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Samenvatting 

Uit bestaande literatuur over CHV in webcare is gebleken dat er tegenstrijdige resultaten zijn 

te vinden, waarbij CHV de ene keer wel effect heeft op bijvoorbeeld merkevaluaties, 

merkbetrokkenheid en de reputatie van een organisatie en de andere keer niet. Er lijkt 

hiervoor nog geen duidelijk verklaring te bestaan. Mogelijk is het verschil te verklaren door 

het verschil tussen het imago en de reputatie van een organisatie, doordat bij beide andere 

aspecten worden gemeten. Ook hierover lijkt de literatuur nog geen uitsluitende resultaten 

te kunnen bieden. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht in hoeverre het type 

communicatiestijl (Conversational Human Voice vs. Corporate Voice) in webcare effect heeft 

op de beoordeling van webcare-reacties, de ervaren betrokkenheid tussen organisatie en 

klant, het imago en de reputatie van een organisatie. Hierbij werd er onderscheid gemaakt 

tussen het type organisatie dat de webcare-reacties verstuurde, namelijk profit en non-profit, 

omdat uit eerdere studies is gebleken dat ook hier wisselende resultaten zijn gevonden van 

CHV per type organisatie. Binnen dit onderscheid is gekeken naar het verschil tussen 

commerciële bedrijven en overheidsorganisaties. Er werd een experiment uitgevoerd met een 

2 (Type Communicatiestijl: CHV vs. CV) x 2 (Type Organisatie: profit (bedrijf) vs. non-profit 

(overheid)) tussenproefpersoonsontwerp. Uit de resultaten blijkt de algemene conclusie dat 

overheidsorganisaties positiever worden beoordeeld bij gebruik van een CV in webcare-

reacties, terwijl commerciële bedrijven positiever worden beoordeeld bij gebruik van een CHV 

in webcare-reacties. 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Aanleiding 

Begin september 2016 is het weer zo ver. Er is een grote, landelijke storing bij KPN, wat ertoe 

leidt dat klanten van KPN niet meer kunnen bellen en geen internetverbinding meer hebben. 

Meteen stroomt Twitter over met vragende consumenten die willen weten wat ze moeten 

doen en hoe lang deze storing nog gaat duren. Wanneer er volgens hen niet snel genoeg een 

reactie komt vanuit KPN, zijn er steeds meer mensen die hun ontevredenheid uiten door 

middel van negatieve tweets. Dit is een typische situatie waarin consumenten gebruikmaken 

van de toegankelijkheid en openbaarheid van sociale media, in dit geval Twitter, om hun 

klachten te delen met anderen. Vroeger, voor het sociale media tijdperk, zouden deze 

consumenten hun klachten rechtstreeks delen met de klantenservice van de betreffende 

organisatie. Tegenwoordig weten consumenten echter steeds vaker de weg naar sociale 

media te vinden om daar in het openbaar hun ervaringen, meningen en klachten te uiten en 

te delen met anderen; de online vorm van mond-tot-mondcommunicatie (electronic word-of-

mouth: eWOM). Doordat de klachten openbaar zijn en toegankelijk voor iedereen, kunnen ze 

zich op een razendsnel tempo verspreiden (Huibers & Verhoeven, 2014). Dit kan vervolgens 

weer invloed hebben op hoe consumenten een organisatie beoordelen.  

Organisaties realiseren zich steeds meer dat sociale media een belangrijke rol spelen 

bij het behouden van een positieve reputatie en zijn zich bewust van de risico’s die sociale 

media met zich mee brengen. Om geen onnodige reputatieschade op te lopen als gevolg van 

negatieve eWOM, proberen organisaties sociale media te monitoren en passen ze webcare 

toe door te reageren op klachten van consumenten (Lee & Song, 2010). Wanneer organisaties 

communiceren wordt er vaak standaard gebruikgemaakt van een zakelijke corporate voice 

(CV), maar in webcare-reacties gebruiken organisaties steeds vaker een uitnodigende, 

persoonlijke toon, een conversational human voice (CHV, Kelleher, 2009). Eerdere 

onderzoeken naar CHV (Beldad, De Jong & Steehouder, 2010; Kelleher, 2009; Schamari & 

Schaefers, 2015; Van Noort & Willemsen, 2011) hebben aangetoond dat het gebruik van een 

persoonlijke communicatiestijl positieve effecten kan hebben op het vertrouwen in een 

organisatie, de geloofwaardigheid van de organisatie, merkevaluaties en merkbetrokkenheid 

door stakeholders. Verder hebben studies (Huibers & Verhoeven, 2014; Kelleher, 2009; Lee & 

Song, 2010; Van Noort & Willemsen, 2011) aangetoond dat ongeacht het type 

communicatiestijl dat wordt ingezet op diverse media, het reageren op negatieve eWOM als 
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minst beschadigende webcarestrategie wordt beoordeeld en het vrijwel altijd beter is dan 

wanneer organisaties helemaal niet reageren en de klacht negeren.  

Bij de inzet van webcare is het ook van belang om te weten hoe klanten de webcare-

reacties beoordelen. De attitude ten opzichte van de webcare-reactie zelf en de ervaren 

betrokkenheid tussen organisatie en klant bepalen uiteindelijk mede het beeld wat klanten 

vormen over een organisatie. Wat betreft de beoordeling van webcare-reacties is vooral de 

ervaren gepastheid nog nauwelijks onderzocht. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk in 

hoeverre klanten de inhoud van webcare-reacties als adequaat beoordelen en of ze de 

communicatiestijl (CHV of CV) als gepast beschouwen.  

Verder zijn er al meerdere onderzoeken (Huibers & Verhoeven, 2014; Park & Cameron, 

2014; Dijkmans et al., 2015) gedaan naar de effecten van CHV op onder andere reputatie, 

maar in hoeverre kan de reputatie van een organisatie worden beïnvloed door slechts enkele 

webcare-uitingen? In deze onderzoeken blijven effecten van CHV op reputatie vaak uit. De 

verklaring hiervoor wordt nog niet duidelijk uit de bestaande literatuur. Het huidige 

onderzoek zal proberen inzicht toe te voegen aan deze omissie in de literatuur door naast de 

reputatie ook het imago van een organisatie te onderzoeken. 

Ten slotte zouden mogelijk ook nog verschillen kunnen optreden door onderscheid in 

het type organisatie dat de webcare-reactie verstuurt. In eerder onderzoek (Aaker, Vohs & 

Mogilner, 2010; Park & Lee, 2013) wordt het onderscheid tussen profit en non-profit 

organisaties gemaakt, maar het specifieke onderscheid tussen commerciële bedrijven en 

overheidsorganisaties met betrekking tot webcare is nog nauwelijks onderzocht. Beide 

organisaties hebben een compleet ander publiek. Overheidsorganisaties hebben de plicht om 

elke burger te bedienen, terwijl commerciële bedrijven zelf een doelgroep kunnen selecteren 

die zij willen bedienen. Het onderscheid tussen deze typen organisaties met betrekking tot 

webcare is nog nauwelijks onderzocht en maakt het daarom relevant om te onderzoeken in 

welke mate dit verschil effect zou kunnen hebben. 

In dit onderzoek wordt daarom onderzocht in hoeverre het gebruik van een 

communicatiestijl (CHV vs. CV) en het type organisatie (profit: bedrijf vs. non-profit: overheid) 

effect hebben op de beoordeling van een webcare-reactie, de ervaren betrokkenheid tussen 

organisatie en klant, het imago en de reputatie van een organisatie.   
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Theoretisch kader 

Mond-tot-mondcommunicatie: WOM en eWOM 

Mond-tot-mondcommunicatie bestaat eigenlijk al sinds de dag dat mensen met elkaar kunnen 

communiceren. Vroeger gebeurde dit bijvoorbeeld door in de tuin over de schutting te praten 

met de buren. De term word-of-mouth (WOM) verscheen echter pas rond het jaar 1954 in de 

literatuur in een artikel van William H. Whyte Jr. (Whyte, 1954, in Kimmel & Kitchen, 2014). Er 

zijn door de jaren vele definities ontstaan voor WOM. WOM is te definiëren als mondelinge, 

informele communicatie tussen consumenten, die hierbij zelf geen commercieel belang 

hebben, over prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid van producten of diensten van een 

organisatie of over een organisatie zelf, waarbij er zowel positieve als negatieve evaluaties 

gedeeld kunnen worden (Charlett, Garland & Marr, 1995; Dichter, 1966; Westbrook, 1987). 

Dichter (1966) stelt dat individuen door middel van WOM invloed kunnen hebben op het 

beslissingsproces van consumenten, doordat individuen hun persoonlijke ervaringen met 

producten en diensten van een organisatie delen met anderen. Doordat er bij WOM voor de 

zender van de informatie geen commercieel belang aan vast hangt, zal de ontvanger de 

informatie eerder als betrouwbaar beschouwen en die accepteren.  

Terwijl vroeger traditionele WOM overheerste, vindt WOM tegenwoordig in grote 

mate plaats via sociale media. Deze elektronische word-of-mouth (eWOM) wordt gedefinieerd 

als “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” (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremier, 2004, p. 39). eWOM speelt zich dus 

af in de onlinewereld waar vrijwel iedereen, zowel consument als organisatie, mee kan lezen, 

in tegenstelling tot traditionele WOM wat mondeling plaatsvindt tussen enkel de zender en 

ontvanger (Lee & Song, 2010). Het merendeel van de consumenten heeft tegenwoordig ook 

toegang tot het internet, waardoor het online delen van informatie eenvoudiger is geworden. 

Het ontstaan van sociale media platforms heeft er vervolgens toe geleid dat er steeds meer 

eWOM plaatsvindt en dat negatieve berichten zich sneller kunnen verspreiden (Kimmel & 

Kitchen, 2014).  
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Negatieve (e)WOM en webcare 

Bij (e)WOM zijn er twee categorieën te benoemen, zoals ook blijkt uit de hiervoor behandelde 

definities. (e)WOM kan namelijk van positieve of van negatieve aard zijn. Positieve (e)WOM 

houdt in dat een consument een positieve evaluatie geeft over een product, dienst of 

organisatie (Demmers, Van Dolen & Weltevreden, 2014). Negatieve (e)WOM daarentegen 

refereert aan negatieve interactie tussen consumenten, waarbij een negatieve evaluatie over 

een product, dienst of organisatie wordt gegeven (Van Noort & Willemsen, 2011).  

Maar wat brengt iemand ertoe om zich online negatief te uiten over een product, 

dienst of organisatie? Over het algemeen zijn deze personen ontevreden consumenten en 

hebben ze een negatieve ervaring gehad met een product, dienst of organisatie. Vaak leidt dit 

er dan toe dat zij hun ontevredenheid direct uiten bij de betreffende organisatie (Lee & Song, 

2010). Het kan echter ook zo zijn dat consumenten niet direct gaan klagen bij de organisatie, 

maar dat ze op sociale media hun negatieve ervaringen gaan uiten en delen met andere 

potentiële klanten van de organisatie. Dit leidt dan vervolgens tot meer negatieve eWOM over 

een organisatie en mogelijke reputatieschade (Lee & Song, 2010). 

Toch blijkt, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, dat het grootste deel van 

(e)WOM bestaat uit positieve WOM en niet uit negatieve WOM (Demmers et al., 2014; 

Kimmel & Kitchen, 2014). In dit onderzoek wordt echter alleen gefocust op negatieve eWOM, 

omdat is gebleken dat vooral negatieve berichten kunnen leiden tot reputatieschade voor 

organisaties wanneer er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan (Lee & Song, 2010). 

Steeds meer organisaties zien in dat er door de opkomst van sociale media er voor 

consumenten een nieuwe manier is ontstaan om negatieve berichten te delen met andere 

consumenten. Organisaties proberen daarom negatieve eWOM te monitoren om zo 

negatieve berichten onder controle te houden en mogelijke negatieve gevolgen te beperken 

door webcare in te zetten (Lee & Song, 2010). Webcare kan worden gedefinieerd als de 

handeling waarbij organisaties actief op zoek gaan naar online uitingen van consumenten om 

daar vervolgens op te kunnen reageren door bijvoorbeeld vragen van consumenten te 

beantwoorden of hun problemen te verhelpen (Van Noort & Willemsen, 2011). Door als 

organisatie zelf naar negatieve eWOM te zoeken en deze te monitoren, kan mogelijke 

escalatie en reputatieschade worden beperkt of zelfs voorkomen. Uit meerdere onderzoeken 

is namelijk gebleken dat het reageren op negatieve eWOM vrijwel altijd tot positievere 
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effecten leidt dan wanneer er geen enkele reactie wordt gegeven door organisaties (Huibers 

& Verhoeven, 2014; Kelleher, 2009; Lee & Song, 2010; Van Noort & Willemsen, 2011).  

 

Beoordeling van webcare-reacties: attitude en gepastheid 

Uit een experimentele studie (Van Noort & Willemsen, 2011) blijkt dat wanneer organisaties 

gebruikmaken van webcare op blogs dit leidt tot positievere merkattitudes dan wanneer er 

geen webcare wordt ingezet. Daarbij kan negatieve eWOM merkattitudes negatief 

beïnvloeden (Le Pair & Van Dongen, 2016). Webcare bij negatieve eWOM zou dus kunnen 

leiden tot positievere attitudes van een merk dan wanneer er geen webcare wordt ingezet. 

Als organisaties besluiten webcare te gebruiken, is het echter ook van belang om te 

onderzoeken hoe klanten de webcare beoordelen. Als klanten een positieve attitude hebben 

ten opzichte van een webcare-reactie, zullen zij over het algemeen ook een positiever beeld 

hebben van de organisatie. Daarbij zal een klant die de webcare-reacties van een organisatie 

positief beoordeelt in de toekomst wellicht eerder kiezen voor een product of dienst van 

diezelfde organisatie, dan voor een organisatie waarvan diegene de webcare-reacties negatief 

beoordeelt.  

Een ander aspect van de beoordeling van webcare-reacties is de ervaren gepastheid 

van de webcare-reactie. Organisaties maken in webcare vaak gebruik van een bepaalde 

communicatiestijl, maar in hoeverre zijn de inhoud en de gekozen communicatiestijl van een 

webcare-reactie gepast? Organisaties willen immers dat de communicatie met klanten op 

sociale media positief verloopt om zo hun imago te behouden of verbeteren. Wat daarbij een 

rol zou kunnen spelen is hoe de klant de webcare-reactie ervaart. De ervaren gepastheid van 

een webcare-reactie is de mate waarin een organisatie adequate inhoud en stijl gebruikt in 

hun webcare volgens de klant (Van Rheeden, 2013). Uit een onderzoek naar traditionele 

klachtenafhandeling blijkt dat wanneer klanten de reactie van een organisatie gepast vinden, 

dit een positieve invloed heeft op het imago van de organisatie (Clark, Kaminski & Rink, 1992). 

Wanneer een webcare-reactie echter ongepast is en klanten het als onwelkom (Marwick & 

Boyd, 2010) of opdringerig (Fournier & Avery, 2011) ervaren, kan dit tot negatieve effecten 

leiden voor de organisatie (Van Noort & Willemsen, 2011).  

Een webcare-reactie zou zowel een adequate inhoud als een gepaste 

communicatiestijl moeten bieden. Inhoudelijk zou er bijvoorbeeld informatie kunnen worden 

verschaft of een verontschuldiging worden aangeboden (Huibers & Verhoeven, 2014). Naast 
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de inhoud, is het ook belangrijk dat klanten de webcare-reactie als gepast ervaren wat betreft 

het gebruik van communicatiestijl. Het is denkbaar dat de wijze waarop een organisatie 

reageert qua communicatiestijl invloed heeft op hoe gepast klanten de webcare-reacties 

ervaren. Ook zou het niet ondenkbaar zijn dat de ervaren gepastheid samen zou kunnen 

hangen met het beeld dat klanten hebben van een organisatie. 

 

Ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant 

Naast de beoordeling van webcare-reacties door klanten is het ook relevant om te kijken naar 

de relatie tussen organisatie en klant. Een goede relatie tussen organisatie en klant leidt 

immers tot hogere tevredenheid bij klanten (Hon & Grunig, 1999). In welke mate ervaren d 

tussen organisatie en klant naar aanleiding van een webcare-reactie? Betrokkenheid refereert 

aan de mate waarin beide partijen van mening zijn dat het de moeite waard is om energie te 

spenderen om een relatie te onderhouden met elkaar (Hon & Grunig, 1999). Uit onderzoek 

naar webcare blijkt dat de communicatiestijl die wordt gebruikt door de organisatie invloed 

kan hebben op relationele uitkomsten zoals betrokkenheid (Kelleher & Miller, 2006; Kelleher, 

2009; Dijkmans et al., 2015). Op basis van voorgaand literatuuronderzoek blijkt dus dat het 

gebruik van een communicatiestijl in webcare mogelijk invloed kan hebben op de beoordeling 

van de webcare-reactie en de mate waarin klanten betrokkenheid ervaren tussen organisatie 

en klant.  

 

Type communicatiestijl: Conversational Human Voice versus Corporate Voice 

In onderzoeken naar webcare wordt vaak gekeken naar welke communicatiestijl er wordt 

gebruikt (Kelleher & Miller, 2006). Communicatiestijlen die vaak worden gebruikt zijn 

Conversational Human Voice (CHV) en Corporate Voice (CV). Conversational Human Voice 

wordt gedefinieerd 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, 2009, p. 177). De organisatie communiceert 

als het ware met een menselijke stem naar de klant. Elementen van CHV zijn onder andere 

het open staan voor dialogen, het verwelkomen van conversaties, het geven van snelle 

feedback en het aanpakken van kritiek op een directe, maar niet kritische wijze (Kelleher & 

Miller, 2006). Andere elementen van CHV zijn bijvoorbeeld uitnodigende retoriek, 

personalisatie en informeel taalgebruik (Willemsen, 2014). Corporate Voice daarentegen 
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wordt gekenmerkt door een formele, onpersoonlijke stijl van communiceren waarbij niet 

wordt aangedrongen op een dialoog (Kelleher & Miller, 2006). Berichten waarin een CV wordt 

gehanteerd, komen zakelijk en professioneel over en brengen de stem van de organisatie 

duidelijk naar voren (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). 

Uit onderzoeken (Beldad, De Jong & Steehouder, 2010; Dijkmans et al., 2015; Kelleher, 

2009; Schamari & Schaefers, 2015; Van Noort & Willemsen, 2011) naar het gebruik van CHV 

door organisaties op blogs en websites blijkt dat een persoonlijke communicatiestijl positieve 

effecten kan hebben op het vertrouwen in een organisatie, merkevaluaties en 

merkbetrokkenheid door stakeholders. Andere onderzoeken (Huibers & Verhoeven, 2014; 

Park & Cameron, 2014) hebben aangetoond dat CHV geen (hoofd)effecten heeft op de 

reputatie. Uit onderzoek (Allen, 2014) blijkt ook dat wanneer er te veel CHV wordt gebruikt 

door een organisatie op sociale media dit juist weer kan leiden tot een negatiever beeld van 

die organisatie. Verder blijkt uit onderzoek (De Graaff, 2015; Lillqvist & Louhiala-Salminen, 

2014) dat het gebruik van slechts een CV in webcare-reacties wellicht te zakelijk over kan 

komen op sociale media. Toch kan er wel degelijk gebruik worden gemaakt van een CV, omdat 

enige mate van zakelijkheid wel van belang is als de organisatie professionaliteit wilt uitdragen 

naar de klant (De Graaff, 2015; Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Ook zou het gebruik van 

een CV in een webcare-reactie de beste voorspeller zijn voor de reputatie van een 

commerciële organisatie (De Graaff, 2015). 

Er zijn dus tegenstrijdige resultaten te vinden in de literatuur, waarbij CHV soms wel 

effect heeft op merkevaluaties, merkbetrokkenheid, vertrouwen in de organisatie en 

reputatie en soms niet. Deze wisselende effecten zouden mogelijk verklaard kunnen worden 

doordat CHV wellicht vooral effect heeft op beschouwende aspecten die als het ware “dicht 

bij” een product of dienst staan en op een kortere termijn kunnen worden beïnvloed, zoals 

merkevaluaties en merkbetrokkenheid, maar niet op aspecten die door veel meer factoren en 

over een langere tijd worden beïnvloed, zoals reputatie.  

 

Imago en reputatie 

Ondanks het feit dat veel onderzoeken naar CHV in webcare effecten op de reputatie van een 

organisatie proberen te vinden (Dijkmans et al., 2015; Huibers & Verhoeven, 2014; Park & 

Cameron, 2014), blijven daadwerkelijke effecten vaak uit. Om erachter te komen of het 

verschil in het vinden van effecten van CHV te verklaren is door het type afhankelijke variabele 
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zoals hiervoor al is besproken, zullen in dit onderzoek daarom zowel de reputatie als het imago 

van de organisatie worden gemeten.  

 Er zijn namelijk verschillende benaderingswijzen om een organisatie te beschouwen. 

Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen de identiteit, het imago en de reputatie (Brown, 

Dacin, Pratt & Whetten, 2006). De identiteit refereert naar hoe een organisatie zichzelf ziet 

en beoordeelt (Brown et al., 2006).  Imago kan worden gedefinieerd als “a perception of a 

receiver of his or her received projection of the corporate identity and own reflections of 

interpretations of various attributes from various sources. It is a complex of cognitive 

interpretations that members of the key publics hold of an organization” (Cornelissen, 2000, 

p. 120). De drie belangrijkste aspecten van imago zijn aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en 

deskundigheid (O’Keefe, 1990, in Hoeken, Hoenen & Renkema, 1998). In andere onderzoeken 

(Heugen, 2015; Hodzić, 2016) wordt nog een vierde aspect benoemd, namelijk 

welwillendheid. In het huidige onderzoek worden deze vier aspecten van imago 

meegenomen. Reputatie kan worden gedefinieerd als “a stakeholder's overall evaluation of a 

company over time. This evaluation is based on the stakeholder's direct experiences with the 

company, any other form of communication and symbolism that provides information about 

the firm's actions and/or a comparison with the actions of other leading rivals” (Gotsi & 

Wilson, 2001, p. 29). De reputatie wordt dus gecreëerd door stakeholders op basis van 

informatie die zij hebben over de organisatie en door hoe zij de organisatie daadwerkelijk 

beschouwen en ervaren (Fombrun & Van Riel, 2004).  

Ondanks de verschillen tussen de termen reputatie en imago, worden ze toch vaak 

door elkaar gebruikt, omdat het beide beschouwingen of percepties van organisaties zijn. Een 

belangrijk verschil is dat er bij de reputatie wordt gesproken over de “overall evaluation of a 

company over time” (Gotsi & Wilson, 2001, p. 29) oftewel op lange termijn en dat er bij het 

imago sprake is van percepties over bepaalde aspecten van een organisatie over een kortere 

periode in tijd (Brown et al., 2006). De reputatie van een organisatie zal daarom wellicht 

minder snel veranderen dan het imago, omdat bij de reputatie de organisatie als geheel over 

een langere tijd wordt bekeken en het imago een meer tijdelijk beeld schetst van (bepaalde 

aspecten van) een organisatie. Webcare door organisaties bij negatieve eWOM is ook slechts 

één aspect van een organisatie en het lijkt daarom niet geheel reëel om aan te nemen dat het 

effect heeft op de reputatie van een organisatie, omdat het waarschijnlijk minder beïnvloed 

kan worden dan het imago door slechts één aspect van een organisatie zoals webcare. 
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Wellicht verklaart dit het verschil in de gevonden effecten van CHV en daarom zal in het 

huidige onderzoek zowel de reputatie als het imago worden gemeten. 

 

Type organisatie: bedrijf versus overheid  

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat organisaties verschillende soorten 

communicatiestijlen kunnen gebruiken voor webcare. Maar wat is een geschikte stijl voor een 

organisatie? Dit kan afhangen van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het imago en de 

doelgroep van de organisatie (Willemsen, 2014). Zakelijke, professionele organisaties zullen 

eerder voor een formele communicatiestijl kiezen dan voor een informele stijl. Daarentegen 

zal een moderne organisatie met een jonge doelgroep waarschijnlijk eerder kiezen voor een 

informele en persoonlijke communicatiestijl (Willemsen, 2014).  

 Een algemeen onderscheid voor organisaties wat vaker wordt gebruikt in onderzoek is 

profit en non-profit (Aaker, Vohs & Mogilner, 2010; Park & Lee, 2013). Kenmerken van non-

profit organisaties zijn dat ze het publiek dienen, door bijvoorbeeld voor te lichten of te 

informeren, waarbij bepaalde missies en waarden worden nagestreefd en waarbij winst 

maken geen einddoel is (Anheier, 2000). Dit in tegenstelling tot profit organisaties, waarbij 

ook het publiek wordt bediend, maar in dit geval door producten en diensten te leveren met 

als einddoel het maken van winst (Anheier, 2000).  

In de literatuur over webcare op sociale media wordt echter nog weinig onderscheid 

gemaakt tussen verschillende typen organisaties en daarmee is een onderscheid tussen 

commerciële bedrijven en overheidsorganisaties nog nauwelijks onderzocht. Het is relevant 

om het verschil tussen deze twee typen organisaties te onderzoeken, omdat beide een ander 

soort publiek bedienen. Een commercieel bedrijf bedient de klanten die hij voor zich heeft 

weten te winnen om winst te kunnen maken, terwijl een overheidsorganisatie burgers 

bedient. Iemand kan zelf de keuze maken om gebruik te maken van de diensten van een 

commercieel bedrijf, bijvoorbeeld een internetprovider. Daarentegen kan diezelfde persoon 

niet zomaar zelf kiezen bij welke gemeente hij een nieuw paspoort gaat aanvragen, daarin 

heeft diegene geen eigen keuze en is hij afhankelijk van de gemeente waarin hij woont. Een 

overheidsorganisaties, zoals een gemeente, heeft zorgplicht voor alle burgers en moet 

iedereen in haar gemeente bedienen. Bedrijven hebben deze plicht echter niet en kunnen zelf 

beslissen om zich te focussen op een bepaalde doelgroep, om op die manier zoveel mogelijk 

winst te kunnen maken. 
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 Omdat een overheidsorganisatie iedere burger moet bedienen en niet slechts een 

selecte doelgroep zoals een bedrijf, zou het zo kunnen zijn dat zij meer gebaat zijn bij het 

gebruik van een CHV in hun webcare, om zo persoonlijk en betrokken over te komen bij iedere 

burger en om op deze manier een goede relatie op te kunnen bouwen. Door op sociale media 

een persoonlijke stem te gebruiken zou de drempel tussen organisatie en burger mogelijk 

kunnen worden verlaagd en de toegankelijkheid van de gemeente mogelijk worden verhoogd 

(Van Dijk, Van De Wijngaert & Ten Tije, 2015). Ook blijkt uit onderzoek (Aaker, Vohs & 

Mogilner, 2010) dat een non-profit organisatie qua eigenschappen als ‘warmer’ wordt 

beoordeeld door consumenten dan een profit organisatie. Het zou dus kunnen dat een CHV 

met een persoonlijke stem in het huidige onderzoek beter blijkt te passen bij een 

overheidsorganisatie, aangezien deze een non-profit organisatie is. Aan de andere kant zou 

een gemeente juist zakelijk willen overkomen op de burger, omdat overheidsorganisaties nu 

eenmaal formele organisaties zijn die zakelijke informatie verschaffen over beleid en 

dergelijke zaken. De richtlijnen voor onlinecommunicatie op sociale media van de 

Rijksoverheid komen dan ook grotendeels overeen met de richtlijnen van offline 

overheidscommunicatie (Rijksoverheid, 2010; Rijksoverheid, 2014). Ambtenaren moeten zich 

namelijk bewust zijn van bestaande wetten en plichten wat betreft communicatie met andere 

partijen. Daarom wordt aangeraden om toch vrij zakelijk te zijn op sociale media, omdat 

uitspraken nu eenmaal voor altijd op het internet blijven bestaan (Rijksoverheid, 2010). 

Ook voor commerciële bedrijven is het niet meteen duidelijk welke communicatiestijl 

het meest geschikt is. Ondanks dat bedrijven wel een selecte doelgroep hebben, zullen ze hun 

klanten wel graag goed willen behandelen op sociale media om zo een positieve beoordeling 

van klanten te krijgen met als einddoel het maken van zo veel mogelijk winst. Het is echter de 

vraag hoe zakelijk een bedrijf wil overkomen op klanten. Uit onderzoek (Park & Lee, 2013) 

naar de effecten van het gebruik CHV bij profit en non-profit organisaties blijkt namelijk dat 

de gebruikte communicatiestijl op de Twitterpagina van de profit organisatie als menselijker 

ervaren wordt dan die van de non-profit organisatie. Dit wil echter niet meteen zeggen dat 

een CHV beter past bij een commercieel bedrijf dan een CV. Ook medewerkers van een 

commercieel bedrijf dragen een bepaalde verantwoordelijkheid voor de organisatie met zich 

mee en als de organisatie enigszins professioneel over wil komen, is enige mate van een CV in 

webcare niet ongewenst (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Er bestaat echter vooral 

literatuur met onderzoek naar de effecten van CHV en de afwezigheid van een CV, waardoor 
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ook over het gebruik van CHV of CV in webcare door commerciële bedrijven nog geen 

uitsluitende aannames kunnen worden gedaan. 

 

Doelstelling 

De resultaten uit de bestaande literatuur geven dus nog geen uitsluitsel over welk type 

communicatiestijl bij welk type organisatie het positiefst wordt beoordeeld door het publiek. 

Het doel van het huidige onderzoek is daarom om te testen of een bepaalde communicatiestijl 

(CHV vs. CV) in de webcare-reacties van een profitorganisatie (commercieel bedrijf) en non-

profitorganisatie (overheidsorganisatie) effect heeft op de beoordeling van webcare-reacties, 

de ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant, het imago en de reputatie. Omdat de 

resultaten in de literatuur niet overeenstemmen is voor het huidige onderzoek de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: 

 

In hoeverre heeft het gebruik van een communicatiestijl (CHV vs. CV) in respons op 

negatieve eWOM op Twitter door organisaties (profit: bedrijf vs. non-profit: overheid) 

effect op de beoordeling van een webcare-reactie, de ervaren betrokkenheid tussen 

organisatie en klant, het imago en de reputatie van een organisatie? 

 

Ten slotte zou men zich kunnen afvragen of de ervaren gepastheid van een webcare-reactie 

niet medebepalend is voor imago en reputatie. In lijn met de voorgaande literatuurstudie zou 

een gepaste webcare-reactie wellicht kunnen leiden tot een positiever imago en zou dit niet 

gelden voor de reputatie van een organisatie. In het huidige onderzoek zal daarom worden 

onderzocht of er mogelijk samenhang is tussen de ervaren gepastheid van de webcare-reactie 

en het imago en de reputatie van een organisatie. 

 

H1a: De ervaren gepastheid van een webcare-reactie in respons op negatieve eWOM 

op Twitter door organisaties hangt samen met het imago (aantrekkelijkheid, 

betrouwbaarheid, deskundigheid, welwillendheid) van een organisatie. 

 

H1b: De ervaren gepastheid van een webcare-reactie in respons op negatieve eWOM 

op Twitter door organisaties hangt niet samen met de reputatie van een organisatie. 
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Methode 

Materiaal 

In het huidige onderzoek werd gekozen om de negatieve eWOM van klanten en manipulaties 

van webcare-reacties door organisaties te laten plaatsvinden op het sociale media platform 

Twitter. Twitter is een microblogging platform, waar gebruikers korte berichtjes van 140 

tekens kunnen posten en delen met andere gebruikers (Kaplan & Haenlein, 2010). Dit is 

meteen het punt waarop Twitter zich onderscheidt van bijvoorbeeld Facebook, waar geen 

limiet is voor het aantal tekens per bericht. Tegenwoordig krijgen de top-150 webcare-

account in Nederlands dagelijks ruim 8000 mentions binnen en worden er dagelijks 5000 

webcare-reacties gegeven (Duursma & Witbaard, 2016) Onderzoek (Hornikx & Hendriks, 

2015) toont aan dat consumenten op Twitter vaker negatieve eWOM delen over diensten dan 

over producten. In het huidige onderzoek werden daarom negatieve tweets over diensten 

verleend door organisaties gebruikt om effecten te meten op de afhankelijk variabelen.  

De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek waren Type Communicatiestijl (CHV vs. 

CV) en Type Organisatie (Profit: bedrijf vs. Non-profit: overheid). Voor Type Organisatie ‘Profit’ 

werd gekozen voor een commercieel bedrijf: een internetprovider (InterWEB). Voor Type 

Organisatie ‘Non-profit’ werd gekozen voor een overheidsorganisatie: een gemeente 

(Gemeente Vaare). Er werden in totaal vier fictieve klachttweets van een klant inclusief 

webcare-reactie door een organisatie gecreëerd gebaseerd op echte tweets. Zie bijlage 1 voor 

het complete materiaal. Beide organisaties waren fictief om te voorkomen dat proefpersonen 

al een attitude hadden ten opzichte van de organisaties. De klachttweets van de klant gingen 

over een storing in een verleende dienst van de organisaties (internetstoring of storing 

ondergrondse afvalcontainer).  

Omdat het gebruik van alle genoemde elementen in de literatuur van CHV in een kort 

bericht zoals een tweet van maximaal 140 tekens op Twitter niet realistisch was, werd ervoor 

gekozen om in het huidige onderzoek drie elementen te gebruiken, namelijk personalisatie, 

informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek (Willemsen, 2014). Zie Tabel 1 voor een 

compleet overzicht van de gebruikte elementen in de webcare-reacties op de klachttweets. 
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Tabel 1. De CHV-elementen (personalisatie, informeel taalgebruik, uitnodigende 

retoriek) die per communicatiestijl zijn verwerkt in de webcare-reacties van de 

organisaties in respons op de klachttweets van de klant. 

 

 
 
Communicatiestijl 

Personalisatie Informeel taalgebruik Uitnodigende 
retoriek 

CHV - Begroeting 
begint met 
voornaam klant 

- Ik-vorm (ik, mijn) 
- Afsluiting met 

volledige naam 
van afzender 

- Bijwoorden 
(echt, hard) 

- Afkorting (idd) 
- Klant aanspreken 

met ‘je’ 

- Vraag naar 
feedback (Heb 
je verder nog 
vragen?) 

CV - Geen begroeting  
- Geen ik-vorm 
- Geen afsluiting 

met naam of 
initialen van 
afzender 

- Geen 
bijwoorden 

- Geen 
afkortingen 

- Klant 
aanspreken 
met ‘u’ 

- Geen vraag 
naar feedback 

 

Bij het Type Communicatiestijl ‘CHV’ hield het element personalisatie in dat de klant 

persoonlijk werd aangesproken door de medewerker van een organisatie door de voornaam 

van de klant te gebruiken in de begroeting van de reactie (‘Hoi Jan’) en af te sluiten met de 

naam van de webcare-medewerker (^Robin). Ook werden er persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden in de eerste persoon enkelvoud zoals ‘ik’ en ‘mijn’ gebruikt.  Het element 

informeel taalgebruik hield een natuurlijke stijl van communiceren in waarbij bijwoorden zoals 

‘echt’ en ‘hard’ werden gebruikt en waarbij er sprake was van een afkorting (‘idd’ = 

inderdaad). Ook werd de klant aangesproken met ‘je’. Voor het element uitnodigende retoriek 

werd er expliciet gevraagd om feedback in de vorm van een vraag (‘Heb je verder nog 

vragen?’). Hiermee toonde de organisatie aan dat ze een dialoog aan wilde gaan (Willemsen, 

2014). 

Bij het Type Communicatiestijl ‘CV’ waren deze kenmerken tegenovergesteld of 

werden ze helemaal niet gebruikt. Wanneer een CV werd gehanteerd, begroette de 
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organisatie de klant bijvoorbeeld niet, maar werd er meteen ingegaan op de klacht. Ook werd 

er geen gebruik gemaakt van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in de eerste 

persoon enkelvoud en was er geen afsluiting van de afzender. Verder werden klanten 

aangesproken met ‘u’ en was er geen sprake van afkortingen en bijwoorden. Ten slotte werd 

er geen feedback gevraagd, er wordt bij een CV immers niet aangedrongen op een dialoog.  

Er werd een pretest uitgevoerd om te controleren of het verschil tussen de 

communicatiestijlen CHV en CV duidelijk was en om de testen of de webcare-reacties 

realistisch overkwamen. Voor de pretest werden vier verschillende klachttweets inclusief 

webcare-reactie gemaakt, waarvan twee webcare-reacties met een CHV en twee webcare-

reacties met een CV. Eén tweet met CHV en één tweet met CV waren afkomstig van een 

bedrijf, namelijk internetprovider InterWEB. Eén tweet met CHV en één tweet met CV was 

afkomstig van een overheidsorganisatie, namelijk de gemeente Vaare. Uiteindelijk waren er 

dus vier verschillende versies van de webcare-reacties. Elke proefpersoon zag de vier 

verschillende condities van de klachttweet en webcare-reactie. Zie bijlage 1 voor het materiaal 

van de pretest. Vervolgens werden de proefpersonen gevraagd in hoeverre zij een CHV 

ervaarden in de webcare-reacties door middel van zes items van de schaal van Kelleher en 

Miller (2006). Ook werden er nog twee zevenpunts-Likert vragen gesteld over hoe realistisch 

de tweets overkwamen en was er een mogelijkheid om opmerkingen te geven over waarom 

een tweet wel of niet realistisch overkwam. Tot slot werd er gevraagd of de proefpersonen 

bekend waren met Twitter en of ze een Twitteraccount hadden. Zie bijlage 2 voor de 

vragenlijst van de pretest. 

Er namen tien proefpersonen deel aan de pretest. De meerderheid van de 

proefpersonen was vrouw, namelijk 6 ten opzichte van 4 mannen. De leeftijd varieerde van 

19 tot 25 jaar. Het opleidingsniveau liep uiteen van lager/voorbereidend beroepsonderwijs 

tot wetenschappelijk onderwijs. Wetenschappelijk onderwijs kwam het vaakst voor, namelijk 

bij zeven van de proefpersonen. Alle proefpersonen waren bekend met Twitter. Van de tien 

proefpersonen gaven er acht aan een Twitteraccount te hebben.  

Uit een tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

CHV bleek er een significant hoofdeffect van Type Communicatiestijl (F (1, 36) = 90.22, p < 

.001). Het bleek dat zowel Tweet 1 ‘CHV + Profit (M = 5.78, SD = .44) als Tweet 2 ‘CHV + Non-

profit’ (M = 5.42, SD = .79) hoger werden beoordeeld in de mate van CHV dan Tweet 3 ‘CV + 

Profit’ (M = 3.37, SD = .63) en Tweet 4 ‘CV + Non-profit’ (M = 3.58, SD = .89). Er trad geen 
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interactie-effect op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 36) = 1.70, p = 

.201). Hieruit bleek dat de manipulatie van CHV was geslaagd.  

Uit een tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Realistisch vraag 1 (‘Deze tweet zou ik op Twitter kunnen tegenkomen’) bleken er geen 

significante hoofdeffecten op Type Communicatiestijl (F (1, 36) < 1) en Type Organisatie (F (1, 

36) = 2.90, p = .097). Er trad wel interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type 

Organisatie (F (1, 36) = 5.40, p = .026). Het verschil bleek significant voor de communicatiestijl 

CHV tussen Profit en Non-profit (F (1, 18) = 6.21, p = .023): de webcare-reactie met een CHV 

van het commerciële bedrijf (M = 5.60, SD = .97) zou men eerder op Twitter kunnen 

tegenkomen dan de webcare-reactie met een CHV van de overheidsorganisatie (M = 4.30, SD 

= 1.34).  

Uit een tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Realistisch vraag 2 (‘Dit bericht ziet eruit zoals een realistisch gesprek tussen een klant en een 

organisatie eruit kan zien’) bleek er een significant hoofdeffect voor Type Communicatiestijl 

(F (1, 36) = 4.32, p = .045). Het bleek dat bij gebruik van een CV (M = 5.50, SD = 1.00) de 

webcare-reactie als realistischer werd beoordeeld dan bij het gebruik van een CHV (M = 4.80, 

SD = 1.24). Er bleek geen significant hoofdeffect voor Type Organisatie (F (1, 36) = 2.21, p = 

.146). Er trad wel interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 36) = 

4.32, p = .045). Het verschil bleek significant voor de communicatiestijl gebruikt door de non-

profitorganisatie (F (1, 18) = 6.79, p = .018): bij de webcare-reactie van de 

overheidsorganisatie vond men deze met CV (M = 5.60, SD = 1.17) realistischer dan met CHV 

(M = 4.20, SD = 1.23). 

Uit de pretest werd geconcludeerd dat het verschil tussen CHV en CV duidelijk werd 

opgemerkt en dat de webcare-reacties redelijk realistisch overkwamen. Opmerkelijk was wel 

dat tweet 2 ‘CHV + Non-profit’ als minder realistisch werd ervaren dan tweet 1 ‘CHV + Profit’. 

Dit is opvallend, omdat de webcare-reactie met CHV bij de non-profitorganisatie gemeente 

Vaare qua inhoud niet afweek van de webcare-reactie met CHV bij de profitorganisatie 

InterWEB. Omdat het bij een experiment van groot belang is om de manipulaties zo veel 

mogelijk gelijk te houden over de verschillende condities, is er voor gekozen de ‘CHV + Non-

profit’ webcare-reactie niet aan te passen. Het verschil in de mate van realisme zou erop 

kunnen wijzen dat een CHV minder goed past bij een overheidsorganisatie, maar met de kleine 

steekproef van tien proefpersonen is er geen zekerheid over dit resultaat. In het 
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hoofdexperiment is de mate van gepastheid van de webcare-reactie bevraagd, om zo te 

kunnen achterhalen of dit de mogelijke oorzaak is. 

 

Proefpersonen 

In totaal namen 208 proefpersonen deel aan het experiment. Uiteindelijk werden er 141 

vragenlijsten compleet ingevuld. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld over de vier 

condities van de tweets: 35 proefpersonen zagen conditie 1, 35 proefpersonen zagen conditie 

2, 34 proefpersonen zagen conditie 3 en 37 proefpersonen zagen conditie 4. Van de 141 

proefpersonen was 84 vrouw (59,6%) en 57 man (40,4%). Uit de χ2-test tussen de versie van 

de vragenlijst en het geslacht van de proefpersonen bleek er geen significant verband te 

bestaan (χ2 (3) = 2.31, p = .511). De meest frequente leeftijden waren 23 (12,8%), 22 (8,5%) 

en 24 (7,1%) (M = 34.10 SD = 14.31, range 18 – 68). Uit een eenweg variantie-analyse van de 

versie van de vragenlijst en de leeftijd van de proefpersonen bleek er geen significant verband 

te bestaan (F (3, 137) < 1). Het opleidingsniveau varieerde van lager/voorbereidend 

beroepsonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Het meest frequente afgeronde 

opleidingsniveau was wetenschappelijk onderwijs (44%), gevolgd door hoger 

beroepsonderwijs (43%). Uit de χ2-test tussen de versie van de vragenlijst en het hoogst 

afgeronde opleidingsniveau bleek er geen significant verband te bestaan (χ2 (15) = 11.10, p = 

.745).  

Daarnaast werden er een aantal mogelijke controlevariabelen meegenomen (zie 

instrumentatie hoe deze werden gemeten) die van invloed zouden kunnen zijn op de effecten 

van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op de beoordeling van de webcare-reactie, 

de ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant, het imago en de reputatie van de 

organisatie, namelijk ‘Bekendheid met Twitter’, ‘Twitteraccount’ en ‘Twittergebruik’. 

Allereerst is gekeken of deze factoren verschilden tussen de vier condities.  

Van de 141 proefpersonen gaven 135 proefpersonen aan bekend te zijn met de sociale 

media website Twitter. Uit de χ2-test tussen de versie van de vragenlijst en bekendheid met 

Twitter bleek er geen significant verband te bestaan (χ2 (3) = .79, p = .852).  Iets meer dan de 

helft van de proefpersonen bleek een Twitteraccount te hebben, namelijk 86 proefpersonen. 

Uit de χ2-test tussen de versie van de vragenlijst en het hebben van een Twitteraccount bleek 

er net geen significant verband te bestaan (χ2 (3) = 7.80, p = .050). De meeste proefpersonen 

met een Twitteraccount zagen versie Tweet 3 ‘CV + Profit: 27 van de 34 proefpersonen bleken 
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een Twitteraccount te hebben. In deze conditie zaten dus meer proefpersonen met een 

Twitteraccount dan in de andere versies. Het hebben van een Twitteraccount had echter geen 

samenhang met de attitude ten opzichte van de webcare-reactie (t (139) = 1.11, p = .269), de 

ervaren gepastheid van de inhoud van de webcare-reactie (t (139) = .52, p = .605), de ervaren 

gepastheid van de communicatiestijl van de webcare-reactie (t (139) = .65, p = .517), de 

ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant (t (139) = .43, p = .669), de 

aantrekkelijkheid van de organisatie (t (139) = 1.38, p = .171), de betrouwbaarheid van de 

organisatie (t (139) = .47, p = .639), de deskundigheid van de organisatie (t (139) = .10, p = 

.919), de welwillendheid van de organisatie (t (139) = .61, p = .543) en de reputatie van de 

organisatie (t (139) = .92, p = .360). Er is daarom besloten om dit niet als controlevariabele 

mee te nemen in de hoofdanalyses. 

Van deze 86 proefpersonen die een Twitteraccount hadden, varieerde het gebruik van 

Twitter van ‘nooit’ tot ‘meerdere keren per dag’ (M = 3.33, SD = 1.32). De meeste 

proefpersonen maakten wekelijks (17%), nooit (14,9%) of maandelijks (13,5%) gebruik van 

Twitter. De overige proefpersonen gaven aan dagelijks (7,8%) of meerdere keren per dag 

(7,8%) gebruik te maken van Twitter. Uit de χ2-test tussen de versie van de vragenlijst en de 

mate van Twittergebruik bleek er geen significant verband te bestaan (χ2 (12) = 16.18, p = 

.183).  

 Vervolgens werd gecontroleerd of de controlevariabelen ‘Bekendheid met Twitter’, 

‘Twitteraccount’ en ‘Twittergebruik’ samenhingen met de afhankelijke variabelen door middel 

van t-toetsen en correlatieanalyses. Of de proefpersoon bekend was met Twitter had geen 

samenhang met de attitude ten opzichte van de webcare-reactie (t (139) = 1.29, p = .200), de 

ervaren gepastheid van de inhoud van de webcare-reactie (t (139) = .26, p = .797), de ervaren 

gepastheid van de communicatiestijl van de webcare-reactie (t (139) = .60, p = .553), de 

ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant (t (5.143) = .25, p = .812), de 

aantrekkelijkheid van de organisatie (t (139) = 1.18, p = .241), de betrouwbaarheid van de 

organisatie  (t (5.135) = .19, p = .858), de deskundigheid van de organisatie (t (5.149) = .11, p 

= .919), de welwillendheid van de organisatie (t (139) = .003, p = .998) en de reputatie van de 

organisatie (t (5.152) = .23, p = .827). 

De mate van twittergebruik correleerde ook niet significant met de afhankelijke 

variabelen attitude ten opzichte van de webcare-reactie (r (86) = .08, p = .454), de ervaren 

gepastheid van de inhoud van de webcare-reactie (r (86) = -.05, p = .664), de ervaren 
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gepastheid van de communicatiestijl van de webcare-reactie (r (86) = .06, p = .567), de ervaren 

betrokkenheid tussen organisatie en klant (r (86) = -.01, p = .899), de aantrekkelijkheid van de 

organisatie (r (86) = -.004, p = .971), de betrouwbaarheid van de organisatie (r (86) = .14, p = 

.217), de deskundigheid van de organisatie  (r (86) = .06, p = .591), de welwillendheid van de 

organisatie (r (86) = -.03, p = .794) en de reputatie van de organisatie (r (86) = .004, p = .968). 

Omdat de controlevariabelen niet significant verschilden tussen de vier condities van 

de webcare-reacties, op ‘Twitteraccount’ na, en omdat ze niet correleerden met de 

afhankelijke variabelen werden deze niet meegenomen als controlevariabelen in de 

hoofdanalyses.    

 

Onderzoeksontwerp 

Er werd een experiment uitgevoerd met een 2 (Type Communicatiestijl: CHV vs. CV) x 2 (Type 

Organisatie: profit (bedrijf) vs. non-profit (overheid)) tussenproefpersoonsontwerp. Zie tabel 

2 voor de verdeling van de proefpersonen over de vier condities van de webcare-reacties.  

 

Tabel 2. Verdeling van de onafhankelijke variabelen (Type Communicatiestijl, Type 

Organisatie) over de vragenlijsten. 

Vragenlijst Type Communicatiestijl Type Organisatie n 

Conditie 1 

Conditie 2 

Conditie 3 

Conditie 4 

CHV 

CHV 

CV 

CV 

Profit: bedrijf 

Non-profit: overheid 

Profit: bedrijf 

Non-profit: overheid 

35 

35 

34 

37 

 
 

Instrumentatie 

De afhankelijke variabele Attitude ten opzichte van de webcare-reactie werd gemeten aan de 

hand van de schalen uit de onderzoeken van Sen en Lerman (2007) en Doh en Hwang (2009) 

met vier zevenpunts semantische differentialen met het statement: “De reactie van deze 

organisatie is …” (‘nuttig’ – ‘niet nuttig’, ‘ondeskundig’ – ‘deskundig’). De betrouwbaarheid 

van ‘Attitude ten opzichte van de webcare-reactie’ bestaande uit vier items was adequaat:  

= .79. 
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 De afhankelijke variabele Ervaren gepastheid van de webcare-reactie werd gemeten 

aan de hand van een schaal gebaseerd op Van Rheeden (2013) met toevoeging van eigen 

items, omdat er geen bestaande schaal van Ervaren gepastheid werd gevonden in de 

literatuur. De schaal is opgedeeld in ‘Gepaste inhoud’ en ‘Gepaste Communicatiestijl’. De 

variabele Gepaste inhoud werd gemeten met twee zevenpunts Likert-schalen (‘helemaal mee 

oneens’ – ‘helemaal mee eens’) met de items: “De inhoud van de reactie van de organisatie is 

adequaat” en “De inhoud van de reactie van de organisaties is gepast”. De betrouwbaarheid 

van Gepaste Inhoud bestaande uit twee items was goed:  = .81. De variabele Gepaste 

communicatiestijl werd gemeten met twee zevenpunts Likert-schalen (‘helemaal mee oneens’ 

– ‘helemaal mee eens’) met de items: “De communicatiestijl van de reactie van de organisatie 

is gepast” en “De communicatiestijl die de organisatie gebruik in de reactie, past bij deze 

organisatie”. De betrouwbaarheid van Gepaste communicatiestijl bestaande uit twee items 

was goed:  = .86. 

De afhankelijke variabele Ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant werd 

gemeten aan de hand van de schaal van Hon en Grunig (1999) met vier zevenpunts-

Likertschalen (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) met items zoals: “Ik heb het 

gevoel dat deze organisatie probeert om op lange termijn betrokken te zijn met mensen” en 

“Ik kan zien dat deze organisatie een relatie wil onderhouden met mensen”. De 

betrouwbaarheid van Ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant bestaande uit vier 

items was goed:  = .90. 

De afhankelijke imago werd gemeten aan de hand van de schaal van Heugen (2015). 

Imago is opgedeeld in vier aparte schalen: aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid 

en welwillendheid. Aantrekkelijkheid werd gemeten met vier zevenpunts Likert-schalen 

(‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) met items zoals: “De organisatie waar de klant 

zich tot richt, … ‘is onvriendelijk’, ‘is sympathiek’”. De betrouwbaarheid van Aantrekkelijkheid 

bestaande uit vier items was goed:  = .87. Betrouwbaarheid werd met vier zevenpunts Likert-

schalen (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) met items zoals: “De organisatie waar 

de klant zich tot richt, … ‘is betrouwbaar, ‘is onberekenbaar’”.  De betrouwbaarheid van 

Betrouwbaarheid bestaande uit vier items was adequaat:  = .75. Deskundigheid werd 

gemeten met vier zevenpunts Likert-schalen (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) 

met items zoals: “De organisatie waar de klant zich tot richt, … ‘is deskundig, ‘is incompetent’”. 

De betrouwbaarheid van Deskundigheid bestaande uit vier items was goed:  = .83. 
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Welwillendheid werd gemeten met twee zevenpunts Likert-schalen (‘helemaal mee oneens’ 

– ‘helemaal mee eens’) met de items: “De organisatie waar de klant zich tot richt, … ‘toont 

begrip, ‘is onverschillig’”. De betrouwbaarheid van Welwillendheid bestaande uit twee items 

was adequaat:  = .74. 

De afhankelijke variabele Reputatie werd gemeten aan de hand van de schaal van Van 

Noort en Willemsen (2011) met zes zevenpunts semantische differentialen met het 

statement: “Deze organisatie is …” (‘slecht’ – ‘goed’, ‘ongeloofwaardig’ – ‘geloofwaardig’, ‘van 

lage kwaliteit’ – ‘van hoge kwaliteit’, ‘toont geen respect’ – ‘toont respect’, ‘impopulair’ – 

‘populair’). De betrouwbaarheid van Reputatie bestaande uit zes items was goed:  = .95. 

De manipulatiecheck voor CHV werd uitgevoerd aan de hand van de schaal van 

Kelleher en Miller (2006) met zes zevenpunts-Likertschalen (‘helemaal mee oneens’ – 

‘helemaal mee eens’) met items zoals: “De organisatie nodigt uit tot conversatie” en “De 

organisatie staat open voor dialoog”. De betrouwbaarheid van CHV bestaande uit zes items 

was goed:  = .92. Voor elke Cronbach’s  die hoger was dan .70 werd een samengesteld 

gemiddelde berekend. Zie bijlage 3 voor alle items van de schalen en de bijbehorende 

vragenlijst. 

Ten slotte werden er controlevariabelen gemeten. De controlevariabelen ‘Bekendheid 

met Twitter’ en ‘Twitteraccount’ werden gemeten met de ja/nee vragen: “Bent u bekend met 

Twitter?” en “Heeft u een Twitteraccount?”. 

De controlevariabele ‘Twittergebruik’ werd gemeten met een vijfpunts-Likertschaal 

(‘meerdere keren per dag’ – ‘nooit’) met de vraag: “Indien u een Twitteraccount heeft, hoe 

vaak maakt u gebruik van Twitter?”. 

 

Procedure 

De vragenlijst werd ontwikkeld en grotendeels afgenomen met de online survey software 

Qualtrics. De vragenlijst werd verspreid via Facebook, e-mail en persoonlijk contact met de 

vraag of de proefpersonen deel wilden nemen aan het experiment door de online vragenlijst 

in te vullen. Toen bleek dat er niet genoeg proefpersonen bereid waren om de online 

vragenlijst in te vullen, zijn er nog 21 offline vragenlijsten verspreid op de Radboud Universiteit 

in Nijmegen om het resterende aantal proefpersonen te behalen. Uiteindelijk werden er 

online 120 vragenlijsten compleet ingevuld (67 incompleet) en werden er offline 21 
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vragenlijsten op papier compleet ingevuld. De proefpersonen werden willekeurig over de vier 

condities verdeeld. De vragenlijst startte met een introductie met wat korte informatie over 

het onderzoek, een tijdsindicatie voor deelname, en een garantie dat gegevens vertrouwelijk 

en uitsluitend voor dit onderzoek zouden worden behandeld. Proefpersonen gaven 

toestemming voor deelname door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken. Vervolgens werd er op de 

volgende pagina kort uitgelegd dat ze een tweet van een klant met daarop een reactie van de 

aangesproken organisatie (ofwel InterWEB, ofwel Gemeente Vaare) te zien zouden krijgen. Er 

werd gevraagd beide tweets zorgvuldig te lezen voordat ze begonnen met het antwoorden 

van de vragen. Op de volgende pagina werd de klachttweet en de webcare-reactie van de 

organisatie getoond met daaronder de vragen over de attitude ten opzichte van de webcare-

reactie, de ervaren gepastheid van de webcare-reactie, de ervaren betrokkenheid tussen 

organisatie en klant, het imago (aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid, 

welwillendheid) en de reputatie van de organisatie. Op de volgende pagina werden enkele 

vragen gesteld met betrekking tot Twitter: Bekendheid met Twitter, of diegene een 

Twitteraccount had en zo ja, hoe vaak Twitter gebruikt werd. Ten slotte werden nog enkele 

algemene vragen gesteld, zoals geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau. Zodra de vragenlijst 

volledig ingevuld was, werd de proefpersoon hartelijk bedankt voor zijn of haar deelname aan 

het onderzoek en werd kort vermeld dat de organisatie, klant en tweets fictief waren. De 

proefpersonen ontvingen geen beloning voor medewerking aan het experiment. 

 

Statistische toetsing 

Om de effecten van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op de afhankelijke variabelen 

attitude ten opzichte van de webcare-reactie, de ervaren gepastheid van de webcare-reactie, 

de ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant, het imago (aantrekkelijkheid, 

betrouwbaarheid, deskundigheid, welwillendheid) en de reputatie van de organisatie te 

toetsen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werd er per afhankelijke variabele 

een tweeweg variantie-analyse uitgevoerd. 
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Resultaten 

Allereerst werd er een manipulatiecheck uitgevoerd voor CHV. Vervolgens werden er 

tweeweg variantie-analyses uitgevoerd per afhankelijke variabele om de onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden en correlatieanalyses om hypotheses 1a en 1b te toetsen. Zie Tabel 3 

voor de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen.  

 

Manipulatiecheck CHV 

Om te controleren of de manipulatie van CHV geslaagd was, werd er een manipulatiecheck 

uitgevoerd. Uit een tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type 

Organisatie op CHV bleek er significant hoofdeffect voor Type Communicatiestijl (F (1, 137) = 

32.42, p < .001). Het bleek dat bij gebruik van een CHV (M = 4.93, SD = 1.45) in de webcare-

reactie de mate van CHV hoger werd beoordeeld dan bij gebruik van een CV (M = 3.64, SD = 

1.22) in de webcare-reactie. Hieruit bleek dat de manipulatie van CHV was geslaagd.  

 

Effecten van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op de afhankelijke variabelen 

Beoordeling van de webcare-reactie 

Attitude ten opzichte van de webcare-reactie 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op Attitude 

ten opzichte van de webcare-reactie bleek er geen significant hoofdeffect van Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) = 1.14, p = .287) en Type Organisatie (F (1, 137) < 1). Er trad ook 

geen interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 3.48, p = 

.064). 

 

Ervaren gepastheid van de webcare-reactie: inhoud 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op de 

Ervaren gepastheid van de inhoud van de webcare-reactie bleek er geen significant 

hoofdeffect voor zowel Type Communicatiestijl (F (1, 137) < 1) als voor Type Organisatie (F (1, 

137) < 1). Er trad wel interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 

137) = 6.74, p = .010). Het verschil bleek alleen significant voor de communicatiestijl gebruikt 

door de non-profitorganisatie (F (1, 70) = 5.06, p = .028): de overheidsorganisatie die in de 

webcare-reactie gebruikmaakte van een CV (M = 4.69, SD = 1.29) werd als meer inhoudelijk 
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gepast ervaren dan de overheidsorganisatie die gebruikmaakte van een CHV in de webcare-

reactie (M = 3.94, SD = 1.52).  

 

Ervaren gepastheid van de webcare-reactie: communicatiestijl 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op de 

Ervaren gepastheid van de communicatiestijl van de webcare-reactie bleek er een significant 

hoofdeffect van Type Communicatiestijl (F (1, 137) = 5.43, p = .021). Het bleek dat bij gebruik 

van een CV (M = 4.69, SD = 1.46) de webcare-reactie qua communicatiestijl als meer gepast 

werd ervaren dan bij het gebruik van een CHV (M = 4.07, SD = 1.70). Er bleek geen significant 

hoofdeffect van Type Organisatie (F (1, 137) < 1). Er trad wel interactie op tussen Type 

Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 7.70, p = .006). Het verschil bleek 

significant voor de communicatiestijl gebruikt door de non-profitorganisatie (F (1, 70) = 12.15, 

p = .001): de overheidsorganisatie die in de webcare-reactie gebruikmaakte van een CV (M = 

4.93, SD = 1.50) werd qua gebruik van communicatiestijl als meer gepast ervaren dan de 

overheidsorganisatie die gebruikmaakte van een CHV in de webcare-reactie (M = 3.60, SD = 

1.74). Daarnaast bleek het verschil ook significant voor de communicatiestijl CHV tussen de 

profit en non-profit organisaties (F (1, 68) = 5.76, p = .019): het commerciële bedrijf dat in de 

webcare-reactie gebruikmaakte van een CHV (M = 4.54, SD = 1.54) werd qua gebruik van 

communicatiestijl als meer gepast ervaren dan de overheidsorganisatie die gebruikmaakte 

van CHV (M = 3.60, SD = 1.74).  

 

Ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op Ervaren 

betrokkenheid tussen organisatie en klant bleek er een significant hoofdeffect voor Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) = 11.26, p = .001). Het bleek dat bij gebruik van een CHV (M = 

4.26, SD = 1.33) in de webcare-reactie er een hogere betrokkenheid tussen organisatie en 

klant werd ervaren dan bij het gebruik van een CV (M = 3.56, SD = 1.20). Er bleek geen 

significant hoofdeffect voor Type Organisatie (F (1, 137) = 1.92, p = .168) en er trad geen 

interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 1.56, p = .213). 
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Imago 

Aantrekkelijkheid 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Aantrekkelijkheid van de organisatie bleek er een significant hoofdeffect van Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) = 4.57, p = .034). Het bleek dat door het gebruik van een CHV (M 

= 5.03, SD = 1.24) een organisatie als aantrekkelijker werd beoordeeld dan bij gebruik van een 

CV (M = 4.61, SD = 1.12). Er bleek geen significant hoofdeffect van Type Organisatie (F (1, 137) 

< 1). Er trad geen interactie-effect op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F 

(1, 137) < 1). 

 

Betrouwbaarheid 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Betrouwbaarheid van de organisatie bleek er geen significant hoofdeffect voor zowel Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) < 1) als voor Type Organisatie (F (1, 137) < 1). Er trad wel 

interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 4.04, p = .046). 

Het verschil bleek significant voor de communicatiestijl CV tussen de profit en non-

profitorganisaties (F (1, 69) = 4.96, p = .029): de overheidsorganisatie (M = 4.60, SD = 1.02) die 

gebruikmaakte van een CV in de webcare-reactie werd als betrouwbaarder beoordeeld dan 

het commerciële bedrijf dat CV gebruikte (M = 4.07, SD = .97). Het verschil zat hem echter niet 

binnen het Type Organisatie. 

 

Deskundigheid 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Deskundigheid van de organisatie bleek er geen significant hoofdeffect voor zowel Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) < 1) als voor Type Organisatie (F (1, 137) < 1). Er trad geen 

interactie-effect op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 2.53, p = 

.114). 

 

Welwillendheid 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Welwillendheid van de organisatie bleek er een significant hoofdeffect voor Type 
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Communicatiestijl (F (1, 137) = 5.35, p = .022). Het bleek dat door gebruik van CHV (M = 4.87, 

SD = 1.39) een organisatie als welwillender werd beoordeeld dan bij het gebruik van een CV 

(M = 4.30, SD = 1.56). Er bleek geen significant hoofdeffect voor Type Organisatie (F (1, 137) < 

1) en er trad geen interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) 

= 1.37, p = .245). 

 

Reputatie 

Uit de tweeweg variantie-analyse van Type Communicatiestijl en Type Organisatie op 

Reputatie van de organisatie bleek er geen significant hoofdeffect voor zowel Type 

Communicatiestijl (F (1, 137) = 2.04, p = .156) als voor Type Organisatie (F (1, 137) < 1). Er trad 

wel interactie op tussen Type Communicatiestijl en Type Organisatie (F (1, 137) = 4.07, p = 

.046). Het verschil bleek significant voor de communicatiestijl CV tussen de profit en non-

profitorganisatie (F (1, 69) = 4.60, p = .036): de overheidsorganisatie (M = 4.96, SD = 1.08) die 

gebruikmaakte van een CV in de webcare-reactie werd een hogere reputatie toebedeeld dan 

het commerciële bedrijf dat gebruikmaakte van een CV (M = 4.10, SD = 1.24). Het verschil 

bleek ook significant voor de communicatiestijl gebruikt door de profitorganisatie (F (1, 67) = 

4.99, p = .029): het commerciële bedrijf dat gebruikmaakte van een CHV (M = 4.79, SD = 1.31) 

in de webcare-reactie werd een hogere reputatie toebedeeld dan het commerciële bedrijf dat 

gebruikmaakte van een CV (M = 4.10, SD = 1.24). 

 

Verband tussen ervaren gepastheid en het imago en de reputatie van een organisatie 

Om hypotheses 1a en 1b te toetsen en na te gaan of de ervaren gepastheid van de webcare-

reactie medebepalend is voor de variabelen imago en reputatie, werden er correlatieanalyses 

uitgevoerd voor ervaren gepastheid en het imago en de reputatie van de organisatie.  

 

Imago 

De samenhang van Ervaren gepastheid (inhoud) en het Imago van de organisatie werd 

onderzocht op de vier aspecten van imago. Tussen de Ervaren gepastheid (inhoud) en alle 

aspecten van imago bleek er een significant, positief verband te bestaan: de Ervaren 

gepastheid (inhoud) correleerde significant met aantrekkelijkheid (r (141) = .61, p < .001), 
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betrouwbaarheid (r (141) = .61, p < .001), deskundigheid (r (141) = .74, p < .001) en 

welwillendheid (r (141) = .59, p < .001).  

De samenhang van Ervaren gepastheid (communicatiestijl) en Imago van de 

organisatie werd onderzocht op de vier aspecten van imago. Tussen Ervaren gepastheid 

(communicatiestijl) en alle aspecten van imago bleek er een significant, positief verband te 

bestaan: de Ervaren gepastheid (communicatiestijl) correleerde significant met 

aantrekkelijkheid (r (141) = .51, p < .001), betrouwbaarheid (r (141) = .59, p < .001), 

deskundigheid (r (141) = .55, p < .001) en welwillendheid (r (141) = .51, p < .001).  

Naarmate de webcare-reactie qua inhoud en qua communicatiestijl als meer gepast 

werd ervaren, bleken de aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en 

welwillendheid van de organisatie positiever te worden beoordeeld. 

 

Reputatie 

Tussen de Ervaren gepastheid (inhoud) en de Reputatie van de organisatie bleek er een 

significant, positief verband te bestaan: Ervaren gepastheid (inhoud) correleerde significant 

met Reputatie (r (141) = .71, p < .001).  

Tussen de Ervaren gepastheid (communicatiestijl) en de Reputatie van de organisatie 

bleek er een significant, positief verband te bestaan: Ervaren gepastheid (communicatiestijl) 

correleerde significant met Reputatie (r (141) = .61, p < .001). 

Naarmate de webcare-reactie qua inhoud en qua communicatiestijl als meer gepast 

werd ervaren, bleek de reputatie van de organisatie positiever te worden beoordeeld.  
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In Tabel 3 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen 

weergegeven.  

 

Tabel 3. De gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van Type 

Communicatiestijl (CHV vs. CV) en Type Organisatie (profit: bedrijf vs. 

non-profit: overheid) voor de afhankelijke variabelen (1 = negatief, 7 = 

positief) 

 Tweet 1 Tweet 2 Tweet 3 Tweet 4 

   CHV    CV  

 Profit Non-profit Profit Non-profit 

 n = 35 n = 35 n = 34 n = 37 

Afhankelijke variabelen M SD M SD M SD M SD 

Attitude webcare-reactie 4.31 1.33 4.08 1.17 4.14 1.30 4.74 1.20 

Ervaren gepastheid:     

Inhoud 4.57 1.49 3.94 1.52 4.04 1.52 4.69 1.29 

Communicatiestijl 4.54 1.54 3.60 1.74 4.43 1.39 4.93 1.50 

Ervaren betrokkenheid 4.24 1.50 4.27 1.15 3.27 1.16 3.82 1.19 

Imago:     

Aantrekkelijkheid 5.03 1.35 5.02 1.13 4.44 1.19 4.76 1.05 

Betrouwbaarheid 4.48 1.29 4.28   .99 4.07    .97 4.60  1.02 

Deskundigheid 4.24 1.41 4.06 1.12 3.86 1.27 4.34 1.08 

Welwillendheid 4.96 1.49 4.79 1.30 4.09 1.69 4.50 1.56 

Reputatie 4.78 1.31 4.57 1.10 4.10 1.24 4.69 1.08 
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Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om de onderzoeksvraag “in hoeverre heeft het gebruik van een 

communicatiestijl (CHV vs. CV) in respons op negatieve eWOM op Twitter door organisaties 

(profit: bedrijf vs. non-profit: overheid) effect op de beoordeling van een webcare-reactie, de 

ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant, het imago en de reputatie van een 

organisatie?” te beantwoorden. De algemene conclusie die kan worden getrokken op basis 

van de resultaten van het huidige onderzoek is dat een commercieel bedrijf en hun webcare-

reacties positiever beoordeeld worden bij het gebruik van een CHV en dat 

overheidsorganisaties en hun webcare-reacties positiever beoordeeld worden bij gebruik van 

een CV. 

Resultaten laten zien dat er geen effecten zijn van het type communicatiestijl en type 

organisatie op de attitude ten opzichte van de webcare-reactie. In de literatuur blijkt webcare 

te leiden tot positievere attitudes ten opzichte van merken (Van Noort & Willemsen, 2011) en 

blijkt dat negatieve eWOM deze attitudes negatief kunnen beïnvloeden (Le Pair & Van 

Dongen, 2016). Zoals blijkt uit de resultaten geldt dit echter niet voor de attitude ten opzichte 

van webcare-reacties.  

Verder laten de resultaten een hoofdeffect zien op de ervaren gepastheid van 

webcare-reacties. Webcare-reacties met een CV werden qua communicatiestijl als meer 

gepast ervaren dan wanneer er een CHV werd gebruikt, ongeacht het type organisatie. Wat 

vervolgens opvalt is dat er bij ervaren gepastheid alleen een effect is van de communicatiestijl 

voor de overheidsorganisatie. Het blijkt dat bij de overheidsorganisatie een CV in webcare-

reacties zowel inhoudelijk als qua communicatiestijl als gepaster wordt ervaren dan het 

gebruik van een CHV. De webcare-reactie van het commerciële bedrijf blijkt juist gepaster te 

worden ervaren bij gebruik van CHV, in tegenstelling tot de overheidsorganisatie die CHV 

gebruikt. De resultaten van ervaren gepastheid lijken wel enigszins overeen te komen met 

eerder onderzoek (Clark, Kaminski & Rink, 1992) naar traditionele klachtenafhandeling 

waaruit blijkt dat een gepaste reactie een positieve invloed kan hebben op het imago van een 

organisatie. In het huidige onderzoek is namelijk ook een verband gebleken tussen de ervaren 

gepastheid van de webcare-reacties en de vier aspecten van het imago en de reputatie van 

een organisatie. In de literatuur is er echter nog weinig bekend over de ervaren gepastheid 

van webcare-reacties. Alleen Van Rheeden (2013) toont aan dat als organisaties met een 
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menselijke communicatiestijl reageren op een enkel negatief eWOM bericht in tegenstelling 

tot meerdere berichten, dit als meest gepast wordt ervaren. In het huidige onderzoek is echter 

niet gekeken naar variërende aantallen van getoonde negatieve eWOM berichten. Hieruit 

volgt wellicht een mogelijkheid voor vervolgonderzoek naar ervaren gepastheid in webcare.  

Daarnaast blijkt dat, ongeacht het type organisatie, het gebruik van CHV in webcare-

reacties zorgt voor een hogere ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant dan bij het 

gebruik van een CV. Dit komt overeen met de literatuur (Dijkmans et al., 2015; Kelleher & 

Miller, 2006, Kelleher, 2009) waaruit blijkt dat het gebruik van een informele 

communicatiestijl in webcare positieve invloed kan hebben op relationele uitkomsten zoals 

betrokkenheid.  

Verder laten de resultaten zien dat er enkele effecten zijn van type communicatie en 

type organisatie op de vier aspecten (aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid, 

welwillendheid) van het imago van een organisatie. Het blijkt dat, ongeacht het type 

organisatie, het gebruik van een CHV in webcare-reacties leidt tot een hogere beoordeling van 

de aantrekkelijkheid en welwillendheid van een organisatie dan bij gebruik van een CV. Dit 

geldt echter niet voor de mate van betrouwbaarheid en deskundigheid van een organisatie. 

Wel tonen de resultaten aan dat wanneer een overheidsorganisatie een CV gebruikt in 

webcare, deze als betrouwbaarder wordt beoordeeld dan wanneer een commercieel bedrijf 

een CV gebruikt in webcare.  

Uit de resultaten blijken geen hoofdeffecten op reputatie. Wat wel wordt aangetoond 

is dat een overheidsorganisatie die een CV gebruikt in webcare een hogere reputatie wordt 

toegekend dan een commercieel bedrijf dat een CV gebruikt. Ook blijkt dat een wanneer een 

commercieel bedrijf een CHV gebruikt het een hogere reputatie wordt toebedeeld dan 

wanneer het bedrijf een CV gebruikt.  

Ten slotte blijken uit de resultaten positieve verbanden tussen de ervaren gepastheid 

van de webcare-reactie en de aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en 

welwillendheid en de reputatie van een organisatie. Naarmate een webcare-reactie qua 

inhoud en qua communicatiestijl als meer gepast wordt ervaren, blijken de aantrekkelijkheid, 

betrouwbaarheid, deskundigheid, welwillendheid en reputatie van de organisatie positiever 

te worden beoordeeld. Hypothese 1a, waarin samenhang tussen ervaren gepastheid en de 

vier aspecten van imago wordt verwacht, wordt hiermee bevestigd. Daarentegen wordt 
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hypothese 1b, waarin wordt verwacht dat samenhang tussen ervaren gepastheid en reputatie 

zou uitblijven, verworpen. 
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Discussie  

De oorzaak van de wisselende effecten van CHV op merkevaluaties, merkbetrokkenheid, 

vertrouwen in de organisatie en reputatie in eerdere onderzoeken (Beldad, De Jong & 

Steehouder, 2010; De Graaff, 2015; Dijkmans et al., 2015; Huibers & Verhoeven, 2014; 

Kelleher, 2009; Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014; Schamari & Schaefers, 2015; Park & 

Cameron, 2014; Van Noort & Willemsen, 2011) lijkt dus niet verklaard te kunnen worden 

doordat CHV wellicht voornamelijk effect zou hebben op beschouwende aspecten die “dichter 

bij” een product of dienst staan en sneller, op kortere termijn zouden kunnen worden 

beïnvloed, zoals wordt besproken in het theoretisch kader. De genoemde verklaring geldt 

namelijk niet voor de attitude ten opzichte van webcare-reacties en slechts gedeeltelijk voor 

de ervaren gepastheid en ervaren betrokkenheid tussen organisatie en klant. Daarentegen 

zijn er dus wel effecten van type communicatiestijl en type organisatie op reputatie gevonden, 

in tegenstelling tot eerder onderzoek (Huibers & Verhoeven, 2014; Park & Cameron, 2014) 

waarin geen (hoofd)effecten van CHV op de reputatie zijn gevonden. Ondanks dat het verschil 

in effecten van CHV op diverse afhankelijke variabelen niet kan worden verklaard door het 

huidige onderzoek, toont dit wel aan dat er nog ruimte is voor vervolgonderzoek naar de 

effecten van CHV in webcare. 

De tegenstrijdige resultaten in de literatuur effecten van CHV op imago en reputatie 

lijken dus ook nog niet verklaard te kunnen worden. Een mogelijke verklaring voor het 

ontbreken van enkele effecten op imago en de aanwezige effecten op reputatie, zou kunnen 

zijn dat er fictieve organisaties gebruikt zijn in het experiment. Juist omdat men op basis van 

één klachttweet en één webcare-reactie de organisaties moest beoordelen en er door gebruik 

van fictieve organisaties vooraf nog geen attitudes waren ten opzichte van de organisaties, 

zou het zo kunnen zijn dat de variabelen imago en reputatie enigszins hetzelfde hebben 

gemeten. Wellicht zouden in vervolgonderzoek bestaande organisaties gebruikt kunnen 

worden en zouden vooraf en achteraf de attitudes kunnen worden gemeten om te zien of dit 

mogelijk verschil maakt. 

Verder heeft eerder onderzoek (Park & Lee, 2013) aangetoond dat de Twitterpagina 

van een profitorganisatie als menselijker wordt ervaren dan van een non-profitorganisatie. Dit 

lijkt enigszins overeen te komen met de resultaten van het huidige onderzoek. Dit in 

tegenstelling tot ander onderzoek (Aaker, Vohs & Mogilner, 2010) waarin is gevonden dat 
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non-profitorganisaties qua eigenschappen als ‘warmer’ en menselijker worden ervaren, 

waardoor een CHV wellicht een passende communicatiestijl zou zijn. Op basis van de 

resultaten lijkt dit echter niet te gelden voor de non-profitorganisatie in het huidige 

onderzoek. Wellicht is dit te verklaren doordat er als non-profitorganisatie gekozen is voor 

een overheidsorganisatie en niet voor een goed doel. Goede doelen zullen waarschijnlijk 

“warmer” overkomen dan een gemeente en zij zouden dan ook meer gebaat kunnen zijn bij 

het gebruik van een CHV. Een gemeente lijkt dus nog voornamelijk als een zakelijke organisatie 

beschouwd te worden, terwijl communicatie van organisaties op sociale media 

langzamerhand steeds informeler lijkt te worden en ook overheidsorganisaties hierin tot op 

zekere hoogte in mee (proberen te) gaan. 

 Een laatste mogelijke verklaring voor verschil van waardering van CHV en CV zou 

verklaard kunnen worden door leeftijd. Het is mogelijk dat jongere klanten meer waarde 

hechten aan webcare met CHV, terwijl klanten op leeftijd misschien liever op een formelere 

manier worden benaderd. Dit zou in vervolgonderzoek ook meegenomen kunnen worden in 

de manier waarop klachten en webcare-reacties geformuleerd worden voor een experiment. 

 

Beperkingen 

Een beperking van dit onderzoek is dat er geen echte tweets zijn gebruikt. De tweets zijn wel 

zoveel mogelijk afgeleid van bestaande tweets, maar om de condities voor het experiment zo 

veel mogelijk gelijk te houden, zijn de tweets door de onderzoeker zelf gecreëerd en 

gemanipuleerd. Het is in dit geval niet bekend in hoeverre deze type tweets daadwerkelijk 

voorkomen op Twitter. Voor vervolgonderzoek is daarom aan te raden om vooraf een 

corpusanalyse uit te voeren om erachter te komen wat voor tweets er in de werkelijkheid 

worden geplaatst door klanten en organisaties. 

Het variëren van het aantal getoonde klachttweets en webcare-reacties wordt in de 

conclusie al benoemd als optie voor vervolgonderzoek. Proefpersonen kregen in dit 

onderzoek namelijk één klachttweet en één webcare-reactie te zien. Hierdoor is wel 

duidelijker te achterhalen dat gevonden resultaten werden veroorzaakt die ene klachttweet 

en webcare-reactie. Toch is het de vraag in hoeverre iemand een goed beeld kan krijgen van 

een organisatie door middel van een enkele tweet. Een optie voor vervolgonderzoek zou dus 

zijn om een langere Twitter dialoog te gebruiken, waarbij de organisatie en de klant ook echt 

een gesprek aangaan en meerdere tweets naar elkaar versturen. Een andere mogelijkheid 
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voor vervolgonderzoek in deze lijn zou zijn om alleen meerdere negatieve eWOM berichten 

te tonen en hiervan effecten te meten op merkvertrouwen en dergelijke. Onderzoek (Le Pair 

& Van Dongen, 2016) heeft namelijk aangetoond dat de hoeveelheid van getoonde negatieve 

eWOM tweets invloed kan hebben op hoe sterk het effect is van merkvertrouwen en de 

intentie tot verspreiding van WOM: het zien van vier negatieve tweets bleek een sterker 

negatief effect te hebben dan wanneer consumenten maar twee negatieve tweets zagen.  

 In het experiment is, zoals eerder al kort benoemd is, gebruikgemaakt van fictieve 

organisaties. Dit is gedaan om vooraf gecreëerde beeldvorming van de organisaties te 

voorkomen. Wellicht zou het voor toekomstig onderzoek interessant zijn om ook bestaande 

organisaties te gebruiken voor eenzelfde onderzoek om te onderzoeken in hoeverre dit 

verschil maakt. 

Ten slotte is in dit onderzoek het onderscheid gemaakt tussen een 

overheidsorganisatie en een commercieel bedrijf, maar dit wil uiteraard niet zeggen dat 

bedrijven alleen maar internetproviders kunnen zijn en dat er geen andere 

overheidsorganisaties zijn dan een gemeente. Er zijn uiteraard verschillende soorten 

organisaties in diverse sectoren waartussen een verschil zou kunnen worden gevonden. 

Wellicht is het voor vervolgonderzoek boeiend om binnen deze sectoren bijvoorbeeld te 

kiezen voor een bank als profitorganisatie en een groen merk of goed doel als non-

profitorganisatie.  

 

Ethische dilemma’s 

Een ethisch dilemma van dit onderzoek is dat proefpersonen door deelname aan het 

experiment wellicht onbewust zijn beïnvloed door de klachttweet en gemanipuleerde 

webcare-reactie.  Dit is echter niet te voorkomen aangezien het onderzoek is uitgevoerd om 

bij te kunnen dragen aan bestaande literatuur over persuasieve communicatie. Om te 

voorkomen dat proefpersonen ongewenst beïnvloed zouden worden, hebben ze zelf kunnen 

aangeven dat ze akkoord gingen met deelname aan het onderzoek op de introductiepagina 

van de vragenlijst.  

 

Implicaties praktijk 

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de bestaande theorieën over persuasieve 

communicatie door organisaties op het sociale medium Twitter. Verder biedt dit onderzoek 
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ondersteuning aan organisaties, zowel aan commerciële bedrijven als aan 

overheidsorganisaties, doordat het inzicht geeft over welk type communicatiestijl klanten het 

meest positief beoordelen en het meest gepast vinden per type organisatie bij webcare-

reacties in respons op negatieve eWOM op Twitter. Het kan organisaties helpen bij het 

creëren en toepassen van een passende webcarestrategie om vervolgens zo goed en passend 

mogelijk te kunnen reageren op negatieve eWOM en daarmee het imago van de organisatie 

te beschermen. 

 
 
 
  



 37 

Literatuur 

Aaker, J., Vohs, K. D., & Mogilner, C. (2010). Nonprofits are seen as warm and for-profits as 

competent: Firm stereotypes matter. Journal of Consumer Research, 37(2), 224-237. 

Allen, E. (2014). You can’t say that on Facebook: The NLRA’s opprobriousness standard and 

social media. Washington University Journal of Law & Policy, 45, 195-220.  

 Anheier, H. K. (2000). Managing non-profit organisations: Towards a new approach. Centre 

for Civil Society, London School of Economics and Political Science. 

Beldad, A., Jong, M. de & Steehouder, M. (2010). How shall I trust the faceless and the 

intangible? A literature review on the antecedents of online trust. Computers in Human 

Behavior, 26(5), 857-869. 

Brown, T. J., Dacin, P. A., Pratt, M. G., & Whetten, D. A. (2006). Identity, intended image, 

construed image, and reputation: An interdisciplinary framework and suggested 

terminology. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 99-106. 

Charlett, D., Garland, R., & Marr, N. (1995). How damaging is negative word of mouth. 

Marketing Bulletin, 6(1), 42-50. 

Clark, G. L., Kaminski, P. F., & Rink, D. R. (1992). Consumer complaints: Advice on how 

companies should respond based on an empirical study. Journal of Consumer 

Marketing, 9(3), 5-14.  

Cornelissen, J. (2000). Corporate image: an audience centred model. Corporate 

Communications: An International Journal, 5(2), 119-125. 

De Graaff, X. (2015). Human voice versus corporate voice: Welke voice heeft de meeste 

invloed op de waardering van Facebookberichten?  

Demmers, J., Van Dolen, W.M., & Weltevreden, J.W.J. (2014). 4.“Bedankt voor het 

compliment!” Het effect van bedrijfsreacties op positieve online word-of-mouth. 

Ontwikkelingen in het marktonderzoek, 39e jaarboek MarktOnderzoekAssociatie, 55-70. 

 



 38 

Dichter, E. (1966). How word-of-mouth advertising works. Harvard business review, 44(6), 

147-160. 

Dijkmans, C., Kerkhof, P., Buyukcan‐Tetik, A., & Beukeboom, C. J. (2015). Online Conversation 

and Corporate Reputation: A Two‐Wave Longitudinal Study on the Effects of Exposure 

to the Social Media Activities of a Highly Interactive Company. Journal of Computer‐

Mediated Communication, 20(6), 632-648. 

Doh, S. J., & Hwang, J. S. (2009). How consumers evaluate eWOM (electronic word-of-mouth) 

messages. CyberPsychology & Behavior, 12(2), 193-197. 

Duursma, J., & Witbaard. (2016, 21 maart). Twitter bestaat 10 jaar & blijft bijzonder relevant. 

Geraadpleegd van https://www.frankwatching.com/archive/2016/03/21/twitter-

bestaat-10-jaar-blijft-bijzonder-relevant/ 

Fombrun, C.J. and van Riel, C.B.M. (2004) Fame & Fortune: How Successful Companies Build 

Winning Reputations, Prentice-Hall Financial Times, New York. 

Fournier, S., & Avery, J. (2011). The uninvited brand. Business Horizons, 54(3), 193-207.  

Gotsi, M., & Wilson, A. M. (2001). Corporate reputation: seeking a definition. Corporate 

Communications: An International Journal, 6(1), 24-30. 

Hennig‐Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). Electronic word‐of‐

mouth via consumer‐opinion platforms: What motivates consumers to articulate 

themselves on the Internet?. Journal of interactive marketing, 18(1), 38-52. 

Heugen, I. H. J. (2015). Webcare op Facebook-Een experimenteel onderzoek naar het effect 

van reden voor contact en toenaderende en afhoudende strategieën op het imago van 

organisaties en op de attitude en gedragsintenties van (potentiële) klanten (Bachelor's 

thesis). 

Hodzić, A. (2016). Do you (web) care?: Een experimenteel onderzoek naar het effect van 

beleefdheidsstrategieën en reputatie op het imago van organisaties en op de attitude en 

gedragsintenties van consumenten tegenover organisaties (Bachelor's thesis). 



 39 

Hoeken, H., Hoenen, S., & Renkema, J. (1998). Heeft rectificatie zin? De gevolgen van 

rectificatie voor het imago van de betrokkenen. Communicatie: Tijdschrift voor 

Massamedia en Cultuur, 27(2), 2-16. 

Hon, L., & Grunig, L.E. (1999). Guidelines for measuring relationships in public relations. 

Gainesville, FL: University of Florida.  

Hornikx, J., & Hendriks, B. (2015). Consumer Tweets about Brands: A Content Analysis of 

Sentiment Tweets about Goods and Services. Journal of Creative Communications, 

10(2), 176-185. 

Huibers, J. & Verhoeven, J. (2014). Webcare als online reputatiemanagement. Het gebruik van 

webcarestrategieën en conversational human voice in Nederland, en de effecten 

hiervan op de corporate reputatie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 42(2), 

165-187.  

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68. 

Kelleher, T. (2009). Conversational voice, communicated commitment, and public relations 

outcomes in interactive online communication. Journal of communication, 59(1), 172-

188. 

Kimmel, A.J., & Kitchen, Ph. J. (2014). WOM and social media: Presaging future directions for 

research and practice, Journal of Marketing Communications, 20(1-2), 5-20. 

Lee, Y. L., & Song, S. (2010). An empirical investigation of electronic word-of-mouth: 

Informational motive and corporate response strategy. Computers in Human Behavior, 

26(5), 1073-1080. 

Le Pair, R., & Van Dongen, M. (2016). Reputatieschade vor een organisatie door negatieve 

word-of –mouth tweets. In D. Van De Mieroop, L. Buysse, R. Coesemans, & P. Gillaerts 

(red.), De macht van de taal – Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 

(pp. 191-203). Leuven / Den Haag: Acco. 

Lillqvist, E., & Louhiala-Salminen, L. (2014). Facing Facebook Impression Management 

Strategies in Company–Consumer Interactions. Journal of Business and Technical 

Communication, 28(1), 3-30. 



 40 

Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context 

collapse, and the imagined audience. New Media and Society, 13, 114-133.  

Park, H., & Cameron, G. T. (2014). Keeping It Real Exploring the Roles of Conversational Human 

Voice and Source Credibility in Crisis Communication via Blogs. Journalism & Mass 

Communication Quarterly, 91(3), 487-507. 

Park, H., & Lee, H. (2013). Show us you are real: The effect of human-versus-organizational 

presence on online relationship building through social networking sites. 

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4), 265-271. 

Rijksoverheid. (2010). Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren. Geraadpleegd 

van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten/rap

porten/2010/06/30/uitgangspunten-online-communicatie-rijksambtenaren 

Rijksoverheid. (2014). Communicatiebeleid van de overheid. Geraadpleegd van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/inhoud/communi

catiebeleid-van-de-overheid 

Sen, S., & Lerman, D. (2007). Why are you telling me this? An examination into negative 

consumer reviews on the web. Journal of interactive marketing, 21(4), 76-94. 

Schamari, J., & Schaefers, T. (2015). Leaving the Home Turf: How Brands Can Use Webcare on 

Consumer-generated Platforms to Increase Positive Consumer Engagement. Journal of 

Interactive Marketing, 30, 20-33. 

Van Dijk, J. A., Van De Wijngaert, L., & Ten Tije, S. (2015). Overheidsparticipatie in sociale 

media. 

Van Noort, G., & Willemsen, L. (2011). Online Damage Control: The Effects of Proactive Versus 

Reactive Webcare Interventions in Consumer-generated and Brand-generated 

Platforms. Journal of Interactive Marketing, 26, 131-140. 

Van Rheeden, J. (2013). Webcare als hulpmiddel bij negatieve electronic word-of-mouth op 

social media (Masterscriptie, Universiteit Amsterdam. Geraadpleegd van 

http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=504504 



 41 

Westbrook, R. A. (1987). Product/consumption-based affective responses and postpurchase 

processes. Journal of marketing research, 258-270. 

Willemsen, L. (2014, 3 september). Hoe persoonlijk moet je zijn in webcare? Geraadpleegd 

van http://www.swocc.nl/kennisbank-item/hoe-persoonlijk-moet-je-zijn-in-webcare/ 

  



 42 

Bijlage 1 – Materiaal pretest en experiment 
 

Tweet 1: CHV + profit (bedrijf)   Tweet 2: CHV + non-profit (overheid) 

Klachttweet:      Klachttweet: 

   
Webcare-reactie:     Webcare-reactie: 

   
 
 

Tweet 3: CV + profit (bedrijf)   Tweet 4: CV + non-profit (overheid) 

Klachttweet:      Klachttweet: 

   
Webcare-reactie:     Webcare-reactie: 
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Bijlage 2 – Vragenlijst pretest 
 
 

Beste deelnemer, 
 
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze pretest voor mijn masterscriptie in het kader 

van mijn opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Meedoen aan dit onderzoek houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. Het 

onderzoek gaat over de beoordeling van tweets (korte berichtjes op de sociale media website 

Twitter) van organisaties, waarin zij reageren op negatieve tweets van klanten. Het invullen 

van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. 

 

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem en vrijwillig. U kunt op elk moment 

tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname stopzetten. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet verstrekt 

worden aan derden. Indien u klikt op “ik ga akkoord”, gaat u akkoord met deelname aan dit 

onderzoek. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden 

gebruikt zullen worden. 

 

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen via 

anne.van.balkom@student.ru.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Anne van Balkom (masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen) 

 

TOESTEMMING: Geef hieronder uw keuze aan. 

Door te klikken op de knop ‘Ik ga akkoord’ geeft u aan dat u: 

● bovenstaande informatie heeft gelezen 

● vrijwillig meedoet aan het onderzoek 

● 18 jaar of ouder bent 

Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u op de knop ‘Ik ga niet akkoord’ klikken. 

 

 

(volgende pagina)  

Ik ga akkoord 
 

Ik ga niet akkoord 
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U krijgt in totaal vier tweets van klanten te zien met daarop een reactie van een organisatie. 

Lees de tweets steeds zorgvuldig voordat u begint met het beantwoorden van de vragen. De 

vragen hebben betrekking op de reactie van de aangesproken organisatie. Kies bij het 

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

 

(volgende pagina) 

 

(afbeelding van tweet 1) 

 

Wat vindt u van de reactie van de organisatie op de klacht van de klant? 

 

Conversational Human Voice (CHV) 

De organisatie nodigt uit tot conversatie. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie staat open voor dialoog. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie gebruikt een gespreksstijl in de webcare-reactie. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie probeert te communiceren op een menselijke manier. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie probeert de communicatie aangenaam te maken. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie behandelt de klant en anderen op een menselijke manier. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 
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Deze tweet zou ik op Twitter kunnen tegenkomen (op deze stelling kunt u ‘neutraal’ invullen 

als u niet bekend bent met Twitter). 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Dit bericht ziet eruit zoals een realistisch gesprek tussen een klant en een organisatie eruit 

kan zien. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Eventuele opmerkingen waarom dit volgens u wel/geen realistische tweet is: 

_________________________ 

 

(De bovenstaande vragen worden gesteld aan iedere proefpersoon voor elk van de vier 

tweets) 

 

(volgende pagina) 

 

Tot slot krijgt u nog een aantal vragen over uw achtergrond. Uw gegevens zullen 

vertrouwelijk worden behandeld. 

 

(volgende pagina) 

 

Persoonlijke kenmerken Twitter 

Bent u bekend met Twitter? 

o Ja 

o Nee 

 

Heeft u een Twitteraccount? 

o Ja 

o Nee 
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Persoonlijke gegevens 

Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

Wat is uw leeftijd?  ______________ 

 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Geen opleiding 

o Lager of basisonderwijs  

o Voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO, LTS, huishoudschool)  

o Middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO, Mulo)  

o Hoger voortgezet onderwijs (VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO e.d.)  

o Hoger beroepsonderwijs (HEAO, HBO e.d.)  

o Universiteit (WO)  

 

(volgende pagina) 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan mijn onderzoek. U verstuurt uw antwoorden door 

op de rode knop rechtsonder in beeld te klikken. 

 

Als uw naar aanleiding van het onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij 

benaderen via anne.van.balkom@student.ru.nl 

 

(einde vragenlijst pretest) 
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Bijlage 3 – Vragenlijst experiment 
 
Beste deelnemer, 
 
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan dit onderzoek voor mijn masterscriptie in het kader 

van mijn opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Meedoen aan dit onderzoek houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. Het 

onderzoek gaat over de beoordeling van tweets (korte berichtjes op de sociale media website 

Twitter) van organisaties, waarin zij reageren op negatieve tweets van klanten. Het invullen 

van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. 

 

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem en vrijwillig. U kunt op elk moment 

tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname stopzetten. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet verstrekt 

worden aan derden. Indien u klikt op “ik ga akkoord”, gaat u akkoord met deelname aan dit 

onderzoek. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden 

gebruikt zullen worden. 

 

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen via 

anne.van.balkom@student.ru.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Anne van Balkom (masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen) 

 

TOESTEMMING: Geef hieronder uw keuze aan. 
Door te klikken op de knop ‘Ik ga akkoord’ geeft u aan dat u: 
● bovenstaande informatie heeft gelezen 
● vrijwillig meedoet aan het onderzoek 
● 18 jaar of ouder bent 
Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u op de knop ‘Ik ga niet akkoord’ klikken. 

 

 

(volgende pagina)  

Ik ga akkoord 
 

Ik ga niet akkoord 
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U krijgt op de volgende pagina een tweet van een klant te zien met daarop een reactie van de 

aangesproken organisatie. Lees de tweet zorgvuldig voordat u begint met het beantwoorden 

van de vragen. De vragen hebben betrekking op de reactie van de organisatie en de 

organisatie in het algemeen. Kies bij het beantwoorden van de vragen het bolletje dat het 

meest overeenkomt met uw mening. 

(volgende pagina) 

 

(afbeelding van tweet 1 of 3) 

Hierboven ziet u een klacht van een klant gericht aan een internetprovider 

(internetaanbieder), genaamd InterWEB. InterWEB reageert op de klacht van de klant. 

OF 

(afbeelding van tweet 2 of 4) 

Hierboven ziet u een klacht van een klant gericht aan de gemeente Vaare. Gemeente Vaare 

reageert op de klacht van de klant. 

 

Wat vindt u van de reactie van de organisatie op de klacht van de klant? 

 

Attitude ten opzichte van de webcare reactie 

De reactie van de organisatie is: 

Nuttig   1     2     3     4     5     6     7  Niet nuttig 

Betrouwbaar  1     2     3     4     5     6     7  Onbetrouwbaar 

Ondeskundig  1     2     3     4     5     6     7  Deskundig 

Informatief  1     2     3     4     5     6     7  Niet informatief 

 

(Gepastheid: inhoudelijk communicatiestijl) 

Gepastheid inhoudelijk 

De inhoud van de reactie van de organisatie is adequaat. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De inhoud van de reactie van de organisatie is gepast. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 
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Gepastheid communicatiestijl (CHV/CV) bij de organisatie 

De communicatiestijl van de reactie is gepast. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De communicatiestijl die de organisatie gebruikt in de reactie past bij deze organisatie. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Conversational Human Voice (CHV) 

De organisatie nodigt uit tot conversatie. 

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

De organisatie staat open voor dialoog. 

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

De organisatie gebruikt een gespreksstijl (=alsof het een gesprek/conversatie is) in de reactie. 

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

De organisatie probeert te communiceren op een menselijke manier. 

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

De organisatie probeert de communicatie aangenaam te maken. 

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

De organisatie behandelt de klant en anderen op een menselijke manier. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 
mee eens 
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Wat vindt u van de organisatie? 

 

Imago: aantrekkelijkheid, geloofwaardigheid (betrouwbaarheid, deskundigheid, 

welwillendheid)  

Aantrekkelijkheid 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is onvriendelijk.  

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is vervelend. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is sympathiek. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is aardig. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Betrouwbaarheid 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is betrouwbaar. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is onberekenbaar. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is oprecht. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is geforceerd. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 
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Deskundigheid 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is deskundig. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is incompetent. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is doeltreffend. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is inefficiënt. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Welwillendheid 

De organisatie waar de klant zich tot richt, toont begrip. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

De organisatie waar de klant zich tot richt, is onverschillig. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

Reputatie 

Deze organisatie is:  

Slecht   1     2     3     4     5     6     7  Goed 

Onbetrouwbaar 1     2     3     4     5     6     7  Betrouwbaar 

Niet respectabel 1     2     3     4     5     6     7  Respectabel 

Onfatsoenlijk  1     2     3     4     5     6     7  Fatsoenlijk 

Onaangenaam  1     2     3     4     5     6     7  Aangenaam 

Van lage kwaliteit 1     2     3     4     5     6     7  Van hoge kwaliteit 
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Relatie tussen organisatie en klant: betrokkenheid 

Ik heb het gevoel dat deze organisatie probeert om op lange termijn betrokken te zijn met 

mensen. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

Ik kan zien dat deze organisatie een relatie wil onderhouden met mensen. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens In vergelijking met andere organisaties, hecht ik meer waarde aan een relatie met 

deze organisatie 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens Ik zou liever wel met deze organisatie samenwerken dan niet. 

Helemaal mee oneens  1     2     3     4     5     6     7  Helemaal 

mee eens 

 

(De bovenstaande vragen worden gesteld aan iedere proefpersoon, die willekeurig verdeeld 

worden over de vier condities) 

(volgende pagina) 

 

Tot slot krijgt u nog een aantal vragen over uw achtergrond. Uw gegevens zullen 

vertrouwelijk worden behandeld. 

 

(volgende pagina) 

 

Persoonlijke kenmerken Twitter 

Bent u bekend met Twitter? 
o Ja 
o Nee 

 
Heeft u een Twitteraccount? 

o Ja 
o Nee 

 

Indien u ‘ja’ heeft ingevuld, hoe vaak maakt u gebruik van Twitter? 

o Meerdere keren per dag 
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o Dagelijks 

o Wekelijks 

o Maandelijks 

o Nooit 

 

Persoonlijke gegevens 

Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

Wat is uw leeftijd?  ______________ 

 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Geen opleiding 

o Lager of basisonderwijs  

o Voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO, LTS, huishoudschool)  

o Middelbaar voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO, Mulo)  

o Hoger voortgezet onderwijs (VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO e.d.)  

o Hoger beroepsonderwijs (HEAO, HBO e.d.)  

o Universiteit (WO)  

 

(volgende pagina) 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan mijn onderzoek. U verstuurt uw antwoorden door 

op de rode knop rechtsonder in beeld te klikken. 

Als uw naar aanleiding van het onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij 

benaderen via anne.van.balkom@student.ru.nl 

Tot slot wil ik benadrukken dat de organisatie, de klant en de tweets die gebruikt zijn in dit 

onderzoek fictief zijn. 

(einde vragenlijst) 

mailto:anne.van.balkom@student.ru.nl
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