microsoft en aan hen heeft hij een vragenlijst 

opgestuurd met onder andere de items van human voice van Kelleher en Miller (2006). Uit de 

resultaten van het onderzoek bleek dat het gebruik van human voice door de organisatie een 

positieve invloed heeft op de relatie tussen de organisatie en de stakeholder, omdat het 

gebruik van human voice correleert met de mate van vertrouwen, tevredenheid, wederzijdse 

controle en betrokkenheid met de organisatie.  

Ook uit onderzoek van Park en Lee (2013) bleek dat het gebruik van human voice 

voor organisaties van belang is bij het ontwikkelen en onderhouden van positieve relaties met 

stakeholders. Het gebruik van human voice kan tevens zorgen voor een meer positieve 

attitude ten opzichte van de organisatie. In het onderzoek van Park en Lee (2013) stond de 
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invloed van het hebben van een menselijke aanwezigheid in socialemediaberichten van 

organisaties op de relatie tussen organisaties en stakeholders centraal. Proefpersonen kregen 

verschillende Twitterpagina’s te zien, waarin human voice was gemanipuleerd. In de 

persoonlijke conditie waren de namen en profielfoto’s van medewerkers te zien en in de 

professionele conditie niet. Na het zien van elke pagina werd een vragenlijst ingevuld met 

onder andere items over human voice van Kelleher en Miller (2006). Hieruit bleek dat human 

voice een effectieve tactiek kan zijn om een dialoog te verkrijgen tussen een organisatie en 

een stakeholder. Dus human voice is een belangrijke factor bij de relatie tussen een 

organisatie en een stakeholder en bij de attitude ten opzichte van de organisatie. Daarnaast 

bleek uit het onderzoek van Park en Lee (2013) dat het gebruik van human voice door 

organisaties kan zorgen voor een sterkere intentie van stakeholders om aan word-of-mouth 

(WOM) te gaan doen. WOM heeft betrekking op communicatie van stakeholders ten opzichte 

van producten, diensten of bedrijven naar andere stakeholders (Westbrook, 1987, geciteerd in 

Park & Lee, 2013). Dit kan zowel positief als negatief zijn. Positieve WOM van stakeholders 

kan leiden tot een verbeterde relatie tussen de organisatie en de stakeholder (Park & Lee, 

2013). Negatieve WOM van stakeholders daarentegen kan leiden tot meer negatieve reacties 

van andere stakeholders. Als de organisatie echter snel reageert op negatieve WOM, kan het 

leiden tot loyaliteit en tevredenheid van stakeholders en het kan zelfs leiden tot positieve 

WOM (Hong & Lee, 2005).  

 Verder bleek uit onderzoek van Sweetser en Metzgar (2007) dat, in het geval van een 

crisis, het gebruik van human voice op een bedrijfsblog de relatie tussen de organisatie en de 

stakeholder kan verbeteren. In hun onderzoek hebben ze proefpersonen een persoonlijke blog 

over een crisis, een bedrijfsblog over een crisis of een controleconditie voorgelegd. Hierna is 

er een vragenlijst afgenomen met onder andere items over human voice van Kelleher en 

Miller (2006). Uit de resultaten bleek dat het hebben van een bedrijfsblog een positieve 

invloed op de relatie tussen de organisatie en de stakeholder kan hebben tijdens een crisis. 

Wanneer de informatie op de blog regelmatig geüpdatet wordt, geeft dit namelijk de indruk 

dat de organisatie bereid is om een discussie aan te gaan met betrekking tot de crisis. Dit kan 

leiden tot een meer positieve indruk van de organisatie tijdens en na de crisis. Verder bleek 

dat het gebruik van human voice op een bedrijfsblog de relatie tussen de organisatie en 

stakeholder verbeterde tijdens een crisis.  
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1.3 Human voice: de nadelen  
De hiervoor genoemde effecten van human voice zijn in het algemeen positief voor een 

organisatie. Echter, gebruikmaken van te persoonlijke berichten kan ook nadelen opleveren 

voor een organisatie. Wanneer een medewerker online onprofessionele informatie geeft aan 

stakeholders, kan dit zorgen voor reputatieschade aan de organisatie (Allen, 2014). Er is 

namelijk geen verdere controle over deze gedeelde informatie en deze informatie kan door 

iedereen worden bekeken, opgeslagen en gedeeld. Zelfs al komt de organisatie erachter en 

wordt het bericht verwijderd, dan is de schade al geschied (Allen, 2014). Daarom kan een 

onprofessioneel bericht een negatieve invloed hebben op het bestaande beeld van de 

organisatie. Aangezien een medewerker een vertegenwoordiger is van de organisatie, moet hij 

of zij rekening houden met hoe hij of zij overkomt op de stakeholders (Sprague, 2007). 

Wat tevens kan zorgen voor negatieve gevolgen voor een organisatie is het 

persoonlijke gebruik van sociale media door medewerkers (Allen, 2014). Als medewerker 

maak je deel uit van een organisatie en word jij met een organisatie geassocieerd. De 

organisatie maakt deel uit van jouw identiteit (Ashforth & Mael, 1989). Een organisatie kan 

ook met een medewerker worden geassocieerd. Als een medewerker dan te persoonlijke 

berichten en/of foto’s plaatst op sociale media of ingaat op een taboe op sociale media (zoals 

drugsgebruik), kan dit leiden tot reputatieschade voor de organisatie (Allen, 2014; Sprague, 

2007). Compromitterende berichten en foto’s die geplaatst worden op sociale media zijn 

namelijk wereldwijd te zien. Als de geplaatste content taboe of negatief over de organisatie is, 

kunnen medewerkers hiervoor worden ontslagen (Drouin et al., 2015). Een voorbeeld hiervan 

is Axelle Despiegelaere. Zij is een supporter van het Belgische nationale voetbalteam en 

tijdens de wereldkampioenschappen in Brazilië werd zij bekend vanwege haar uiterlijk. 

Hierdoor kreeg zij een contract aangeboden van L’Oréal om modellenwerk te gaan doen. Na 

het plaatsen van een jachtfoto van zichzelf op haar Facebookpagina is de samenwerking 

tussen Axelle Despiegelaere en L’Oréal beëindigd (Tadeo, 2014). Op de pagina 

http://www.thefacebookfired.com/ zijn nog meer verhalen te vinden van mensen die wegens 

persoonlijke posts op Facebook zijn ontslagen. Deze voorbeelden laten zien dat het van 

belang is om rekening te houden met wat je plaatst op sociale media. Daarnaast moeten de 

berichten van organisaties op sociale media niet té persoonlijk zijn, want als 

vertegenwoordiger van een organisatie is het van belang om professioneel over te komen 

(Sprague, 2007).  

 

http://www.thefacebookfired.com/
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1.4 Human voice en corporate voice, een balans  
Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat socialemediaberichten niet meer professioneel 

overkomen wanneer er teveel gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gedachten en 

gevoelens. Daarnaast kunnen deze berichten zorgen voor reputatieschade voor de organisatie. 

Maar welke toon moet gebruikt worden in socialemediaberichten?  

Lillqvist en Louhiala-Salminen (2014) hebben onderzoek gedaan naar de manier 

waarop medewerkers van organisaties omgaan met consumenten op Facebook. Zij hebben een 

discourse analyse uitgevoerd, waarin Facebookberichten van twee organisaties zijn 

geanalyseerd. Hieruit bleken enkele verschillen tussen corporate voice en human voice. De 

zakelijke berichten werden namelijk niet ondertekend door de organisatie en bevatten geen 

persoonlijke aspecten. De persoonlijke berichten daarentegen waren wel gesigneerd en 

begonnen vaak met de voornaam van de aangesproken persoon. Daarnaast bleek uit hun 

onderzoek dat op Facebook een persoonlijke stijl van communiceren van belang is, aangezien 

Facebook een medium is voor het ontwikkelen en onderhouden van relaties (Lillqvist & 

Louhiala-Salminen, 2014). Een persoonlijke stijl (gebruik van een human voice) versus een 

zakelijke stijl (gebruik van een corporate voice) van communiceren is tevens onderzocht in 

het onderzoek van Kerkhof, Beukeboom en Utz (2011, geciteerd in Kerkhof, Schultz, & Utz, 

2011) en in het onderzoek van Park en Cameron (2014).  

Uit onderzoek van Kerkhof, Beukeboom en Utz (2011, geciteerd in Kerkhof, Schultz, 

& Utz, 2011) bleek dat human voice een belangrijke rol speelt bij de positieve relatie tussen 

de organisatie en stakeholder. Dit is onderzocht door proefpersonen verschillende berichten 

van een crisis voor te leggen. Deze berichten waren gemanipuleerd in voice (human voice of 

corporate voice) en in soort antwoord (verontschuldiging of ontkenning). De voice-

manipulatie vond plaats door de persoonsvormen aan te passen. De human voice-conditie was 

geschreven in eerste persoon en de corporate voice-conditie was geschreven in derde persoon. 

Verder werden er bij de human voice-conditie namen en profielfoto’s van medewerkers 

gebruikt en bij de corporate voice-conditie alleen de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo. Na het 

voorleggen van de berichten, werd een vragenlijst afgenomen met onder andere items over 

human voice van Kelleher en Miller (2006). Uit het onderzoek bleek dat gebruik van human 

voice bij een crisis zorgde voor minder negatieve gedachten van stakeholders ten opzichte van 

de organisatie. Verder leek de organisatie door de human voice meer toegewijd aan haar 

stakeholders en kwam de organisatie menselijker over. 

Uit onderzoek van Park en Cameron (2014) bleek dat online gebruik van human voice 

ook de dialoog bevordert, omdat mensen het idee hebben met een ‘echt persoon’ in gesprek te 



11 
 

zijn. In hun onderzoek zijn verschillende soorten blogs voorgelegd aan proefpersonen. De 

blogs verschilden in toon (gebruik van human voice of corporate voice), in bron (pr-

medewerker of burger) en in soort antwoord (defensief, wat betekent dat de organisatie niets 

toegaf over de crisis, of accommoderend, wat betekent dat de organisatie 

verantwoordelijkheid nam voor de crisis). De toon is gemanipuleerd door middel van 

persoonsvormen. De human voice-conditie is in eerste persoon geschreven en de corporate 

voice-conditie is geschreven in derde persoon. Daarnaast komen in de human voice-conditie 

nog gedachten van de zender voor. Uit de manipulatiecheck bleek dat blogs geschreven in 

eerste persoon meer gezien werden als communicatie in de vorm van een gesprek dan blogs 

geschreven in derde persoon. Na het zien van de verschillende blogs werd vervolgens een 

vragenlijst afgenomen. Uit de resultaten van Park en Cameron (2014) bleek dat het gebruik 

van human voice mensen het idee geeft dat ze in gesprek zijn met een ‘echt persoon’. 

Hierdoor zijn mensen meer bereid om een dialoog aan te gaan met de organisatie en om te 

doen aan (positieve) word-of-mouth over de organisatie.  

 Uit de onderzoeken van Lillqvist en Louhiala-Salminen (2014), Kerkhof, Beukeboom 

en Utz (2011, geciteerd in Kerkhof, Schultz & Utz, 2011) en Park en Cameron (2014) is 

gebleken dat persoonlijk communiceren, ofwel communiceren met een human voice, 

belangrijk is voor een positieve relatie tussen organisatie en stakeholder in online 

communicatie. Socialemediaberichten komen echter niet meer professioneel over wanneer er 

teveel gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gedachten en gevoelens in sociale media 

berichten. Daarnaast kunnen deze berichten zorgen voor reputatieschade voor de organisatie. 

Daarom is een balans tussen een human voice en een corporate voice van belang (Lillqvist & 

Louhiala-Salminen, 2014). Medewerkers moeten professioneel communiceren, aangezien ze 

vertegenwoordigers van de organisatie zijn. Daarnaast moeten medewerkers als zichzelf 

communiceren, want sociale media zijn persoonlijker en minder formeel (Kaplan & Haenlein, 

2010). Deze beide belangen zijn terug te zien in figuur 1 (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 

2014, p.23). Van belang is dus dat er enkele persoonlijke aspecten voorkomen in 

socialemediaberichten, maar dat de berichten nog wel professioneel zijn. 
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Figuur 1. De complexiteit bij het plaatsen van socialemediaberichten namens jezelf versus 

namens de organisatie. Uit Lillqvist & Louhiala-Salminen (2014, p.23).  

 

Tot nu toe is er nog geen onderzoek verricht naar de balans tussen human en corporate voice. 

Er is alleen onderzoek verricht naar berichten in een human voice, die afgezet zijn tegen 

berichten in een corporate voice. Bij de onderzoeken was er een focus op de voordelen van 

human voice, terwijl de voordelen van corporate voice niet aan bod zijn gekomen. Berichten 

van organisaties waarin een human voice wordt gebruikt worden gezien als menselijker, 

helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van positieve relaties tussen organisaties en 

stakeholders en kunnen leiden tot een positievere attitude ten opzichte van de organisatie 

(Park & Lee, 2013; Kelleher, 2009; Sweetser & Metzgar, 2007; Kelleher & Miller, 2006). Een 

nadeel van (te veel) gebruik van human voice in berichten van organisaties is dat het een 

negatieve invloed kan hebben op de reputatie van de organisatie (Allen, 2014). Berichten van 

organisaties waarin een corporate voice wordt gebruikt zijn daarentegen professioneel. Deze 

berichten bevatten geen persoonlijke aspecten en komen ook niet menselijk over. Hierdoor is 

het moeilijker om een dialoog aan te gaan en om een positieve relatie op te bouwen tussen een 

organisatie en een stakeholder (Kelleher & Miller, 2006). Daarom is het van belang om 

berichten te versturen die zowel persoonlijke aspecten bevatten als professioneel zijn. Het 

doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe een Facebookbericht van een organisatie 

met zowel een human voice als een corporate voice gewaardeerd wordt ten opzichte van een 

Facebookbericht dat alleen een human voice of alleen een corporate voice bevat. Bij dit 

onderzoeksdoel zijn de volgende hypothesen opgesteld:  

H1: Een Facebookbericht van een organisatie met zowel een human voice als een 

corporate voice wordt beter gewaardeerd dan zowel een Facebookbericht van een 

organisatie in een human voice als een Facebookbericht van een organisatie in een 

corporate voice.  
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H2. Een Facebookbericht van een organisatie met zowel een human voice als een 

corporate voice wordt zowel menselijk als professioneel gevonden. 

H2a. Een Facebookbericht van een organisatie met zowel een human voice als een 

corporate voice wordt menselijker gevonden dan een Facebookbericht van een 

organisatie in een corporate voice.  

H2b. Een Facebookbericht van een organisatie met zowel een human voice als een 

corporate voice wordt professioneler gevonden dan een Facebookbericht van een 

organisatie in een human voice. 

Daarnaast wordt in dit onderzoek gekeken naar het verband tussen voice en waardering. Er 

wordt namelijk gekeken naar welke voice (human of corporate) de waardering van een 

Facebookbericht van een organisatie meer voorspelt. Daarom is de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld:  

Welke voice (human voice of corporate voice) voorspelt de waardering van een 

Facebookbericht van een organisatie en de reputatie van een organisatie het meest? 

 

2. Methode 

2.1 Materiaal 
Voor dit onderzoek zijn drie Facebookberichten gecreëerd. De Facebookberichten bevatten 

zowel een vraag of klacht van een stakeholder als een reactie van een organisatie. De 

Facebookberichten van de organisaties (organisatieberichten) zijn gemanipuleerd in soort 

voice. Van één organisatiebericht zijn drie versies gecreëerd, namelijk een human voice-

versie, een corporate voice-versie en een versie met zowel een human voice als een corporate 

voice. In tabel 1 staan de manipulaties van human voice en corporate voice die toegepast zijn 

op de organisatieberichten en op welke literatuur de manipulatie is gebaseerd.  
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Tabel 1. De gebruikte manipulaties van human voice, corporate voice en een balans tussen human en 

corporate voice in de organisatieberichten. 

 

 De Facebookberichten, die werden getoond aan de proefpersonen, waren gebaseerd op 

vragen/klachten die daadwerkelijk via Facebook waren geplaatst op de pagina van Transavia, 

Samsung Nederland en C&A. Er was gekozen voor verschillende organisaties, omdat de 

berichten dan minder goed met elkaar vergeleken konden worden door de proefpersonen.  

Bij de human voice-versie van het organisatiebericht werd de klant aangesproken met 

‘je’ en de medewerker refereerde naar de organisatie met ‘ik’. Daarnaast was er sprake van 

een informele opening en afsluiting door het gebruik van de voornamen van de klant en 

medewerker en tot slot werden er emoticons en symbolen gebruikt. Een voorbeeld van een 

human voice-versie van het bericht is: 

Manipulatie Human 

voice-versie 

Corporate 

voice-versie 

Balans 

human en 

corporate 

voice 

Artikelen waarin de manipulatie 

wordt gebruikt  

Aanspreekvorm 

van klant 

Je U  Je Park en Cameron (2014), Kerkhof, 

Beukeboom en Utz (2011, geciteerd 

in Kerkhof, Schultz & Utz, 2011) 

Referentie naar 

organisatie 

Ik Wij Wij Park en Cameron (2014), Kerkhof, 

Beukeboom en Utz (2011, geciteerd 

in Kerkhof, Schultz & Utz, 2011) 

Opening Informeel Formeel Informeel    

Aanspreken 

klant  

 

Voornaam Achternaam  Voornaam 

 

Lillqvist en Louhiala-Salminen 

(2014), Park en Lee (2013), 

Kerkhof, Beukeboom en Utz (2011, 

geciteerd in Kerkhof, Schultz & 

Utz, 2011) 

Afsluiting 

medewerker 

Voornaam Bedrijfsnaam Beide  Park en Lee (2013),  

Kerkhof, Beukeboom en Utz (2011, 

geciteerd in Kerkhof, Schultz & 

Utz, 2011) 

Gebruik 

emoticons/ 

symbolen 

Wel Niet Niet Derks, Bos en Von Grumbkow 

(2008), Rosen, Chang, Erwin, 

Carrier en Cheever (2010) 
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Bij de corporate voice-versie van het organisatiebericht werd de klant aangesproken met ‘u’ 

en de medewerker refereerde naar de organisatie met ‘wij’. Verder was er sprake van een 

formele opening en afsluiting door het gebruik van de achternaam van de klant bij de opening 

en de bedrijfsnaam bij de afsluiting. Tot slot werd er geen gebruik gemaakt van emoticons of 

symbolen bij de corporate voice-versie van het bericht. Een voorbeeld van een corporate 

voice-versie van het bericht is:  

 

  

 

De versie van een organisatiebericht met zowel een human als een corporate voice was 

opgesteld uit zowel aspecten van de human voice-versie als aspecten van de corporate voice-
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versie, zodat een balans hiertussen ontstond. Er was gekozen voor het aanspreken van de klant 

met ‘je’, terwijl de medewerker naar de organisatie refereerde met ‘wij’. Hierdoor was bij de 

aanspreekvorm zowel een human als corporate voice gebruikt. Daarnaast werd de klant 

aangesproken met zijn of haar voornaam en sloot de medewerker het bericht af met zijn of 

haar voornaam en met de naam van de organisatie. Op deze manier was de opening 

persoonlijk en bij de afsluiting was er een combinatie tussen human voice en corporate voice. 

De medewerker plaatste het bericht namelijk namens zichzelf, maar ook namens de 

organisatie. Tot slot werd er geen gebruik gemaakt van emoticons en/of symbolen. Het bericht 

moest namelijk nog een bepaalde mate van professionaliteit bevatten en niet alleen 

persoonlijk/informeel zijn. Een voorbeeld van een balans tussen human voice en corporate 

voice in een organisatiebericht is: 

 

  

 

Er is een pretest uitgevoerd om te controleren of de verschillende voice-manipulaties in de 

organisatieberichten van elkaar verschilden. Het gebruikte materiaal en de vragenlijst van de 

pretest zijn te vinden in bijlage 1. De pretest is uitgevoerd bij 25 proefpersonen. De 

gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 24.40 jaar (SD = 9.10), met een minimum 

leeftijd van 17 jaar en een maximum leeftijd van 57 jaar. De pretest is voornamelijk 

afgenomen bij vrouwen (92.0%). Verder gaven de meeste proefpersonen aan dat hun 

opleidingsniveau WO was (72%). 
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Om de manipulatie te controleren is een eenweg variantie-analyse met herhaalde 

metingen voor Gepercipieerde Human Voice met als factor Type Bericht uitgevoerd. Hieruit 

bleek een hoofdeffect van Type Bericht (F (2, 48) = 9.20, p < .001, η2 = .28). Uit de post hoc 

toets (Sidak) bleek dat een organisatiebericht in een human voice (M = 5.66, SD = 0.14) als 

menselijker werd gezien dan een organisatiebericht in een corporate voice (M = 4.67, SD = 

0.24). Tevens bleek dat een organisatiebericht met in een human voice (M = 5.66, SD = 0.14) 

als menselijker werd gezien dan een organisatiebericht zowel een human als een corporate 

voice (M = 4.89, SD = 0.19). Daarnaast is een eenweg variantie-analyse met herhaalde 

metingen voor Gepercipieerde Corporate Voice met als factor Type Bericht uitgevoerd. 

Hieruit bleek een hoofdeffect van Type Bericht (F (1.636, 39.275) = 17.05, p < .001, η2 = 

.42). Uit de post hoc toets (Sidak) bleek dat een organisatiebericht in een corporate voice (M = 

5.12, SD = 0.26) als professioneler werd gezien dan een organisatiebericht in een human 

voice (M = 3.52, SD = 0.29). Een organisatiebericht met zowel human voice en corporate 

voice aspecten (M = 5.40, SD = 0.20) bleek ook professioneler dan een organisatiebericht in 

een human voice (M = 3.52, SD = 0.29).  

Uit deze manipulatiecheck blijkt dat het organisatiebericht met zowel een human als 

een corporate voice niet menselijk genoeg is, want het bericht verschilt qua menselijkheid niet 

van een organisatiebericht in een corporate voice. Daarom is de opening van deze berichten 

aangepast van formeel naar informeel. Het bericht van Samsung Nederland bijvoorbeeld 

begon voor de aanpassing met ‘Goedemiddag Will’. Na de aanpassing begon het bericht met 

‘Hallo Will’. In bijlage 2 zijn de Facebookberichten te vinden. 

 

2.2 Proefpersonen  
Aan het onderzoek hebben 157 proefpersonen deelgenomen. Hiervan zijn 8 proefpersonen 

verwijderd wegens het niet volledig invullen van de vragenlijst. Vervolgens zijn er nog 20 

proefpersonen verwijderd in verband met teveel kennis met betrekking tot het onderwerp van 

het onderzoek. Proefpersonen zijn verwijderd als ze de term ‘human voice’ noemden of als ze 

specifiek aanduidden op welke aspecten de berichten van elkaar verschilden. Een voorbeeld 

van een antwoord van een verwijderde proefpersoon op de vraag naar het onderzoeksdoel is: 

‘Kijken waar het meeste conversational human voice in zit en wat het meeste aanspreekt.’ De 

dataset bestond uiteindelijk uit 129 proefpersonen. Alle proefpersonen hadden een Facebook-

account. In tabel 2 is het aantal en percentage te vinden van hoeveel uur per week de 

proefpersonen op Facebook zitten.  
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Tabel 2. Het aantal en percentage (%) van hoeveel uur proefpersonen op Facebook zitten (N = 129) 

Uur per week op Facebook Aantal  Percentage 

(%) 

Niet 2 1.6 

10 uur of minder per week 56 43.4 

Tussen de 10 en de 20 uur per week 48 37.2 

Tussen de 20 en de 30 uur per week 14 10.9 

Meer dan 30 uur per week  9 7.0 

 

Van de proefpersonen was 69.8% vrouw. Uit een χ2-toets bleek dat er geen verband was 

tussen de verdeling van geslacht en de verdeling van de drie versies (χ2 (2) = 2.26, p = .324). 

De leeftijd van de proefpersonen was gemiddeld 25.20 jaar (SD = 7.15), met een minimum 

van 17 jaar en een maximum van 67 jaar. Uit een variantie-analyse bleek dat er geen verschil 

was tussen de drie versies met betrekking tot leeftijd (F (2, 126) < 1). Van de proefpersonen 

had 65.9% WO afgerond en 23.3% had HBO voltooid. Uit een χ2-toets bleek dat er geen 

verband was tussen de verdeling van opleidingsniveau en de verdeling van de versies (χ2 (10) 

= 12.11, p = .278).  

 

2.3 Ontwerp 
 In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een 3 (soort voice) x 3 (organisatie) 

binnenproefpersoonontwerp. Dit betekent dat de proefpersonen alle manipulaties van voice 

(human voice, corporate voice of zowel human voice als corporate voice) te zien kregen. Er is 

één Facebookbericht per organisatie (C&A, Samsung Nederland en Transavia) gecreëerd, 

waarop de voice-manipulatie is toegepast. Zo ontstonden drie versies van ieder 

Facebookbericht. Vervolgens werden drie vragenlijsten gemaakt met de Facebookberichten, 

zodat van elk Facebookbericht en de voice-manipulatie één versie voorkwam in de 

vragenlijst. Iedere proefpersoon kreeg één versie van de vragenlijst te zien. Proefpersonen 

zagen in die versie alle voice-manipulaties in drie verschillende Facebookberichten, maar ze 

zagen niet alle manipulaties van één Facebookbericht. In tabel 3 is de verdeling van de voice-

manipulatie en organisatie per vragenlijst te zien.  
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Tabel 3. De verdeling van de voice-manipulatie en organisatie per vragenlijst 

Vragenlijst\Organisatie C&A-bericht Samsung Nederland Transavia 

Versie 1  Human voice Balans Corporate voice 

Versie 2 Balans Corporate voice Human voice 

Versie 3 Corporate voice Human voice Balans 

 

2.4 Instrumentatie 
De eerste onderzochte afhankelijke variabele was de waardering van de voice in de 

organisatieberichten. Deze variabele werd gemeten door zevenpunts semantische schalen. Een 

voorbeeld van een item was: Het Facebookbericht van de organisatie is 

aangenaam/onaangenaam. De items waren afgeleid en vertaald van het construct waardering 

van merkadvertenties uit onderzoek van Raney, Arpan & Pashupati (2003). Hieraan waren 

nog enkele items toegevoegd, die de functionaliteit en de behulpzaamheid van de 

organisatieberichten maten. Deze items waren afgeleid en vertaald van het construct 

waardering van producten/merken uit het onderzoek van Voss, Spangenberg en Grohmann 

(2003). De betrouwbaarheid van alle items is drie keer gemeten, aangezien er gebruik 

gemaakt is van drie verschillende onderwerpen waardoor de items drie keer zijn gesteld. 

Daarom wordt de range van de Cronbach’s α gegeven. De items met betrekking tot de 

waardering van het organisatiebericht bleken betrouwbaar te zijn in het huidige onderzoek 

(Cronbach’s α = .89, met een range van .86 tot  .93). In bijlage 3 zijn alle items die de 

waardering van het Facebookbericht van de organisatie meten te vinden. De tweede 

afhankelijke variabele was de reputatie van de organisatie. Deze variabele werd ook gemeten 

door zevenpunts semantische schalen. Een voorbeeld van een item was: De organisatie is 

betrouwbaar/onbetrouwbaar. De items waren afgeleid en vertaald van het construct 

merkwaardering uit het onderzoek van Van Noort en Willemsen (2012). Ook deze items 

bleken betrouwbaar te zijn (Cronbach’s α = .90, met een range van .84 tot .92). In bijlage 3 

zijn alle items die de reputatie van de organisatie meten te vinden. 

De mate van human voice in de berichten werd gemeten aan de hand van tien van de 

items van human voice van Kelleher en Miller (2006). Een voorbeeld van een item was: ‘De 

organisatie staat open voor dialoog’. Daarnaast werd de mate van corporate voice gemeten 

door drie items, die afgeleid waren van onderzoek van Lillqvist en Louhiala-Salminen (2014). 

Een voorbeeld van een item was: ‘De organisatie is professioneel’. 

Er is een pretest uitgevoerd om te kijken of alle items die de mate van human voice 

meten nodig zijn om deze variabele te meten. De items worden namelijk drie keer gesteld in 
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de vragenlijst. Om de belasting voor proefpersonen te verminderen, zou het handiger zijn als 

de variabele ook met minder items zou kunnen worden gemeten. Tevens is gekeken of de drie 

items die de mate van corporate voice meten dat ook doen. Iedere proefpersoon heeft drie 

Facebookberichten gezien, namelijk één Facebookbericht per organisatie met één voice-

manipulatie per organisatiebericht. Het materiaal van de pretest is te vergelijken met versie 2 

van het hoofdonderzoek. Na elk Facebookbericht werden vragen over de mate van human 

voice en de mate van corporate voice gesteld. In bijlage 1 zijn het materiaal en de vragenlijst 

van de pretest te vinden.  

Er is een principal axis factoring analyse zonder rotatie uitgevoerd voor de items die 

de mate van human voice meten. Hierbij is er 1 factor getrokken, die 50.3% van de variantie 

verklaart. De factor bestaat uit items 3, 4, 7, 8, 9, 10 en is betrouwbaar (Cronbach’s α = .85). 

Daarom zijn item 1, 2, 5, en 6 uit de vragenlijst gehaald. Verder is aan de hand van feedback 

van de proefpersonen item 4 van de vragenlijst over de mate van human voice aangepast. Het 

item was geformuleerd als ‘De organisatie probeert te communiceren in een human voice’. 

Deze formulering bleek echter niet duidelijk te zijn voor proefpersonen. Daarom is het item 

aangepast naar ‘De organisatie probeert op een menselijke manier te communiceren’. Er is 

ook een principal axis factoring analyse zonder rotatie uitgevoerd voor de items die de mate 

van corporate voice meten. Hierbij is er 1 factor getrokken, die 67.2% van de variantie 

verklaart. De factor bestaat uit item 1 en 2 en is betrouwbaar (Cronbach’s α = .81). Daarom is 

item 3 uit de vragenlijst gehaald. De factoranalyses zijn echter niet voorspellend voor de 

uitkomsten van het hoofdonderzoek. Toch zijn de wijzigingen toegepast om de belasting voor 

de proefpersonen te verminderen, aangezien de items drie keer gesteld worden.  

In het hoofdonderzoek bleken de items die de mate van human voice meten ook 

betrouwbaar (Cronbach’s α = .88, met een range van .85 tot .91). De items die de mate van 

corporate voice meten bleken redelijk betrouwbaar (Cronbach’s α = .72, met een range van 

.64 tot .79). In bijlage 3 zijn de items die de mate van human voice en corporate voice meten 

te vinden.  

Om proefpersonen af te leiden van het onderzoeksdoel werden er enkele vragen 

gesteld over het bericht van de klant. Deze vragen waren afgeleid en vertaald uit onderzoek 

van Thorson en Rodgers (2006). Een voorbeeld van een vraag was: De klant is 

eerlijk/oneerlijk. Deze items bleken betrouwbaar te zijn (Cronbach’s α = .75. met een range 

.70 tot .83). In bijlage 3 zijn de items die de indruk van de klant meten te vinden. 

Verder werden er enkele vragen gesteld met betrekking tot het Facebookgebruik van 

proefpersonen. Een voorbeeld van zo’n vraag was: ‘Heeft u op dit moment een account op 
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Facebook? Ja/Nee’. Tevens werd gevraagd wat proefpersonen verwachtten dat het 

onderzoeksdoel was. Tot slot werd nog gevraagd naar enkele demografische gegevens, zoals 

het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de proefpersoon. In bijlage 3 is de gehele 

vragenlijst te vinden.  

 

2.5 Procedure 
De vragenlijst was online afgenomen via thesistools.com. De vragenlijst startte met een korte 

introductie. Hierin stond een tijdsindicatie voor het invullen van de vragenlijst en dat de 

gegeven antwoorden op de vragen werden geanonimiseerd. Vervolgens begon de vragenlijst 

en werden eerst de Facebookberichten getoond, waarna er vragen werden gesteld over de 

reputatie van de organisatie, de indruk van de klant, de waardering van het organisatiebericht 

en de mate van human voice en corporate voice in het bericht. Iedere proefpersoon was 

willekeurig aan een van de condities toegewezen. Na het invullen van de vragenlijst waren de 

proefpersonen bedankt en was verteld dat de getoonde Facebookberichten fictief waren en 

niet op waarheid berustten. 

 

2.6 Toetsing 
Met de verkregen data werd statistisch getoetst. Er is een variantie-analyse uitgevoerd om te 

kijken of het soort voice een effect heeft op de waardering van de organisatieberichten. Ook is 

getoetst of het soort voice een effect heeft op de reputatie van de organisatie. Daarnaast is 

getoetst of human voice-berichten menselijker zijn dan corporate voice-berichten en of 

corporate voice-berichten professioneler zijn dan human voice-berichten. Tevens is getoetst of 

de organisatieberichten waarin zowel persoonlijke als professionele aspecten te vinden zijn 

zowel menselijk als professioneel zijn. Tot slot zijn er zes regressie-analyses uitgevoerd om te 

kijken welke voice (human of corporate) de waardering van de organisatieberichten voorspelt 

en welke voice de reputatie van de organisatie voorspelt. Aangezien er in dit onderzoek een 

binnenproefpersoonontwerp is gebruikt, zijn de regressie-analyses per organisatie (C&A, 

Samsung Nederland en Transavia) uitgevoerd.  

 

3. Resultaten 
Om het onderzoeksdoel, betreffende de waardering van een organisatiebericht met zowel een 

human voice als een corporate voice ten opzichte van een organisatiebericht met alleen een 

human of corporate voice, te onderzoeken is een eenweg variantie-analyse met herhaalde 
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metingen voor Waardering van het Organisatiebericht met als factor Type Bericht uitgevoerd. 

Er bleek een hoofdeffect van Type Bericht op de Waardering van het Organisatiebericht (F (2, 

256) = 3.98, p = .020, η2 = .03). Uit de post hoc toets (Sidak) bleek dat een organisatiebericht 

in een human voice (M = 5.15, SD = 1.13) een hogere waardering kreeg dan een 

organisatiebericht in een corporate voice (M = 4.74, SD = 1.26). Er bleek ook dat een 

organisatiebericht met zowel human voice als corporate voice aspecten (M = 5.06, SD = 1.17) 

zich daar tussenin bevond. De waardering van een organisatiebericht met zowel human voice- 

als corporate voice-aspecten bleek niet significant af te wijken van een organisatiebericht in 

een human voice en van een organisatiebericht in een corporate voice. Hypothese 1 is niet 

bevestigd door het onderzoek. Uit de eenweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor 

Reputatie van de Organisatie met als factor Type Bericht bleek geen hoofdeffect van Type 

Bericht op de Reputatie van de Organisatie (F (1.901, 243.272) < 1). 

Hypothese 2a is door het onderzoek bevestigd. Uit de eenweg variantie-analyse met 

herhaalde metingen voor Gepercipieerde Human Voice met als factor Type Bericht bleek 

namelijk een hoofdeffect van Type Bericht (F (1.625, 207.988) = 29.36, p < .001, η2 = .19). 

Uit de post hoc toets (Sidak) bleek dat een organisatiebericht in een human voice (M = 5.54, 

SD = .81) als menselijker werd gezien dan een organisatiebericht in een corporate voice (M = 

4.75, SD = 1.16). Een organisatiebericht met zowel human voice- als corporate voice-aspecten 

(M = 5.37, SD = .88) bleek ook menselijker dan een organisatiebericht in een corporate voice 

(M = 4.75, SD = 1.16). 

Hypothese 2b is ook bevestigd. Uit de eenweg variantie-analyse met herhaalde 

metingen voor Gepercipieerde Corporate Voice met als factor Type Bericht bleek een 

hoofdeffect van Type Bericht (F (1.898, 242.921) = 18.52, p < .001, η2 = .13). Uit de post hoc 

toets (Sidak) bleek dat een organisatiebericht in een corporate voice (M = 5.31, SD = 1.16) als 

professioneler werd gezien dan een organisatiebericht in een human voice (M = 4.49, SD = 

1.43). Een organisatiebericht met zowel human voice- en corporate voice-aspecten (M = 5.10, 

SD = 1.01) bleek ook professioneler dan een organisatiebericht in een human voice (M = 4.49, 

SD = 1.43).  

 In tabel 4 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de reputatie van de 

organisatie, de waardering van het organisatiebericht, de mate van human voice en de mate 

van corporate voice per conditie te vinden.  
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Tabel 4. De reputatie van de organisatie, de waardering van het organisatiebericht, de mate van human 

voice en de mate van corporate voice per conditie (N = 129) 

 Human voice bericht 
 

M          SD 

Corporate voice bericht 
 

M           SD 

Bericht met balans human en 
corporate voice 

M          SD 

Reputatie 

 

5.33  1.05 5.26 

 

1.25 5.34 

  

1.02 

Waardering 

 

5.15 1.13 4.74 1.26 5.06 1.17 

Human voice 

 

5.54 0.81 4.75 1.16 5.37 0.88 

Corporate voice 4.49 1.43 5.31 1.16 5.10 1.01 

 

3.1 Regressieanalyses 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag betreffende de voice (human of corporate) 

die de waardering van een organisatiebericht en de reputatie van een organisatie het meest 

voorspelt, zijn zes regressie-analyses uitgevoerd. Om te zien welke voice, human of 

corporate, de waardering van het organisatiebericht het meest voorspelt zijn drie regressie-

analyses uitgevoerd. Dit betekent dat er één regressie per organisatie is uitgevoerd. Er zijn 

ook drie regressie-analyses uitgevoerd om te kijken welke voice de reputatie van de 

organisatie het meest voorspelt. Er is één regressie per organisatie uitgevoerd. 

Bij de regressie-analyses met als afhankelijke variabele de waardering van het 

organisatiebericht en met human voice en corporate voice als predictoren bleek iedere keer 

human voice de meest significante voorspeller (gemiddelde β = .52 met een range van .46 tot 

.65, p < .001). Bij de regressie-analyses met als afhankelijke variabele de reputatie van de 

organisatie bleek bij twee van de drie analyses corporate voice de meest significante en/of 

enige voorspeller (gemiddelde β = .40 met een range van .39 tot .40, p < .001). In bijlage 4 is 

de volledige rapportage van de regressie-analyses te vinden.  

 

4. Conclusie en discussie 

4.1 Conclusie 
Tot nu toe was er nog geen onderzoek verricht naar een balans tussen human voice en 

corporate voice. Er was alleen onderzoek verricht naar berichten in een human voice, die 

afgezet zijn tegen berichten in een corporate voice. Voor organisaties is het echter wel van 

belang om online berichten te plaatsen die zowel professioneel als menselijk zijn. Sociale 

media zijn persoonlijk en informeel (Kaplan & Haenlein, 2010). De medewerkers, die 

berichten posten op de sociale media, zijn vertegenwoordigers van de organisatie (Sprague, 
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2007), waardoor een zekere mate van professionaliteit met betrekking tot de geposte berichten 

ook van belang is.  

Het doel van dit onderzoek was ten eerste om te onderzoeken hoe een Facebookbericht 

van een organisatie (organisatiebericht) met zowel een human als corporate voice wordt 

gewaardeerd ten opzichte van een organisatiebericht met alleen een human of corporate voice 

aan de hand van gestelde hypothesen. De eerste hypothese stelde dat een organisatiebericht 

met een human en corporate voice beter gewaardeerd werd dan een organisatiebericht met 

alleen een human voice of alleen een corporate voice. Er bleek echter geen verschil in 

waardering tussen het organisatiebericht met zowel een human als corporate voice en het 

organisatiebericht met alleen een corporate voice. Er bleek ook geen verschil in waardering 

tussen het organisatiebericht met een human en corporate voice en het organisatiebericht met 

alleen een human voice. Een organisatiebericht met een human en corporate voice wordt dus 

niet beter gewaardeerd dan een organisatiebericht met alleen een corporate of human voice. 

Alleen het organisatiebericht in een human voice werd beter gewaardeerd dan het 

organisatiebericht in een corporate voice.  

Verder stelde Hypothese 2a dat een organisatiebericht met een human en corporate 

voice menselijker werd gevonden dan een organisatiebericht met alleen een corporate voice. 

Hypothese 2b stelde dat een organisatiebericht met een human en corporate voice 

professioneler werd gevonden dan een organisatiebericht met alleen een human voice. Samen 

stelden deze twee hypothesen dat een organisatiebericht met een human en corporate voice 

zowel menselijk als professioneel werd gevonden. Deze hypothesen worden bevestigd door 

dit onderzoek. Er is namelijk gevonden dat een organisatiebericht met een human en 

corporate voice niet verschilt in menselijkheid met een organisatiebericht dat alleen een 

human voice bevat, terwijl het organisatiebericht wel verschilt in menselijkheid met een 

organisatiebericht dat alleen een corporate voice bevat. Dit is een bevestiging voor hypothese 

2a. Daarnaast is gevonden dat een organisatiebericht met een human en corporate voice niet 

verschilt in professionaliteit met een organisatiebericht dat alleen een corporate voice bevat, 

terwijl het organisatiebericht wel verschilt in professionaliteit met een organisatiebericht dat 

alleen een human voice bevat. Dit bevestigt hypothese 2b. Uit de bevestiging van hypothese 

2a en 2b is te concluderen dat een organisatiebericht met een human en corporate voice 

inderdaad zowel menselijk als professioneel is.  

Ten tweede is onderzocht welke voice (human of corporate) het meest belangrijk is 

voor de waardering van een organisatiebericht en voor de reputatie van een organisatie. Uit de 

verschillende regressie-analyses voor de waardering van het organisatiebericht bleek de mate 
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van human voice in een organisatiebericht de meest belangrijke voorspeller. Hierdoor kan 

geconcludeerd worden dat hoe meer human voice in een organisatiebericht te vinden is, hoe 

hoger de waardering van het bericht is. Dit is tevens een verklaring voor het eerder gevonden 

resultaat dat een organisatiebericht met zowel een human als corporate voice geen hogere 

waardering krijgt dan een organisatiebericht met alleen een human of corporate voice. Het 

organisatiebericht met beide voices bevat ook aspecten van een corporate voice en daardoor 

minder aspecten van een human voice. De human voice-aspecten hebben een groter positief 

effect op de waardering van het organisatiebericht. Hierdoor is te stellen dat 

Facebookberichten van organisaties het best een human voice kunnen gebruiken. 

  Toch is de combinatie van human voice- en corporate voice-aspecten in een bericht de 

beste keuze voor berichten van organisaties op sociale media. Door het gebruik van beide 

voices speelt een organisatie namelijk in op de waardering van het Facebookbericht (door 

gebruik van een human voice), maar ook op de reputatie (door gebruik van een corporate 

voice). Uit de regressie-analyses voor de reputatie van de organisatie is namelijk voorzichtig 

te concluderen dat corporate voice de belangrijkste voorspeller is voor de reputatie van een 

organisatie. Bij twee van de analyses kwam corporate voice naar voren als de meest 

belangrijke voorspeller. Echter, bij één analyse werd human voice aangewezen als meest 

belangrijke voorspeller. Daarnaast vindt de beïnvloeding van de reputatie van een organisatie 

met socialemediaberichten niet plaats door middel van één bericht. Daar gaat een langere tijd 

(en dus meerdere berichten) overeen (Walker, 2010). Daarom is voor de langere termijn een 

balans tussen human voice en corporate voice in geplaatste socialemediaberichten door 

organisaties van belang. Deze gebalanceerde socialemediaberichten kunnen dan zowel de 

waardering van de berichten als de reputatie van de organisatie positief beïnvloeden. 

 

4.2 Discussie  
Uit dit onderzoek blijkt dat organisatieberichten in een human voice menselijker overkomen 

dan organisatieberichten in een corporate voice. Daarnaast komen organisatieberichten in een 

corporate voice professioneler over dan organisatieberichten in een human voice. Dit komt 

overeen met het gesuggereerde verschil tussen human voice en corporate voice door Lillqvist 

en Louhiala-Salminen (2014). Het resultaat dat organisatieberichten in een human voice 

menselijker overkomen, ondersteunt tevens het onderzoek van Kelleher en Miller (2006), van 

Kerkhof, Beukeboom en Utz (2011, geciteerd in Kerkhof, Schultz & Utz, 2011), van Park en 

Lee (2013) en van Park en Cameron (2014). 
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 Lillqvist en Louhiala-Salminen (2014) stellen een balans tussen human en corporate 

voice voor. Aan de ene kant zijn sociale media persoonlijk en informeel (Kaplan & Haenlein, 

2010). Aan de andere kant zijn de medewerkers, die namens de organisatie posten op de 

sociale media, vertegenwoordigers van de organisatie (Sprague, 2007), waardoor ze 

professioneel moeten communiceren. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het 

mogelijk is om een Facebookbericht te creëren dat zowel een human als een corporate voice 

bevat. De manipulatie van de berichten in dit onderzoek is geslaagd. Het organisatiebericht in 

een human voice was menselijker dan het organisatiebericht in een corporate voice en het 

organisatiebericht in een corporate voice was professioneler dan het organisatiebericht in een 

human voice. Het organisatiebericht met een human en een corporate voice was zowel 

menselijker dan het organisatiebericht in een corporate voice als professioneler dan het 

organisatiebericht in een human voice.  

Er zit echter geen verschil in waardering tussen een organisatiebericht met een balans 

tussen human en corporate voice en een organisatiebericht in alleen een human voice of alleen 

een corporate voice. Een organisatiebericht in een human voice krijgt daarentegen wel een 

hogere waardering dan een organisatiebericht in een corporate voice. Een verklaring hiervoor 

is dat het gebruik van een human voice een groter effect heeft op de waardering van het 

organisatiebericht dan het gebruik van een corporate voice. Dit is gebleken uit de regressie-

analyses. De resultaten van de regressie-analyses verklaren tevens waarom er geen effect van 

type bericht op waardering is bij het organisatiebericht met zowel een human als corporate 

voice. Het organisatiebericht bevat ook corporate voice-aspecten en die hebben een kleiner 

effect op de waardering van een organisatiebericht. Daarnaast kunnen mensen bij 

organisatieberichten in een human voice het idee krijgen dat ze met een ‘echt’ persoon in 

gesprek zijn (Park & Cameron, 2014), terwijl dit niet het geval is bij organisatieberichten in 

een corporate voice (Kelleher & Miller, 2006). Daarom kunnen mensen organisatieberichten 

in een human voice hoger waarderen dan berichten in een corporate voice.  

Toch is het van belang om in berichten op sociale media zowel een human voice als 

een corporate voice te gebruiken. Bij de vraag wat het onderzoeksdoel van dit onderzoek zou 

zijn, gaven enkele proefpersonen aan dat zij een balans tussen human en corporate voice wel 

waarderen. Een antwoord op de vraag was bijvoorbeeld: ‘Analyseren welke communicatie 

stijl van bedrijven via facebook als het prettigst wordt ervaren (tip: die van C&A).’ In dit 

geval was C&A het bericht waarin zowel een human als corporate voice werd gebruikt.  

 Aan de hand van dit onderzoek is het tevens mogelijk om een aantal richtlijnen op te 

stellen, die ervoor kunnen zorgen dat een balans tussen human en corporate voice in 
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socialemediaberichten wordt bereikt. De richtlijnen zijn: de klant aanspreken met ‘je’, naar de 

organisatie refereren met ‘wij’, het bericht informeel openen, het bericht zowel formeel als 

informeel afsluiten (dus zowel de naam van de medewerker als de naam van de organisatie) 

en geen emoticons of andere symbolen gebruiken.  

 

4.2.1 Beperkingen 

Als kritisch naar het onderzoek wordt gekeken, zijn er enkele beperkingen te vinden. Een 

beperking van de methode is dat er gebruik is gemaakt van een binnenproefpersoonontwerp. 

Er was bewust gekozen voor een binnenproefpersoonontwerp, omdat op deze wijze de 

verschillen tussen de proefpersonen uitgeschakeld waren. Het gevolg was dat er minder 

proefpersonen nodig waren om een mogelijk significant effect te vinden. Er tevens was 

bewust gekozen voor verschillende organisaties in de Facebookberichten, zodat 

proefpersonen de berichten minder goed met elkaar konden vergelijken. De proefpersonen 

hadden wel alle condities (human voice, corporate voice, mix tussen human en corporate 

voice) één keer gezien. Hierdoor konden proefpersonen het onderzoeksdoel mogelijk toch 

sneller doorhebben. Uit de pretest en het onderzoek bleek inderdaad dat proefpersonen de 

grote lijnen van het onderzoek hadden doorzien. Het is mogelijk dat er andere resultaten 

worden gevonden met een tussenproefpersoonontwerp, aangezien proefpersonen in dat geval 

één conditie te zien krijgen. Proefpersonen kunnen dan geen vergelijkingen tussen de 

condities maken. In dat geval zijn er wel meer proefpersonen nodig voor het vinden van een 

mogelijk significant effect. 

Daarnaast is het onderzoek is afgenomen via een online vragenlijst. Hierdoor is er 

geen controle over de aandacht en concentratie van proefpersonen. Een mogelijkheid is dat 

proefpersonen de berichten en de vragenlijst niet aandachtig genoeg hebben bekeken. Om 

meer controle te hebben hierover wordt voor vervolgonderzoek aangeraden om het 

experiment af te nemen in de aanwezigheid van een onderzoeker. De plaats van afname kan in 

een laboratorium zijn of bij de proefpersoon thuis.  

Verder is in dit onderzoek alleen gekeken naar de reactie van organisaties op een 

vraag/klacht van een consument. Maar hoe zit het met de toon/voice van de berichten die een 

organisatie zelf plaatst op sociale media? Is daarbij het gebruik van een human voice ook 

belangrijk? Of speelt het gebruik van een corporate voice dan een grotere rol? Hier kan in 

vervolgonderzoek naar worden gekeken. Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is 

om te kijken of de effecten van een balans tussen human voice en corporate voice in 
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socialemediaberichten op de waardering van socialemediaberichten en op de reputatie van de 

organisatie standhouden op langere termijn. Dit wordt namelijk gesuggereerd in de conclusie, 

maar er is nog geen onderzoek naar verricht. In dit onderzoek hebben proefpersonen de drie 

Facebookberichten en de vragen direct na elkaar gezien en beantwoord. Ze hadden nog niet 

eerder een Facebookbericht gezien waarin een balans tussen een human en corporate voice 

voorkwam. Het is interessant voor vervolgonderzoek om te zien of dezelfde resultaten worden 

gevonden als organisaties een langere tijd gebruikmaken van een balans tussen een human en 

corporate voice in hun socialemediaberichten. Een balans tussen een human en corporate 

voice in socialemediaberichten is te creëren door de opgestelde richtlijnen te gebruiken.  
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Bijlage 1 – Pretest 
 

Welkom bij dit onderzoek over communicatie tussen klanten en organisatie via Facebook.  

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Bij de vragenlijst gaat het om 

uw mening, dus er zijn geen foute antwoorden en alle antwoorden zullen geanonimiseerd 

worden.  

 

Door op 'start' te klikken, begint u met de vragenlijst.  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

 

(volgende pagina) 

 

 

Lees het onderstaande bericht zorgvuldig, voordat u begint met het beantwoorden van 

de vragen. De vragen hebben namelijk betrekking op het bericht. Kies bij het 

beantwoorden van de vragen het bolletje dat het meest overeenkomt met uw mening.  
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Vragen met betrekking tot de reactie van C&A 

C&A nodigt uit om mee in gesprek te gaan. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A staat open voor dialoog. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A communiceert in een gesprekstijl. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A probeert te communiceren in een human voice. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A probeert interessant te zijn in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A gebruikt humor in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A probeert om de communicatie aangenaam te maken. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A zou fouten toegeven, als deze gemaakt zijn. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A reageert direct en open op kritiek. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A behandelt mij en anderen als mensen.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A is professioneel. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A komt zakelijk over. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

C&A is onpersoonlijk. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 
 

(volgende pagina) 

 
 
Lees het onderstaande bericht zorgvuldig, voordat u begint met het beantwoorden van 

de vragen. De vragen hebben namelijk betrekking op het bericht. Kies bij het 

beantwoorden van de vragen het bolletje dat het meest overeenkomt met uw mening.  
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Vragen met betrekking tot de reactie van Samsung Nederland 

Samsung Nederland nodigt uit om mee in gesprek te gaan. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland staat open voor dialoog. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland communiceert in een gesprekstijl. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland probeert te communiceren in een human voice. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland probeert interessant te zijn in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland gebruikt humor in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland probeert om de communicatie aangenaam te maken. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland zou fouten toegeven, als deze gemaakt zijn. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland reageert direct en open op kritiek. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland behandelt mij en anderen als mensen.  
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Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland is professioneel. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland komt zakelijk over. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Samsung Nederland is onpersoonlijk. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 
 

(volgende pagina) 

  
 
Lees het onderstaande bericht zorgvuldig, voordat u begint met het beantwoorden van 

de vragen. De vragen hebben namelijk betrekking op het bericht. Kies bij het 

beantwoorden van de vragen het bolletje dat het meest overeenkomt met uw mening.  

 

 

Vragen met betrekking tot de reactie van Transavia 

Transavia nodigt uit om mee in gesprek te gaan. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia staat open voor dialoog. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia communiceert in een gesprekstijl. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia probeert te communiceren in een human voice. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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Transavia probeert interessant te zijn in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia gebruikt humor in de communicatie. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia probeert om de communicatie aangenaam te maken. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia zou fouten toegeven, als deze gemaakt zijn. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia reageert direct en open op kritiek. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia behandelt mij en anderen als mensen.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia is professioneel. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia komt zakelijk over. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

Transavia is onpersoonlijk. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 
 
(volgende pagina) 

 
 
Heeft u op dit moment een Facebook-account?  

 Ja  

 Nee  

 
Hoeveel uur per week zit u op Facebook?  
 
 
Wat is, volgens u, het doel van dit onderzoek?  
 
 

Wat is uw geslacht? *  

 Man  

 Vrouw  

 

Wat is uw leeftijd? *  
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Wat is uw hoogst genoten opleiding? *  

 Basisschool  

 LBO/VBO/VMBO  

 MULO/MAVO  

 HAVO  

 VWO  

 MBO  

 HBO  

 WO  

 
 

(Einde vragenlijst)
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Bijlage 2 – Materiaal experiment 
 

C&A  

Human voice  

 

Corporate voice 
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Balans 
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Samsung Nederland  

Human voice 
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Corporate voice 

 

 

Balans 
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Transavia  

Human voice  

 

 

Corporate voice  
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Balans 
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Bijlage 3 – Vragenlijst  
 

Inleidende tekst  

Welkom bij dit onderzoek over communicatie tussen klanten en organisatie via Facebook.  

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Bij de vragenlijst gaat het om 

uw mening, dus er zijn geen foute antwoorden en alle antwoorden zullen geanonimiseerd 

worden.  

 

Door op 'start' te klikken, begint u met de vragenlijst.  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

Xynthia de Graaff 

Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Tussentekst 

Lees het onderstaande bericht zorgvuldig, voordat u begint met het beantwoorden van de 

vragen. De vragen hebben namelijk betrekking op het bericht. Kies bij het beantwoorden van 

de vragen het bolletje dat het meest overeenkomt met uw mening.  

 

Reputatie van de organisatie  

De organisatie is:  

Slecht    1 2 3 4 5 6 7 Goed 

Onbetrouwbaar 1 2 3 4 5 6 7 Betrouwbaar 

Onfatsoenlijk  1 2 3 4 5 6 7 Fatsoenlijk 

Van lage kwaliteit 1 2 3 4 5 6 7 Van hoge kwaliteit 

 

Indruk van de klant  

De klant is:  

Oneerlijk ` 1 2 3 4 5 6 7 Eerlijk 

Onoprecht   1 2 3 4 5 6 7 Oprecht 
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Onbetrouwbaar 1 2 3 4 5 6 7 Betrouwbaar 

Niet inspirerend 1 2 3 4 5 6 7 Inspirerend 

Niet goed  1 2 3 4 5 6 7 Goed geïnformeerd 

Geïnformeerd 

 

Waardering van het organisatiebericht  

Het Facebookbericht van de organisatie is:  

Onaangenaam  1 2 3 4 5 6 7 Aangenaam 

Niet informatief  1 2 3 4 5 6 7 Informatief 

Saai   1 2 3 4 5 6 7 Interessant 

Niet behulpzaam 1 2 3 4 5 6 7 Behulpzaam  

Vervelend  1 2 3 4 5 6 7 Leuk 

Niet functioneel 1 2 3 4 5 6 7 Functioneel 

Onplezierig  1 2 3 4 5 6 7  Plezierig 

 

Human voice  

De organisatie communiceert in een gesprekstijl. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie probeert op een menselijke manier te communiceren. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie probeert om de communicatie aangenaam te maken. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie zou fouten toegeven, als deze gemaakt zijn. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie reageert direct en open op kritiek. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie behandelt mij en anderen als mensen.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

Corporate voice  

De organisatie is professioneel. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

De organisatie komt zakelijk over. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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Algemeen  

Heeft u op dit moment een Facebookaccount? Ja/Nee 

 

Hoe vaak zit u op Facebook? Niet/ 10 uur of minder per week/ Tussen de 10 en de 20 uur per 

week/ Tussen de 20 en de 30 uur per week/ Meer dan 30 uur per week  

 

Wat is, volgens u, het doel van dit onderzoek?  

 

Geslacht: Man/Vrouw 

 

Leeftijd: … jaar 

 

Opleidingsniveau: Basisschool, LBO/VBO/VMBO, MULO/MAVO, HAVO, VWO, MBO, 

HBO, WO 

 

Afsluitende tekst  

Nogmaals bedankt voor uw medewerking aan mijn masterscriptie.  

 

Tot slot wil ik benadrukken dat de getoonde Facebookberichten met interactie tussen klanten 

en organisaties fictief zijn en niet berusten op waarheid. 
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Bijlage 4 – Regressie-analyses 
 

In deze bijlage zijn de regressie-analyses met als afhankelijke variabele de waardering van het 

Facebookbericht (de eerste drie tabellen) en de reputatie van de organisatie (de laatste drie 

tabellen) en met human voice en corporate voice als predictoren te vinden. In de onderstaande 

tabellen zijn de verklaringskracht en de significantie van de modellen te vinden. Tevens is in 

de tabellen te zien in hoeverre de voorspellers de scores op de afhankelijke variabelen 

voorspellen.  

 

Waardering van het Facebookbericht 
 

Tabel 5. Regressie-analyse voor de variabelen die de waardering van het Facebookbericht van C&A 

voorspellen (N = 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept .76 .35  

Human voice .42 .07 .46*** 
Corporate voice .30 .06 .35** 

R2 .44   

F  51.34***   

 * p < .050, ** p < .010, *** p < .001 

 

Tabel 6. Regressie-analyse voor de variabelen die de waardering van het Facebookbericht van 

Samsung Nederland voorspellen (N = 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept -.81 .37  

Human voice .80 .07 .65*** 

Corporate voice .32 .05 .34*** 
R2 .64   

F 113.12***   

* p < .050, ** p < .010, *** p < .001 

 

Tabel 7. Regressie-analyse voor de variabelen die de waardering van het Facebookbericht van 

Transavia voorspellen (N = 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept 3.17 .37  
Human voice .37 .06 .46*** 

Corporate voice .13 .04 .24** 

R2 .30   

F 28.45***   

* p < .050, ** p < .010, *** p < .001



48 
 

 

Reputatie van de organisatie  

 

Tabel 8. Regressie-analyse voor de variabelen die de reputatie van C&A voorspellen (N = 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept 1.75 .40  
Human voice .24  .07 .27** 

Corporate voice .33 .07 .39*** 

R2 .28   
F 26.28***   

* p < .050, ** p < .010, *** p < .001 

 

Tabel 9. Regressie-analyse voor de variabelen die de reputatie van Samsung Nederland voorspellen (N 

= 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept 1.86 .44  

Human voice .53 .08 .50*** 
Corporate voice .18 .06 .22** 

R2 .33   

F 32.82***   

* p < .050, ** p < .010, *** p < .001 
 

 

Tabel 10. Regressie-analyse voor de variabelen die de reputatie van Transavia voorspellen (N = 129) 

Variabele B SE B β 

Intercept 4.04 .43  
Human voice .13 .07 .15 

Corporate voice .24 .05 .40*** 

R2 .19   
F 16.29***   

* p < .050, ** p < .010, *** p < .001 

 

 

 

 


