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SAMENVATTING 

Crisiscommunicatie bepaalt hoe (potentiële) klanten de organisatie zullen beoordelen wat 

betreft een crisis. Een organisatie heeft dus profijt van kennis over het effect van 

crisiscommunicatie op de klanten om zo positief mogelijk beoordeeld te worden door de 

klanten. In dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van het gebruik van emo-action 

language in een crisiscommunicatieboodschap en het geslacht van de woordvoerder die deze 

boodschap uitdraagt op de waargenomen integriteit van de organisatie.  

 Tot op heden ontbreekt er wetenschappelijk onderzoek naar emo-action language en 

bestaat er een onduidelijk beeld over de rol van het geslacht van de woordvoerder in 

crisiscommunicatie. Het huidige onderzoek heeft als doel deze wetenschappelijke kennis aan 

te vullen. Emo-action language is een relevant begrip voor crisiscommunicatie, omdat het 

inspeelt op de veelal negatieve emoties die de (potentiële) klanten hebben wanneer er een 

organisatiecrisis plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk voor organisaties om de juiste 

woordvoerder aan te stellen voor het bewerkstelligen van een zo positief mogelijke 

crisisevaluatie door het publiek. De resultaten van het onderzoek helpen organisaties bij het 

nemen van beslissingen aangaande de communicatie over de crisis waarin zij zich bevinden, 

om zo de integriteit van de organisatie zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.  

Voor het experiment zijn er twee versies van een crisiscommunicatieboodschap 

ontwikkeld: één met en één zonder emo-action language. Beide versies zijn zowel door een 

mannelijke als een vrouwelijke woordvoerder ingesproken. Uit de resultaten blijkt dat zowel 

het gebruik van emo-action language als het geslacht van de woordvoerder van invloed zijn op 

de waargenomen integriteit van de organisatie. Een crisiscommunicatieboodschap die emo-

action language bevat heeft een positievere waargenomen integriteit tot gevolg dan een 

communicatieboodschap waarin geen emo-action language wordt geuit. Daarnaast veroorzaakt 

een vrouwelijke woordvoerder een positievere waargenomen integriteit van de organisatie dan 

een mannelijke woordvoerder. De relatie tussen emo-action language en de waargenomen 

integriteit van de organisatie werd niet gemodereerd door het geslacht van de woordvoerder. 

Aan de hand van de gevonden resultaten kan gesteld worden dat organisaties er goed 

aan doen om emo-action language te gebruiken in de crisiscommunicatieboodschap en de 

boodschap uit te laten dragen door een vrouwelijke woordvoerder 

 

Key words: crisiscommunicatie, emoties, emo-action language, geslacht woordvoerder 
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1. INTRODUCTIE 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Organisatiecrises worden vaak breed uitgemeten in de media en bereiken, door onder andere de 

toename van het sociale-mediagebruik, meer mensen dan ooit tevoren (Seeger, Sellnow & 

Ulmer, 2003). Een voorbeeld van een dergelijke crisis is de terugroepactie van 

speelgoedfabrikant Mattel in 2007. Deze crisis ontstond toen een Europese handelaar loodverf 

ontdekte op een stuk speelgoed terwijl loodverf vanwege gezondheidsredenen al tientallen jaren 

verboden is (Hurley, 2012). Daarnaast bleek dat er bij andere stukken speelgoed kleine sterke 

magneten los konden laten wat erg gevaarlijk is voor de kinderen (Story, 2007). Dit resulteerde 

in een terugroepactie van een kleine 19 miljoen speelgoedproducten (Story & Barboza, 2007). 

 Een organisatiecrisis, zoals deze, kan omschreven worden als een “plotselinge en 

onverwachte gebeurtenis die de activiteiten van een organisatie dreigt te verstoren en vormt een 

bedreiging voor zowel de financiën als de reputatie” (Coombs, 2007, p. 164). Wanneer een 

organisatiecrisis zich voordoet heeft dat mogelijk negatieve fysieke, emotionele en/of financiële 

effecten (Coombs, 2007) op verschillende stakeholders van de organisatie (Siomkos, 1989). 

Een crisis vormt dus een bedreiging voor de organisatie, omdat het stakeholders de 

mogelijkheid geeft om de organisatie negatief te beoordelen (Coombs, 2007). Een stakeholder 

kan omschreven worden als “elke groep die of elk individu dat een organisatie kan beïnvloeden 

of beïnvloed wordt door het bereiken van de organisatiedoelen” (Freeman, 1984, p. 64).  

Wanneer een organisatie zich in een crisis bevindt, zal er in de meeste gevallen een 

woordvoerder worden aangesteld die namens de organisatie een officiële crisisrespons geeft 

aan het publiek. Volgens Coombs (1999) is deze crisisrespons vanuit de organisatie van groot 

belang voor hoe het publiek de organisatie zal beoordelen wat betreft de crisis. Communicatie 

speelt dus een belangrijke rol in de beoordeling van een crisissituatie. Veel organisaties zijn 

dan ook geïnteresseerd in hoe de organisatie het beste kan communiceren wanneer zij zich in 

een crisissituatie bevinden, om zo positief mogelijk beoordeeld te worden door het publiek. 

Onderzoek naar crisiscommunicatie heeft zich de laatste decennia dan ook vooral gericht op 

het belang van de inhoud van de crisiscommunicatieboodschappen (Claeys & Cauberghe, 

2015).  

Het doel van het huidige onderzoek is tweeledig, namelijk 1) meer inzicht verkrijgen in 

het effect van crisiscommunicatieboodschappen en 2) het ondersteunen van organisaties die 

zich in een crisis bevinden bij het maken van keuzes betreffende crisiscommunicatie. 
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1.2 Relevantie onderzoek  

1.2.1 Maatschappelijke relevantie 

De resultaten van het huidige onderzoek beogen organisaties te ondersteunen bij het maken van 

keuzes over enerzijds de inhoud van de crisiscommunicatieboodschap en anderzijds over de 

keuze voor de woordvoerder die de communicatieboodschap gaat uitdragen door na te gaan wat 

het effect is van deze variabelen op de beoordeling van de organisatie door het publiek. De 

beoordeling van de organisatie zal gemeten worden aan de hand van de waargenomen integriteit 

van de organisatie. De waargenomen integriteit van een organisatie is nauw verwant aan de 

bedrijfsreputatie (Fombrun, 1996). Een goede waargenomen integriteit is dus zeer positief voor 

de organisatie en betekent doorgaans ook dat de organisatie een goede reputatie heeft. Het is 

daarom zaak om als organisatie, zeker in een crisissituatie, er alles aan te doen om als integer 

waargenomen te worden door het publiek.  

 

1.2.2 Wetenschappelijke relevantie 

Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar crisiscommunicatie zich de laatste jaren vooral heeft 

gericht op de inhoud van crisiscommunicatieboodschappen (Claeys & Cauberghe, 2015) en de 

emoties die een crisis veroorzaakt bij het publiek (Coombs & Holladay, 2005; Kim & Cameron, 

2011), ontbreekt er onderzoek naar het begrip dat deze twee onderzoeksgebieden bij elkaar 

brengt: emo-action language. Juist omdat een organisatiecrisis een emotionele gebeurtenis is 

voor de stakeholders (van der Meer & Verhoeven, 2014), is emo-action language een relevant 

begrip voor crisiscommunicatie en wetenschappelijk onderzoek, omdat onderzoek naar emo-

action language bij kan dragen aan de omgang met negatieve stakeholderemoties die veelal 

aanwezig zijn in een crisissituatie. Het inzetten van emo-action language heeft dus mogelijk 

een positieve invloed op de stakeholderemoties en daarmee op de waargenomen integriteit van 

de organisatie. Het huidige onderzoek tracht dan ook bij te dragen aan de wetenschappelijke 

kennis door inzicht te verkrijgen in het effect van emo-action language in de 

crisiscommunicatieboodschap op de waargenomen integriteit van de organisatie. Daarnaast 

draagt het huidige onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis door zich niet alleen te richten 

op de inhoud van de crisiscommunicatieboodschap, maar ook op de aanstelling van de 

woordvoerder die de boodschap uit gaat dragen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanstelling 

van de juiste woordvoerder van groot belang is bij het bewerkstelligen van een zo positief 

mogelijke beoordeling van de crisis en de organisatie (Arpan, 2002; Elsbach & Sutton, 1992; 

Coombs, 1999). In het huidige onderzoek zal het geslacht van de woordvoerder die de 
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crisiscommunicatieboodschap uit draagt aan de orde komen, omdat er nog geen duidelijk 

inzicht is verkregen in het effect hiervan op de beoordeling van de crisis en organisatie.  

 

1.3 Theoretische startpunten 

Het huidige onderzoek naar emo-action language en het geslacht van de woordvoerder 

crisiscommunicatie is gebaseerd op drie theoretische startpunten, te weten: de Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT), emo-action language en het vier-dimensiemodel. 

De SCCT is een invloedrijke theorie binnen de crisiscommunicatie. De theorie maakt 

onderscheid tussen drie verschillende soorten crises, waarbij er voor elk type crisis een passende 

responsstrategie wordt aanbevolen. (Coombs, 2007). De SCCT vormt de basis voor het 

begrijpen van de crisis en de daaropvolgende crisisresponsstrategie die ontwikkeld zijn voor 

het huidige onderzoek. Het tweede startpunt gaat in op literatuur met betrekking tot emo-action 

language. Emo-action language is een talige uiting die bestaat uit twee aspecten: 1) het erkennen 

van de emotionele onrust bij het publiek en 2) het beloven van het nemen van maatregelen om 

de voornoemde emotionele onrust te verlichten (Pang, Jin & Cameron, geciteerd in Jin & Pang, 

2010). Behalve keuzes over de inhoud van crisiscommunicatieboodschappen, staan organisaties 

ook voor de belangrijke keuze wie er als woordvoerder aangesteld wordt om de crisisrespons 

uit te dragen. Het derde startpunt, het vier-dimensiemodel, laat zien dat mannen en vrouwen op 

verschillende wijze beoordeeld worden door het publiek (Kenton, 1989). Het lijkt dus voor de 

hand liggend dat het geslacht van de woordvoerder van invloed is op de crisisevaluatie door het 

publiek. In het huidige onderzoek wordt er dan ook onderscheid gemaakt tussen woordvoerders 

op basis van geslacht.  

 Hoewel veel onderzoek naar crisiscommunicatie nagaat wat het effect is van een 

manipulatie in de crisiscommunicatieboodschap op de bedrijfsreputatie, is er gekozen om in dit 

onderzoek de waargenomen integriteit van de organisatie mee te nemen als afhankelijke 

variabele (zie 3.4). De waargenomen integriteit van de organisatie kan omschreven worden als 

de mate waarin het gedrag van de organisatie overeenkomt met de waarden die de organisatie 

aanhangt en dat de organisatie eerlijk en betrouwbaar is (Yuki & van Fleet, 1992). Op basis van 

de literatuur over de eerdergenoemde theoretische startpunten zullen in de komende paragrafen 

hypothesen gevormd worden, met als doel de onderzoeksvraag van dit onderzoek te 

beantwoorden. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Wat is het effect van emo-action language en het geslacht van de woordvoerder in 

crisiscommunicatie op de waargenomen integriteit van een organisatie in tijden van een crisis? 
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2. THEORETISCH KADER 

2.1 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

Een invloedrijke theorie binnen de crisiscommunicatie is de Situational Crisis Communication 

Theory (SCCT) ontwikkeld door Coombs (2007). Deze theorie is ontstaan vanuit de behoefte 

om de reputatie van de organisatie te beschermen door middel van communicatie in het geval 

van een crisis (Kim, Avery & Lariscy, 2009). De SCCT is gebaseerd op de Image Restauration 

Theory (IRT) van Benoit (1997) en heeft haar wortels liggen in de Attributietheorie. De IRT is 

een descriptief systeem voor het analyseren van crisissituaties. De SCCT borduurt hierop voort 

door de strategieën uit de IRT te koppelen aan bepaalde crisisclusters (Coombs, 2007). De 

Attributietheorie veronderstelt dat individuen zoeken naar oorzaken om vooral negatieve en 

onverwachte gebeurtenissen, zoals een crisis, te kunnen verklaren. Men heeft een natuurlijke 

drang om verantwoordelijkheid toe te schrijven aan iets of iemand (Weiner, 1985).  

 

Figuur 1 (vertaald uit Coombs, 2007) laat een overzicht zien van de variabelen en de 

onderlinge relaties tussen deze variabelen binnen de SCCT. De kern van de SCCT bestaat uit 

de relaties tussen de crisisverantwoordelijkheid, de reputatie en de crisisresponsstrategie (figuur 

1). Wanneer er een crisis plaatsvindt zullen stakeholders, volgens de Attributietheorie, een 

bepaalde mate van verantwoordelijkheid toekennen aan de organisatie. Over het algemeen 

geldt, hoe meer crisisverantwoordelijkheid er wordt toegeschreven aan de organisatie, hoe 

sterker de negatieve invloed op de reputatie is. Crisiscommunicatie, in de vorm van een 

responsstrategie, speelt een belangrijke rol bij het beschermen en/of herstellen van de 

Crisisverantwoordelijkheid

Figuur 1. Crisis situation 

Crisis Reputatie Gedragsintentie 

Emoties 

Crisishistorie Eerdere rationele reputatie 

Crisisresponsstrategie 

Figuur 1. Crisis situation model of SCCT. Bewerkt van “Protecting Organization Reputations During 

a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory,” door W. T. 

Coombs, 2007, Corporate Reputation Review, 10, p. 166 
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bedrijfsreputatie, omdat de organisatie hiermee kan beïnvloeden hoe stakeholders de crisis en 

de organisatie beoordelen (Janssen & Gerards, 2016).  

 

2.1.1 Crisisclusters en crisisresponsstrategieën 

Op basis van de mate van toegeschreven crisisverantwoordelijkheid aan de organisatie zijn er 

binnen de SCCT drie crisisclusters opgesteld, te weten: victim cluster, accidental cluster en 

preventable cluster. Aan elk van de voornoemde clusters wordt door de SCCT een 

crisisresponsstrategie gelinkt om zo de bedrijfsreputatie het beste te kunnen beschermen. De 

crisisresponsstrategieën binnen de SCCT zijn: ontkenningsstrategie, minimaliseringsstrategie 

en de wederopbouwstrategie. Over het algemeen wordt de ontkenningsstrategie aanbevolen 

voor crises die binnen het victim cluster vallen, de minimaliseringsstrategie voor crises die 

binnen het accidental cluster vallen en de wederopbouwstrategie voor crises uit het preventable 

cluster.  

Voor het huidige onderzoek is de combinatie van het preventable cluster en de 

wederopbouwstrategie belangrijk (zie 3.1.3). Binnen het preventable cluster vallen crises 

waarvoor organisaties sterk verantwoordelijk gehouden worden, omdat de crisis voorkomen 

had kunnen worden. De reputatieschade voor crises binnen dit cluster is daarom het grootst. 

Volgens de SCCT (Coombs, 2007) kan de reputatie van een organisatie die zich in een 

dergelijke crisis bevindt het beste beschermd en/of hersteld worden door middel van de 

wederopbouwstrategie. Deze strategie houdt in dat een organisatie geld of andere geschenken 

aanbiedt aan de slachtoffers (compensation) en/of dat de organisatie de volledige 

verantwoordelijkheid voor de crisis op zich neemt (apology) (Coombs, 2007).  

 

2.2 Emo-action language 

Binnen de eerdergenoemde crisisresponsstrategieën kan een organisatie ervoor kiezen om 

gebruik te maken van emo-action language. Emo-action language is het erkennen van de 

emotionele onrust bij het publiek en het tegelijkertijd beloven om maatregelen te nemen die 

deze emotionele onrust verlichten (Pang, Jin & Cameron, geciteerd in Jin & Pang, 2010). Een 

voorbeeld van emo-action language is: ‘Ik begrijp heel erg goed dat onze klanten boos zijn 

vanwege dit defect. Als organisatie zullen wij dan ook de veiligheidseisen verscherpen en 

frequentere kwaliteitscontroles uitvoeren om eenzelfde situatie in de toekomst te kunnen 

voorkomen’. Waarbij in de eerste zin de emoties bij het publiek worden erkend en in de tweede 

zin maatregelen worden beloofd.  
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Veel onderzoek naar emoties laat zien dat woede alom vertegenwoordigd is bij het 

publiek in een crisissituatie (Coombs & Holladay, 2005; Coombs, 2007; Jin, Pang & Cameron, 

2007; Kim & Cameron, 2011; Jin, 2010). Dit is te verklaren doordat woede over het algemeen 

een grote rol speelt in situaties waarin mensen schuld en verantwoordelijkheid toeschrijven aan 

een ander (Lazarus, 1993), zoals bij een preventable crisis. Emo-action language kan inspelen 

op de emoties die stakeholders hebben, waaronder woede.  

Hoewel er tot op heden onderzoek ontbreekt naar emo-action language, is het toch 

mogelijk om vanuit de wetenschappelijke kennis relevante literatuur te koppelen aan emo-

action language, waaronder literatuur over emotionele intelligentie. In de volgende paragraaf 

wordt hier verder op ingegaan.  

 

2.2.1 Emotionele intelligentie 

Emotionele intelligentie kan gedefinieerd worden als “het vermogen om de gevoelens en 

emoties van jezelf en anderen te monitoren […] om iemands gedachten en acties te kunnen 

begeleiden” (Salovey & Mayer, 1990, p.189). Een belangrijke pijler van emotionele 

intelligentie is de uitdrukking en beoordeling van emoties (Salovey & Mayer, 1990). Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen eigen en andermans emoties. Een emotioneel intelligent 

persoon is beter in staat om zijn of haar emoties precies en snel uit te drukken dan een minder 

emotioneel intelligent persoon. Daarnaast kan een emotioneel intelligent persoon ook beter 

inspelen op de eigen emoties, omdat hij of zij deze emoties preciezer waarneemt dan een minder 

emotioneel intelligent persoon (Salovey & Mayer, 1990). 

 Voor de emoties van iemand anders geldt dat emotioneel intelligente mensen beter in 

staat zijn om andermans emoties correct waar te nemen dan minder emotioneel intelligente 

mensen. Deze vaardigheid stelt emotioneel intelligente mensen in staat om sociaal correct te 

reageren en zijn of haar gedrag aan te passen aan de emoties van de ander. Emotioneel 

intelligente individuen zullen hierdoor als warm en echt worden ervaren, terwijl minder 

emotioneel intelligente personen als koel en grof worden ervaren (Salovey & Mayer, 1990).  

 Het uiten van emo-action language in een crisiscommunicatieboodschap geeft aan dat 

de woordvoerder emotioneel intelligent is, en zal hiermee als warm en echt worden ervaren. 

Volgens Christensen en Cornelissen (2011) zal de beoordeling die stakeholders maken over de 

woordvoerder geassocieerd worden met de gehele organisatie, omdat de woordvoerder 

beschouwd wordt als vertegenwoordiger van de organisatie als geheel. Het gebruiken van emo-

action language in een crisisrespons zorgt naar verwachting dus voor een positievere 

waargenomen integriteit van de organisatie dan het niet gebruiken van emo-action language. 
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2.2.2 Intentie van emotiegebruik 

In aanvulling op de literatuur over emotionele intelligentie stelt Parkinson (1996) dat emoties 

gezien kunnen worden als een manier om evaluaties en beoordelingen van een bepaald 

onderwerp te communiceren naar anderen. Het tonen van emoties door het publiek, waaronder 

woede, heeft hierbij als doel om de organisatie op de hoogte te stellen van de zorgen die het 

publiek heeft, zodat de organisatie (de woordvoerder) deze zorgen kan erkennen en 

overeenkomstig kan handelen met de overgebrachte zorgen. Het tonen van emoties door het 

publiek heeft volgens Parkinson (1996) dus de intentie om een bepaald gedrag uit te lokken bij 

de organisatie, namelijk het erkennen van deze zorgen. Vanuit het publiek kan emo-action 

language dus gezien worden als een wenselijke reactie op de overgebrachte emoties/zorgen 

door het publiek, omdat de organisatie hiermee de zorgen van het publiek erkent.  

Langs deze lijn kan beargumenteerd worden dat het gebruik van emo-action language 

in een crisisrespons wenselijk is voor het publiek. Op basis van deze literatuur kan 

verondersteld worden dat het gebruiken van emo-action language zorgt voor een positievere 

waargenomen integriteit van de organisatie dan wanneer er geen emo-action language gebruikt 

wordt. De eerste hypothese luidt hiertoe als volgt:  

 

H1. Het gebruik van emo-action language in een crisiscommunicatieboodschap zorgt voor een 

positievere waargenomen integriteit van de organisatie dan het niet gebruiken van emo-action 

language in een crisiscommunicatieboodschap. 

 

2.3 Het vier-dimensiemodel 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat mannen en vrouwen, in een situatie waarin er 

objectief geen verschil bestaat tussen beiden wat betreft kunde en capaciteiten, op verschillende 

wijzen worden beoordeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegeschreven hoeveelheid 

ervaring of intelligentie van de man en vrouw (Kenton, 1989).  

Het vier-dimensiemodel van Kenton (1989) beoogt een verklaring te geven voor de 

verschillen in spreker-evaluatie veroorzaakt door het geslacht van de spreker. Het model bestaat 

uit de volgende vier dimensies: 1) goodwill en eerlijkheid, 2) expertise, 3) aanzien en 4) 

zelfpresentatie. Verschillende onderzoekers concluderen dat vrouwen hoger scoren op goodwill 

en eerlijkheid dan mannen (Kenton, 1989; Weibel, Wissmath & Groner, 2008). Dit zou komen 

doordat vrouwen zich meer focussen op en bekommeren over het publiek dan mannen, 

waardoor vrouwen door het publiek meer goodwill toegeschreven krijgen en als eerlijker 

worden beschouwd dan mannen. Daarentegen scoren mannen volgens Kenton (1989) en 
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Weibel, et al. (2008) hoger op expertise dan vrouwen. Dit zou komen doordat er lagere 

verwachtingen worden gesteld aan mannen dan aan vrouwen (Kenton, 1989), waardoor mannen 

eerder hoog scoren op het gebied van expertise dan vrouwen. Tot slot scoren mannen ook hoger 

op aanzien en zelfpresentatie dan vrouwen (Kenton, 1989). Dit zou komen doordat mannen 

meer macht toegekend krijgen door de maatschappij en over het algemeen meer zelfvertrouwen 

hebben dan vrouwen (Kenton, 1989). Mannen scoren dus op drie van de vier dimensies beter 

dan vrouwen. 

Op basis van de behandelde literatuur kan geconcludeerd worden dat een mannelijke 

woordvoerder die een crisiscommunicatieboodschap uitdraagt naar verwachting positiever 

beoordeeld wordt dan een vrouwelijke woordvoerder die een crisiscommunicatieboodschap 

uitdraagt in naam van een organisatie. De beoordeling die het publiek maakt van de 

woordvoerder zal geassocieerd worden met de organisatie, omdat de woordvoerder beschouwd 

wordt als vertegenwoordiger van de organisatie als geheel (Christensen & Cornelissen, 2011). 

Langs deze lijn kan verondersteld worden dat een positieve beoordeling van de woordvoerder 

zorgt voor een positieve waargenomen integriteit van de organisatie. De tweede hypothese luidt 

hiertoe als volgt: 

 

H2. Een mannelijke woordvoerder die een crisiscommunicatieboodschap uitdraagt zorgt voor 

een positievere waargenomen integriteit van de organisatie dan een vrouwelijke woordvoerder 

die een crisiscommunicatieboodschap uitdraagt. 

 

2.4 Emo-action language x geslacht van de woordvoerder 

Over het algemeen worden vrouwen als emotioneler beschouwd dan mannen (Feldman Barret, 

Robin, Pietromonaco & Eyssell, 1998). Zweedse onderzoekers stellen dat vrouwen ook 

daadwerkelijk emotioneler zíjn dan mannen (Spalek, et al. 2015). Uit vier verschillende testen 

met 3.398 proefpersonen kon geconcludeerd worden dat (vooral negatieve) emotionele content 

door vrouwen als emotioneler ervaren werd dan door mannen. Vrouwen hebben een sterkere 

reactie op emotionele stimuli wat gepaard gaat met een verhoogde hersenactiviteit in de 

motorische gebieden (Spalek, et al., 2015). Dit zou veroorzaakt worden door een verschil in de 

‘bedrading’ in de hersenen tussen mannen en vrouwen. Deze bevinding ondersteunt het 

algemene idee dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. 

 Het uitdragen van emo-action language in een crisiscommunicatieboodschap betekent 

dat de emotionele onrust bij het publiek erkend wordt door de woordvoerder en de organisatie. 

Echter, de communicatieve uiting van de woordvoerder moet ook overeenkomen met de 
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emotionele signalen die uitgedragen worden om door het publiek als geloofwaardig 

gepercipieerd te kunnen worden (Kaufmann, Drevland, Wessel, Overskeid & Magnussen, 

2003). Aangezien vrouwen als emotioneler beschouwd worden dan mannen (Spalek, et al., 

2015), kan er beargumenteerd worden dat het uitdragen van emo-action language beter past bij 

vrouwen dan bij mannen. Langs deze lijn kan verondersteld worden dat het gebruik van emo-

action language door vrouwelijke woordvoerders tot een positievere waargenomen integriteit 

van de organisatie leidt dan wanneer een mannelijke woordvoerder een 

crisiscommunicatieboodschap uitdraagt die emo-action language bevat. De derde hypothese 

luidt hiertoe als volgt: 

  

H3. De relatie tussen emo-action language en waargenomen integriteit van de organisatie wordt 

gemodereerd door het geslacht van de woordvoerder, zodanig dat: 

a. Een crisiscommunicatieboodschap met emo-action language resulteert in een positievere 

waargenomen integriteit wanneer deze uitgedragen wordt door een vrouwelijke woordvoerder 

dan wanneer deze uitgedragen wordt door een mannelijke woordvoerder. 

b. Een crisiscommunicatieboodschap zonder emo-action language resulteert in een positievere 

waargenomen integriteit wanneer deze uitgedragen wordt door een mannelijke woordvoerder 

dan wanneer deze uitgedragen wordt door een vrouwelijke woordvoerder.  

 

Alle variabelen en hypotheses uit het huidige onderzoek zijn weergegeven in het onderstaande 

analysemodel (figuur 2). 

 

 

 

 

Figuur 2. Analysemodel. 

                                       Onafhankelijke variabelen          Afhankelijke variabele 

Waargenomen 

integriteit 
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3. METHODE 

3.1 Materiaal 

Het materiaal ter uitvoering van het experiment betrof een crisiscommunicatieboodschap in de 

vorm van een radiofragment die is ingesproken door zowel een mannelijke als een vrouwelijke 

woordvoerder (zie bijlage 1). Gezien het feit dat het publiek de meeste informatie over een 

organisatie verkrijgt via de nieuwsmedia (Coombs, 2007), verhoogde het manipuleren van een 

radiofragment (een nieuwsmedium) de ecologische validiteit (van der Zee, 2015) van het 

onderzoek. De crisiscommunicatieboodschap verwijst naar een crisissituatie bij een fictieve 

organisatie. Er is gekozen om de crisis plaats te laten vinden bij een fictieve organisatie, om 

met zoveel mogelijk zekerheid te kunnen stellen dat het effect op de afhankelijke variabele 

afhankelijk is van de manipulatie en niet van storende variabelen zoals reeds bestaande kennis 

over de organisatie. De fictieve organisatie heeft de naam IDNF Electronics gekregen. De 

initialen IDNF staan hierbij voor de beginletters van het motto van de Radboud Universiteit, 

terwijl Electronics aangeeft dat de organisatie elektronische producten produceert en verkoopt. 

 

3.1.1 Scenario 

De crisiscommunicatieboodschap bestond uit twee delen, namelijk een feitelijke introductie 

over de crisissituatie en de crisisrespons van de woordvoerder van IDNF Electronics. De 

feitelijke introductie is in tekstuele vorm opgenomen in de vragenlijst (bijlage 2). Hiervoor is 

bewust gekozen, omdat het aanbieden van de introductie in gesproken tekst verschillende 

oncontroleerbare moeilijkheden met zich mee zou brengen. Zo zou er verwarring kunnen 

ontstaan bij het invullen van de vragenlijst over welke ‘stem’ de proefpersonen de vragen 

moesten beantwoorden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mannelijke nieuwslezers 

geloofwaardiger zijn dan vrouwelijke nieuwslezers, terwijl de boodschap zelf geloofwaardiger 

is wanneer deze door een vrouwelijke nieuwslezer wordt verteld dan wanneer deze door een 

mannelijke nieuwslezer wordt verteld (Weibel, et al., 2008). De mogelijke verwarring en het 

effect van het geslacht van de nieuwslezer zou een ongewenste uitwerking kunnen hebben op 

de beoordeling van de crisisrespons van de woordvoerder. Om deze redenen is de keuze 

gemaakt om de introductie van de crisis aan te bieden in geschreven tekst. 

Zoals beschreven in het SCCT-model (zie 2.1.1), vraagt elk type crisis om een passende 

crisisrespons. Om de crisissituatie en bijbehorende crisisrespons zo natuurlijk mogelijk te laten 

overkomen, is er vanuit het centrale construct van het huidige onderzoek, emo-action language, 

terug geredeneerd naar een passende crisis en crisisrespons. Aangezien emo-action language de 
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emotionele onrust van het publiek erkent en deze onrust probeert te verlichten door maatregelen 

te beloven, kan emo-action language gezien worden als een manier om de relatie met het 

publiek te herstellen. De crisisresponsstrategie uit de SCCT die hier naadloos bij aansluit is de 

wederopbouwstrategie, omdat de organisatie het publiek probeert te compenseren voor de crisis 

en hiermee, net zoals emo-action language, de relatie met het publiek probeert te herstellen 

(Coombs, 2007). Aangezien de wederopbouwstrategie wordt aanbevolen voor crises binnen het 

preventable cluster is er, conform de SCCT, gekozen voor een crisis waarvoor de organisatie 

verantwoordelijk wordt gehouden.  

 De crisis van IDNF Electronics betrof daarom een terugroepactie van een 

koffiepadmachine vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. De verantwoordelijkheid voor de 

crisis uit zich in het feit dat de organisatie zich niet aan de veiligheidseisen en 

kwaliteitscontroles heeft gehouden (zie bijlage 1). Het scenario is gebaseerd op een soortgelijke 

crisis uit 2009 (Philips, z.j.), wat de huidige crisis meer geloofwaardig maakte. Er is gekozen 

voor dit scenario, omdat de onderzoeksgroep, studenten, gemiddeld 3 kopjes koffie per dag 

drinken (SCVS, 2015) en zich naar verwachting een goed beeld konden vormen bij de situatie. 

Het volledige scenario is openomen in bijlage 1. 

 

3.2 Onderzoeksontwerp 

Het experimentele onderzoeksontwerp betrof een 2 (emo-action language: aanwezig vs. 

afwezig) x 2 (geslacht van de woordvoerder: man vs. vrouw) tussenproefpersoon-ontwerp. Dit 

resulteerde in een totaal van vier condities van de crisiscommunicatieboodschap. De 

afhankelijke variabele die meegenomen is in het huidige onderzoek is de waargenomen 

integriteit van de organisatie. De data is verzameld met behulp van een online vragenlijst (zie 

3.5).  

 

3.2.1 Onafhankelijke variabelen 

Er zijn vier verschillende condities ontwikkeld van de crisiscommunicatieboodschap, door het 

manipuleren van de volgende twee onafhankelijke variabelen met ieder twee niveaus. 

Emo-action language. De manipulatie van de variabele emo-action language is 

vormgegeven door in de condities met emo-action language zinnen te verwerken die emo-action 

language uitdragen. In de condities zonder emo-action language zijn deze zinnen vervangen 

door zinnen met enkel zakelijke informatie die zodoende niet lijken op de conditie met emo-

action language. De condities met emo-action language en zonder emo-action language waren, 
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behalve de voornoemde zinnen, identiek aan elkaar. Figuur 3 laat een overzicht zien van de 

manipulatie van emo-action language per conditie.  

 

Geslacht van de woordvoerder. Beide condities, met en zonder emo-action language, 

zijn ingesproken door zowel een mannelijke als een vrouwelijke woordvoerder. Om het 

geslacht van de woordvoerder extra te benadrukken is de fictieve naam van de woordvoerder 

beschreven in de introductie van het scenario. Figuur 4 laat een overzicht zien van de tekstuele 

manipulatie van het geslacht van de woordvoerder per conditie.  

 

 

Condities met emo-action language: 

Wij hebben al verschillende bezorgde en boze berichten ontvangen van klanten, 

wat ons erg heeft aangegrepen. Wij zijn erg begaan met onze klanten en begrijpen 

dat dit defect mogelijk angst en boosheid bij hen heeft opgeroepen.  

 

Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen zullen we strengere 

kwaliteitscontroles invoeren en een team aanstellen om op deze controles toe te 

zien.  

 

Condities zonder emo-action language 

Alle apparaten met dit mogelijke veiligheidsrisico behoren tot de PURE-lijn met 

de bijbehorende typenummers PL27-10 tot en met PL27-15. In totaal gaat het in 

Nederland om ruim 200.000 apparaten die dit mogelijk defect vertonen. 

 

Klanten die in het bezit zijn van een koffiepadmachine van IDNF Electronics 

kunnen zelf bekijken of zij risico lopen.  

Figuur 3. Overzicht manipulatie emo-action language per conditie.  

Condities met mannelijke woordvoerder: 

U hoort de woordvoerder van IDNF Electronics, Peter de Jong 

 

Condities met vrouwelijke woordvoerder: 

U hoort de woordvoerder van IDNF Electronics, Petra de Jong  

Figuur 4. Overzicht manipulatie geslacht van de woordvoerder per conditie. 
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3.2.2 Pre-test manipulatie onafhankelijke variabelen 

Om te bepalen of de manipulatie van beide onafhankelijke variabelen geslaagd is, is er een pre-

test uitgevoerd. De proefpersonen werden willekeurig toegewezen aan één van de vier condities 

en luisterden een van de vier geluidsfragmenten. Na het beluisteren van het geluidsfragment 

werd hen gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Voor elk van de vier experimentele 

condities werden vijf proefpersonen gevraagd om antwoord te geven op onderstaande vragen.  

 Emo-action language. Voor de manipulatiecheck van emo-action language is er voor 

elk van de twee aspecten van emo-action language één vraag gesteld aan de proefpersonen, 

namelijk: 1) ‘De organisatie erkent de emotionele onrust bij het publiek’ en 2) ‘De organisatie 

belooft maatregelen om de emotionele onrust bij het publiek te verlichten’. Beide vragen 

werden beantwoord op een zevenpunts Likertschaal (1=helemaal mee oneens – 7=helemaal 

mee eens). 

  Geslacht van de woordvoerder. Om de manipulatie van het geslacht van de 

woordvoerder te testen is de volgende meerkeuzevraag gesteld aan de proefpersonen: ‘De 

woordvoerder is een..?, met de antwoordmogelijkheden a) man en b) vrouw.  

 

3.2.3 Geluidsopnamen 

De geluidsopnamen zijn gemaakt met behulp van het computerprogramma ‘Audio Recorder’. 

De fragmenten zijn opgenomen met een laptop (type: MacBook Air) en een Logitec H340 

headset met ruisonderdrukking. De afstand van de microfoon tot de mond van de spreker is bij 

elke opname constant gehouden.  

Beide woordvoerders hebben de geluidsfragmenten voorgelezen voor de 

geluidsopnamen. Voorafgaand aan de opnames hebben de twee woordvoerders het scenario 

samen besproken en doorgenomen om op deze manier tot eenzelfde interpretatie en intonatie te 

komen. Dit had als resultaat dat de verschillende condities, behalve het stemgeluid, zoveel 

mogelijk hetzelfde waren. Elk van de vier geluidsfragmenten was 70 of 71 seconden lang. 

Onderstaand figuur geeft twee (gedeeltelijke) geluidsfragmenten weer, waarin de 

overeenkomsten tussen de mannelijke en vrouwelijke woordvoerder zichtbaar worden (figuur 

5). 
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3.3 Proefpersonen 

De onderzoeksgroep van het huidige experiment betrof studenten die een opleiding volgden 

aan het MBO, HBO of aan de universiteit. In totaal hebben er 143 proefpersonen deelgenomen 

aan het experiment. Hiervan zijn 23 respondenten buiten beschouwing gelaten in de analyses. 

De reden hiervoor was dat 18 respondenten de vragenlijst niet volledig ingevuld hadden. De 

overige vijf respondenten hadden aangegeven geen student te zijn op het moment van deelname 

aan het experiment. Dit resulteerde uiteindelijk in een totaal van 120 proefpersonen, waarvan 

er aan elk van de vier condities 30 proefpersonen toegewezen zijn. Van de proefpersonen was 

61,7% vrouw. De overige 38,3% van de proefpersonen was man. De leeftijd van de 

proefpersonen varieerde van 16 tot 31 jaar (M = 21.82; SD = 2.43). De meerderheid studeerde 

op het moment van deelname aan het experiment aan de universiteit (52,5%). Daarnaast volgde 

31,7% van de proefpersonen een opleiding aan het HBO en 15,8% een opleiding aan het MBO.  

Om te toetsen of de variabelen leeftijd, opleiding en het geslacht van de proefpersonen 

gelijk verdeeld waren over de verschillende versies van de crisiscommunicatieboodschap zijn 

er twee chikwadraattoetsen en een eenweg variantieanalyse uitgevoerd. Uit de ²-toets bleek 

geen significant verband te bestaan tussen versie en geslacht (² (3) = 2.40, p = .494). Uit de 

tweede ²-toets bleek ook geen significant verband te bestaan tussen versie en opleiding (² (6) 

Mannelijke woordvoerder 

Vrouwelijke woordvoerder 

Figuur 5. Schematische weergave van gedeeltelijk geluidsfragment per 

woordvoerder. 
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= 3.56, p = .737). Tot slot wees ook de eenweg variantieanalyse uit dat er geen significant 

verband bestaat tussen versie en leeftijd (F (3, 116) = <1, p = .402). Aan de hand van de 

voornoemde analyses kon geconcludeerd worden dat de leeftijd, opleiding en het geslacht van 

de proefpersonen wat betreft de randtotalen gelijk verdeeld waren over de verschillende versies 

van de crisiscommunicatieboodschap.  

 

3.4 Instrumentatie 

De afhankelijke variabele die in het huidige onderzoek is getoetst is de waargenomen integriteit 

van de organisatie. Hoewel veel onderzoek naar crisiscommunicatie nagaat wat het effect is van 

een manipulatie in de crisiscommunicatieboodschap op de bedrijfsreputatie, wijkt het huidige 

onderzoek hiervan af door in plaats van de bedrijfsreputatie de waargenomen integriteit te 

gebruiken als afhankelijke variabele. Deze keuze is gemaakt, omdat een bedrijfsreputatie in 

tientallen jaren wordt opgebouwd en er naar verwachting geen verschillen in de 

bedrijfsreputatie gemeten konden worden door relatief kleine manipulaties binnen een 

specifieke crisiscommunicatieboodschap. Daarnaast is er in dit onderzoek gewerkt met een 

fictieve organisatie die, behalve een algemene reputatie van elektronicaconcerns, geen eigen 

reputatie heeft opgebouwd onder de proefpersonen. Bovendien is de waargenomen integriteit 

van een organisatie nauw verwant aan de bedrijfsreputatie (Fombrun, 1996), wat inhoudt dat 

een positieve waargenomen integriteit op termijn een positief effect heeft op de 

bedrijfsreputatie. 

 Waargenomen integriteit. De waargenomen integriteit van de organisatie is gemeten aan 

de hand van vijf semantische differentialen gebaseerd op Wesseling, Kerkhof en van Dijk 

(geciteerd in van der Meer & Verhoeven, 2014): de organisatie is 1) moreel – immoreel, 2) 

betrouwbaar – onbetrouwbaar, 3) eerlijk – oneerlijk, 4) aangenaam – onaangenaam en 5) 

oprecht – onoprecht. Elke vraag werd beantwoord op een zevenpunts Likertschaal. De vijf items 

werden voorafgaand aan de statistische analyses gespiegeld, zodanig dat een hogere score een 

hogere waargenomen integriteit betekende. De betrouwbaarheid van de waargenomen 

integriteit van de organisatie bestaande uit vijf items was excellent: α = .93. 

 

3.5 Procedure 

De data werd verzameld door middel van een online vragenlijst die opgesteld werd met behulp 

van Qualtrics. Naast dat dit programma talloze mogelijkheden biedt voor het opstellen van de 

vragenlijst (waaronder het invoegen van media), maakte Qualtrics het ook mogelijk dat de 

proefpersonen willekeurig toegewezen werden aan één van de vier condities. De respondenten 
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kregen toegang tot de vragenlijst door middel van een anonieme link die in de volgende 

Facebookgroepen is geplaatst: “Virtuele Ontmoetingsplaats voor studentenonderzoekers en -

respondenten”, “Respondenten gezocht!” en “Vragenlijst/Enquête respondenten gezocht/ruilen 

HBO/WO”. De voornoemde Facebookgroepen fungeren als een online ontmoetingsplaats waar 

studenten elkaar helpen door het invullen van elkaars vragenlijst. De link naar de vragenlijst 

werd begeleid door een introducerende tekst. Hierin werd kort beschreven wat het doel van het 

onderzoek was en dat de vragenlijst maximaal vijf minuten in beslag zou nemen. Daarnaast 

werden de potentiële proefpersonen gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek door aan 

te geven dat er onder alle deelnemende respondenten een cadeaubon ter waarde van €15,- werd 

verloot van een bekende webwinkel.  

 De online vragenlijst werd individueel afgenomen en begon met een briefing. Om het 

werkelijke doel van het onderzoek niet prijs te geven, werden de proefpersonen op het 

verkeerde been gezet door aan te geven dat het een onderzoek betrof naar de nieuwswaarde van 

radioberichtgeving in plaats van naar crisiscommunicatie (zie bijlage 2). Daarnaast werd er in 

de briefing aangegeven dat de vragenlijst een geluidsfragment zou bevatten. De proefpersonen 

werden erop geattendeerd dat ze zich in een rustige omgeving moesten bevinden waar ze geluid 

af konden spelen of dat ze hun oortelefoons in moesten pluggen. Daarnaast werd er aangegeven 

dat de proefpersonen geen foutieve antwoorden konden geven, omdat het een onderzoek betrof 

naar de mening van de proefpersonen. Na de briefing volgde er een geluidscheck, zodat de 

proefpersonen konden controleren of het geluid van het apparaat juist stond ingesteld. Dit was 

om te voorkomen dat de proefpersonen het begin van het werkelijke geluidsfragment zouden 

missen door een verkeerde instelling van het geluid. Hierop volgde het geluidsfragment van de 

woordvoerder van IDNF Electronics, waarna de proefpersonen gevraagd werden om een aantal 

vragen te beantwoorden over de waargenomen integriteit van IDNF Electronics en over de 

nieuwswaarde van het fragment. De vragen over de nieuwswaarde van het fragment zijn enkel 

gebruikt om de proefpersonen op het verkeerde been te zetten en waren verder niet van waarde 

voor het onderzoek. Deze vragen zijn dan ook weggelaten uit de statistische analyses. Tot slot 

werden er nog enkele demografische vragen gesteld. Hier werd ook de mogelijkheid gegeven 

voor het invullen van het e-mailadres om kans te maken op de cadeaubon. Bij de debriefing 

werd duidelijk gemaakt dat het een onderzoek betrof naar crisiscommunicatie bij bedrijven (en 

niet naar de nieuwswaarde van radioberichtgeving). Daarnaast werd aangegeven dat zowel de 

genoemde organisatie (IDNF Electronics) als de crisissituatie fictief en enkel opgezet waren 

voor het onderzoek.  
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3.6 Statistische toetsing 

De manipulatiecheck van de variabele emo-action language is uitgevoerd met behulp van twee 

non-parametrische toetsen (Mann Whitney). Daarnaast zijn het hoofdeffect van emo-action 

language (H1), het hoofdeffect van het geslacht van de woordvoerder (H2) en het interactie-

effect tussen voornoemde variabelen (H3) op de waargenomen integriteit van de organisatie 

getoetst met behulp van een tweeweg univariate variantieanalyse met alleen 

tussenproefpersoonfactoren. 

 

4. RESULTATEN 

4.1 Manipulatiecheck 

De pre-test is uitgevoerd onder 20 proefpersonen uit de beoogde onderzoeksgroep. Voor de 

manipulatiecheck van de variabele emo-action language is voor elk van de twee aspecten van 

emo-action language een non-paramedische toets (Mann-Whitney) uitgevoerd. Uit de non-

paramedische toets voor ‘De organisatie erkent de emotionele onrust bij het publiek’ bleek een 

significant verschil te bestaan tussen de boogde geluidsfragmenten met emo-action language 

en de beoogde geluidsfragmenten zonder emo-action language (U = 15, z = -2.711, p = .007). 

De proefpersonen hebben in de geluidsfragmenten met emo-action language (Mdn = 6.00, SD 

= 1.34) meer erkenning van de emotionele onrust ervaren dan in de geluidsfragmenten zonder 

emo-action language (Mdn = 3.00, SD = 1.58).  

 Uit de tweede non-paramedische toets voor ‘De organisatie belooft maatregelen om de 

emotionele onrust bij het publiek te verminderen’ bleek ook een significant verschil te bestaan 

tussen de boogde geluidsfragmenten met emo-action language en de beoogde 

geluidsfragmenten zonder emo-action language (U = 18, z = -2.456, p = .015). De 

proefpersonen hebben in de geluidsfragmenten met emo-action language (Mdn = 5.50, SD = 

1.83) meer beloofde maatregelen ervaren dan in de geluidsfragmenten zonder emo-action 

language (Mdn = 2.00, SD = 1.77). Aan de hand van de gevonden resultaten kan gesteld worden 

dat het verschil tussen de condities wat betreft beide aspecten van emo-action language 

voldoende is geweest om de manipulatie te doen slagen (tabel 1). 

Daarnaast heeft de pre-test uitgewezen dat alle proefpersonen in staat waren om het 

geslacht van de woordvoerder uit het geluidsfragment te herkennen. In 100% van de gevallen 

werd het geslacht van zowel de mannelijke als de vrouwelijke woordvoerder juist herkend door 

de proefpersonen. Aan de hand hiervan kan gesteld worden dat ook de manipulatie van het 

geslacht van de woordvoerder geslaagd is.  
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4.2 Hypothesetoetsing 

De hypothesen werden getest door middel van een tweeweg univariate variantieanalyse met 

alleen tussenproefpersonen met als afhankelijke variabele de waargenomen integriteit van de 

organisatie en als factoren emo-action language en geslacht van de woordvoerder. Uit de 

tweeweg variantieanalyse van emo-action language en geslacht van de woordvoerder op de 

waargenomen integriteit bleek een significant hoofdeffect van emo-action language (F (1,116) 

= 4.26, p = .041). In overeenstemming met hypothese 1 bleek een crisisrespons met emo-action 

language (M = 5.44, SD = 1.16) een positievere waargenomen integriteit van de organisatie te 

veroorzaken dan een crisisrespons zonder emo-action language (M = 4.99, SD = 1.32), hetgeen 

betekent dat hypothese 1 is bevestigd. De gemiddelden en standaarddeviaties van emo-action 

language op de waargenomen integriteit van de organisatie zijn te vinden in (tabel 2).  

 

 

Tabel 1. Medianen en standaarddeviaties per conditie (emo-action language aanwezig vs. 

afwezig) (1 = helemaal mee oneens; 7 = helemaal mee eens). 

 Emo-action language 

aanwezig (N = 10) 

Emo-action language 

afwezig (N = 10) 

 Mdn SD Mdn SD 

De organisatie erkent de 

     emotionele onrust 
6.00* 1.34 3.00* 1.58 

De organisatie belooft 

     maatregelen 
5.50* 1.83 2.00* 1.77 

* Significantieniveau: p = .05. 

Tabel 2. Gemiddelden en standaarddeviaties van emo-action language op de waargenomen 

integriteit (1 = helemaal mee oneens; 7 = helemaal mee eens). 

 Emo-action language 

aanwezig (N = 60) 

Emo-action language 

afwezig (N = 60) 

 M SD M SD 

Waargenomen integriteit 5.44* 1.16 4.99* 1.32 

* Significantieniveau: p = .05. 
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Daarnaast liet de tweeweg variantieanalyse van emo-action language en het geslacht 

van de woordvoerder op de waargenomen integriteit ook een significant hoofdeffect van het 

geslacht van de woordvoerder zien (F (1,116) = 9.41, p = .003). In tegenstelling tot hypothese 

2, veroorzaakten vrouwelijke woordvoerders (M = 5.55, SD = 1.20) een significant positievere 

waargenomen integriteit van de organisatie dan mannelijke woordvoerders (M = 4.88, SD = 

1.23), hetgeen betekent dat hypothese 2 is verworpen (tabel 3). 

 

 

Tot slot wees de tweeweg variantieanalyse van emo-action language en het geslacht van 

de woordvoerder op de waargenomen integriteit van de organisatie uit dat er geen interactie 

optrad tussen emo-action language en het geslacht van de woordvoerder (F (1,116) < 1, p = 

.468). Dit betekent dat hypothese 3 is verworpen (figuur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Gemiddelden en standaarddeviaties van het geslacht van de woordvoerder op de 

waargenomen integriteit (1 = helemaal mee oneens; 7 = helemaal mee eens). 

 Mannelijke woordvoerder  

(N = 60) 

Vrouwelijke woordvoerder 

(N = 60) 

 M SD M SD 

Waargenomen integriteit 4.88* 1.23 5.55* 1.20 

* Significantieniveau: p = .05. 
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Figuur 6. Interactie tussen emo-action 

language en het geslacht van de 

woordvoerder op de waargenomen 

integriteit (1 = helemaal mee oneens; 7 = 
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5. CONCLUSIE 

Communicatie speelt een belangrijke rol in een crisissituatie, omdat het van invloed is op hoe 

het publiek de organisatie en de crisis beoordelen (Coombs, 1999). De SCCT beschrijft 

verschillende crisiscommunicatiestrategieën die gehanteerd kunnen worden door een 

organisatie als reactie op verschillende crisistypen. De communicatiestrategie die ten grondslag 

ligt aan het huidige onderzoek is de wederopbouwstrategie als reactie op een crisis uit het 

preventable cluster. 

 Het doel van dit huidige onderzoek was het in kaart brengen van het effect van emo-

action language en het geslacht van de woordvoerder in crisiscommunicatie op de 

waargenomen integriteit van de organisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel het gebruik 

van emo-action language als het geslacht van de woordvoerder van invloed was op de 

waargenomen integriteit van de organisatie.  

 Voor het gebruik van emo-action language werd verwacht dat het gebruiken van emo-

action language in een crisiscommunicatieboodschap zorgt voor een positievere waargenomen 

integriteit van de organisatie dan het niet gebruiken van emo-action language (hypothese 1). 

Het onderzoek heeft deze verwachting bevestigd. Het uiten van emo-action language in een 

crisisrespons heeft een positievere uitwerking op de waargenomen integriteit van de organisatie 

dan het niet uiten van emo-action language. 

De tweede veronderstelling van het huidige onderzoek was dat mannelijke 

woordvoerders voor een positievere waargenomen integriteit van de organisatie zouden zorgen 

dan vrouwelijke woordvoerders (hypothese 2). Uit het onderzoek bleek het tegenovergestelde; 

het uitdragen van de crisiscommunicatieboodschap door een vrouwelijke woordvoerder 

veroorzaakt een positievere waargenomen integriteit van de organisatie dan het uitdragen van 

de communicatieboodschap door een mannelijke woordvoerder.  

Daarnaast werd verwacht dat de relatie tussen emo-action language en de waargenomen 

integriteit van de organisatie afhankelijk is van het geslacht van de woordvoerder (hypothese 

3). Aangezien vrouwen als emotioneler beschouwd worden dan mannen (Feldman Baret, et al., 

1998) werd er verwacht dat het uiten van een crisiscommunicatieboodschap met emo-action 

language beter pas bij vrouwen dan bij mannen, en vrouwen hiertoe een positievere 

waargenomen integriteit van de organisatie veroorzaken dan mannen. Het huidige onderzoek 

heeft geen bewijs aangeleverd voor deze verwachting. 
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6. DISCUSSIE 

6.1 Mogelijke verklaringen voor de gevonden resultaten 

Het resultaat dat het gebruiken van emo-action language in een crisiscommunicatieboodschap 

zorgt voor een positievere waargenomen integriteit dan het niet gebruiken van emo-action 

language sluit aan bij de reeds besproken literatuur over emotionele intelligentie. Volgens 

Salovey en Mayer (1990) zijn emotioneel intelligente mensen beter in staat om andermans 

emoties correct waar te nemen dan minder emotioneel intelligente mensen. Hierdoor zijn 

emotioneel intelligente mensen beter in het passend reageren op andermans emoties dan minder 

intelligente mensen. Emotioneel intelligente mensen worden hiertoe als warmer en echter 

ervaren dan minder emotioneel intelligente mensen. Aangezien een crisis een emotionele 

gebeurtenis is voor de stakeholders van een organisatie (van der Meer & Verhoeven, 2014) laat 

een woordvoerder met het uiten van emo-action language zien dat deze in staat is om passend 

te reageren op de emoties van de stakeholders en zodoende emotioneel intelligent is. De 

woordvoerder zal hierdoor als warm en intelligent ervaren worden. Daarnaast stelt Parkinson 

(1996) dat mensen die emoties uiten opzoek zijn naar de erkenning van deze emoties. Wanneer 

een woordvoerder emo-action language gebruikt in de crisiscommunicatieboodschap worden 

de emoties van de stakeholders erkend, wat betekent dat het uiten van emo-action language een 

wenselijke reactie is voor de stakeholders. Het gevonden resultaat ligt dus in lijn met de eerder 

besproken literatuur.  

De verwachting dat mannen zouden zorgen voor een positievere waargenomen 

integriteit dan vrouwen is gebaseerd op het feit dat mannen op drie van de vier dimensies van 

het vier-dimensiemodel hoger scoren dan vrouwen: expertise, aanzien en zelfpresentatie. 

Echter, vrouwen scoren hoger op de dimensie goodwill en eerlijkheid (Kenton, 1989; Weibel, 

Wissmath & Groner, 2008). Een verklaring kan mogelijk gevonden worden in het gewicht dat 

toegekend wordt aan elk van de voornoemde dimensies van het vier-dimensiemodel van Kenton 

(1989). Aangezien een crisis mogelijk negatieve fysieke, emotionele en/of financiële effecten 

heeft op de stakeholders van de organisatie (Coombs, 2007), is het mogelijk dat de respondenten 

in een crisissituatie meer waarde hechten aan een woordvoerder die zich focust op en 

bekommert over het publiek (dimensie goodwill en eerlijkheid) dan de dimensies expertise, 

aanzien en zelfpresentatie. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze mogelijke verklaring 

zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het onderzoeken hoe mannelijke en vrouwelijke 

woordvoerders scoren op de verschillende dimensies volgens de proefpersonen en hoeveel 

gewicht de proefpersonen toekennen aan de verschillende dimensies in een crisissituatie. 
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 Daarnaast zou ook het soort product van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de 

woordvoerder en daarmee op de organisatie. Een koffiepadmachine is een huishoudelijk 

apparaat. Aangezien vrouwen nog steeds geassocieerd worden met de huishoudelijke taken 

(Breedveld & van den Broek, 2010), kunnen respondenten het als passender ervaren wanneer 

een vrouw bericht over een defecte koffiepadmachine dan wanneer een man dit doet, en hiertoe 

de vrouwelijke woordvoerder als positiever beoordelen. Een kanttekening hierbij is dat de 

organisatie, IDNF Electronics, weer beter past bij een mannelijke woordvoerder, omdat 

elektronica meer geassocieerd wordt met mannen dan met vrouwen (CBS, 2015). Dit zou 

betekenen dat de mannelijke woordvoerder positiever beoordeeld zou kunnen worden dan de 

vrouwelijke woordvoerder. Het effect van het soort product en de organisatie in combinatie met 

het geslacht van de woordvoerder in crisiscommunicatie zou verder onderzocht moeten worden. 

 Aangezien vrouwen als emotioneler beschouwd worden dan mannen (Spalek, et al., 

2015), kan er beargumenteerd worden dat het uitdragen van emo-action language beter past bij 

vrouwen dan bij mannen. Langs deze lijn werd verwacht dat het gebruik van emo-action 

language door vrouwelijke woordvoerders leidt tot een positievere waargenomen integriteit van 

de organisatie dan wanneer een mannelijke woordvoerder een crisiscommunicatieboodschap 

uitdraagt die emo-action language bevat. Wanneer er geen emo-action language in de 

crisiscommunicatieboodschap gebruikt werd, zouden mannelijke woordvoerders een hogere 

waargenomen integriteit veroorzaken dan vrouwelijke woordvoerders. Deze moderatie is niet 

bevestigd. Het is niet bevestigd dat de relatie tussen emo-action language en de waargenomen 

integriteit gemodereerd wordt door het geslacht van de woordvoerder. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou gevonden kunnen worden in het belang van de inhoud van de boodschap. 

Vanwege de voornoemde negatieve fysieke, emotionele en/of financiële effecten van een crisis 

is het mogelijk dat respondenten het wel of niet passen van emo-action language bij het geslacht 

van de woordvoerder ondergeschikt vinden aan de inhoud van de crisisrespons. Hiertoe zou de 

ernst van de situatie het mogelijk kunnen maken dat het effect van de woordvoerder overstemd 

wordt door de inhoud van de boodschap. 

 

6.2 Beperkingen 

Een beperking die het onderzoek met zich meebrengt, is dat de deelnemers enkel studenten 

waren. Aangezien maar 7% van de Nederlandse bevolking studeert (CBS, 2016; CBS, 2017), 

kan deze onderzoeksgroep niet gezien worden als een representatieve steekproef voor de gehele 

bevolking. Daarnaast kan de onderzoeksgroep ook niet gezien worden als een representatieve 

steekproef van de studerende Nederlandse bevolking. Van de Nederlandse studenten studeert 
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40,4% aan het MBO, 37,5% aan het HBO en 22,1% volgt een opleiding aan de universiteit 

(CBS, 2016; CBS, 2017). Doordat de anonieme link naar de vragenlijst geplaatst is in 

verschillende Facebookgroepen voor met name HBO en WO studenten komen deze 

percentages niet overeen met de gevonden percentages in het onderzoek (MBO: 15,5%; HBO: 

37,5% en WO: 22,1%). De generaliseerbaarheid van het onderzoek zal dus beperkt zijn tot de 

onderzoeksgroep, maar vormt wel een aanknopingspunt voor meer onderzoek naar emo-action 

language en het geslacht van de woordvoerder in crisiscommunicatie binnen een bredere 

onderzoeksgroep.  

 Daarnaast heeft dit onderzoek plaatsgevonden binnen één responsstrategie uit de SCCT, 

namelijk de wederopbouwstrategie. Hoewel deze strategie het beste past bij het uiten van emo-

action language (zie 3.1.3), zijn er nog andere responsstrategieën binnen de SCCT die 

organisaties in kunnen zetten bij het communiceren over de crisis waarin ze zich bevinden die 

minder goed aansluiten bij emo-action language. Het is interessant om te zien of het gebruiken 

van emo-action language ook zorgt voor een positiever effect op de waargenomen integriteit 

wanneer er sprake is van incongruentie tussen het gebruik van emo-action language en de 

responsstrategie. 

 In het huidige onderzoek is de stem van de woordvoerder enkel gebruikt als indicator 

van geslacht. Behalve dat het stemgeluid van de woordvoerder een geslachtsindicator is, is het 

erg aannemelijk dat het stemgeluid van de woordvoerder ook een rol speelt in de beoordeling 

van de woordvoerder en de organisatie. Onderzoek naar de toonhoogte van het stemgeluid wijst 

uit dat een laag stemgeluid (met name mannelijke stemmen) doorgaans als aangenaam, 

aantrekkelijk en persuasief wordt ervaren (Zuckerman & Miyake, 1993). Daarentegen komen 

volwassen sprekers met een hoog stemgeluid (met name vrouwen) over als kinderlijk, en 

worden derhalve als onderdanig, zwakker en minder bekwaam ervaren (Montepare & 

Zebrowitz-McArthur, 1987). Aangezien elke stem verschillende stemeigenschappen heeft, 

waaronder de toonhoogte, is het interessant om na te gaan welke stemeigenschappen mogelijk 

van invloed zijn op het positief dan wel negatief beoordelen van een stem. Dit zou een 

verbreding zijn van het onderzoek naar de rol van het stemgeluid in de beoordeling van een 

spreker en/of woordvoerder.  

 Daarnaast is er in dit onderzoek gewerkt met een fictieve organisatie, wat een minder 

waarheidsgetrouw beeld geeft van de werkelijkheid dan het onderzoeken van een echte 

organisatie. Echter, onderzoek naar het effect van het gebruik van emo-action language en het 

geslacht van de woordvoerder in crisiscommunicatie op de waargenomen integriteit van een 

echte organisatie is praktisch (bijna) onmogelijk. Het is niet haalbaar om verschillende groepen 
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bloot te stellen aan verschillende inhoudelijke boodschappen die uitgedragen worden door 

verschillende woordvoerders om zo te bepalen wat het effect is op de waargenomen integriteit 

van de organisatie. Het is praktisch niet mogelijk om de verschillende groepen gescheiden te 

houden en te garanderen dat deze groepen maar aan één boodschap van een echte organisatie 

worden blootgesteld, omdat een organisatiecrisis onverwachts gebeurt (Coombs, 2007) en naar 

verwachting veelvuldig in de media zal komen.  

 Een ander aspect dat in ogenschouw genomen dient te worden is dat de proefpersonen 

vrij waren om deel te nemen aan het onderzoek waar en wanneer zij wilden. Een mogelijk 

gevolg hiervan is dat de proefpersonen zich in een continue staat van verdeelde aandacht 

bevonden, omdat ze zich naast het onderzoek ook met andere activiteiten bezighielden of op 

een andere manier afgeleid waren. Dit heeft zijn weerslag kunnen hebben op de resultaten van 

het onderzoek. Een mogelijke oplossing hiervoor kan gevonden worden in het afnemen van het 

onderzoek in een laboratorium-setting.  

 

6.3 Maatschappelijke implicaties 

Organisaties die zich in een crisissituatie bevinden en hierover een bericht naar buiten willen 

brengen worden geadviseerd om rekening te houden met de inhoud van de boodschap en het 

geslacht van de woordvoerder. Aan de hand van de gevonden resultaten kan gesteld worden dat 

organisaties er goed aan doen om emo-action language te gebruiken in de 

crisiscommunicatieboodschap en de boodschap uit te laten dragen door een vrouwelijke 

woordvoerder, omdat dit zorgt voor een positievere waargenomen integriteit van de organisatie 

dan het niet gebruiken van emo-action language en het laten uitdragen van de boodschap door 

een mannelijke woordvoerder. 
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8. BIJLAGEN 

8.1 Scenario 

8.1.1 Scenario met emo-action language 

Elektronicaconcern IDNF Electronics roept vanwege veiligheidsrisico’s een groot aantal 

koffiepadmachines terug. In Nederland gaat het in totaal om ruim 200.000 apparaten. Uit intern 

onderzoek is gebleken dat IDNF Electronics de veiligheidseisen en kwaliteitscontroles niet 

voldoende in acht heeft genomen, waardoor deze onveilige apparaten het productiecentrum 

konden verlaten.  

U hoort de woordvoerder van IDNF Electronics, Peter/Petra de Jong: 

 

Er is gebleken dat bij de productie tussen oktober 2016 en april 2017 iets misgegaan is, 

waardoor de betreffende koffiepadmachines kunnen ontploffen. De betreffende modellen zijn 

niet bestand tegen een grote hoeveelheid kalkafzetting, wat tot gevolg heeft dat het ventiel 

blokkeert en de druk in het apparaat te hoog wordt. In combinatie met een elektrische storing 

is het mogelijk dat het apparaat in stukken breekt. Dit kan verwondingen veroorzaken.  

 

Wij hebben al verschillende bezorgde en boze berichten ontvangen van klanten, wat ons erg 

heeft aangegrepen. Wij zijn erg begaan met onze klanten en begrijpen dat dit defect mogelijk 

angst en boosheid bij hen heeft opgeroepen  

 

Om deze reden hebben wij dan ook besloten om de betrokken koffiepadmachines terug te 

roepen. Klanten ontvangen het aankoopbedrag terug en een korting van 20% op de aanschaf 

van een nieuw en veilig model.  

 

Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen zullen we strengere kwaliteitscontroles 

invoeren en een team aanstellen om op deze controles toe te zien. 

 

Voor meer informatie over de defecte machines en bijbehorende productienummers willen wij 

u doorverwijzen naar onze website: www.IDNF.com. Tot slot wil ik namens IDNF Electronics 

mijn excuses aanbieden aan onze klanten.  

 

 

 

http://www.idnf.com/
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8.1.2 Scenario zonder emo-action language 

Elektronicaconcern IDNF Electronics roept vanwege veiligheidsrisico’s een groot aantal 

koffiepadmachines terug. In Nederland gaat het in totaal om ruim 200.000 apparaten. Uit intern 

onderzoek is gebleken dat IDNF Electronics de veiligheidseisen en kwaliteitscontroles niet 

voldoende in acht heeft genomen, waardoor deze onveilige apparaten het productiecentrum 

konden verlaten.  

U hoort de woordvoerder van IDNF Electronics, Peter/Petra de Jong: 

 

Er is gebleken dat bij de productie tussen oktober 2016 en april 2017 iets misgegaan is, 

waardoor de betreffende koffiepadmachines kunnen ontploffen. De betreffende modellen zijn 

niet bestand tegen een grote hoeveelheid kalkafzetting, wat tot gevolg heeft dat het ventiel 

blokkeert en de druk in het apparaat te hoog wordt. In combinatie met een elektrische storing 

is het mogelijk dat het apparaat in stukken breekt. Dit kan verwondingen veroorzaken.  

 

Alle apparaten met dit mogelijke veiligheidsrisico behoren tot de PURE-lijn met de 

bijbehorende typenummers PL27-10 tot en met PL27-15. In totaal gaat het in Nederland om 

ruim 200.000 apparaten die dit mogelijke defect vertonen.  

 

Om deze reden hebben wij dan ook besloten om de betrokken koffiepadmachines terug te 

roepen. Klanten ontvangen het aankoopbedrag terug en een korting van 20% op de aanschaf 

van een nieuw en veilig model.  

 

Klanten die in het bezit zijn van een koffiepadmachine van IDNF Electronics kunnen zelf 

bekijken of zij risico lopen.  

 

Voor meer informatie over de defecte machines en bijbehorende productienummers willen wij 

u doorverwijzen naar onze website: www.IDNF.com. Tot slot wil ik namens IDNF Electronics 

mijn excuses aanbieden aan onze klanten. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idnf.com/
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8.2 Vragenlijst 

Beste student, 

  

U staat op het punt om deel te nemen aan een onderzoek naar de nieuwswaarde van 

radioberichtgeving. Het is onderdeel van mijn masteropleiding aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. 

  

Tijdens dit onderzoek krijgt u een kort geluidsfragment te horen. Zorg er dus voor dat u zich in 

een rustige omgeving bevindt waar u geluid af kan spelen, of plug uw oortelefoons in. Na het 

beluisteren van het geluidsfragment wordt u gevraagd om 11 korte vragen te beantwoorden. 

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 5 minuten in beslag nemen. 

  

Ik wil u vragen om de vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Aangezien ik geïnteresseerd 

ben in uw mening, zijn er geen foute antwoorden mogelijk. Graag wil ik u erop wijzen dat uw 

antwoorden volledig anoniem worden verwerkt. Als dank wordt er onder alle respondenten een 

cadeaukaart van bol.com verloot t.w.v. €15,-. Wanneer u hier kans op wilt maken kunt u aan 

het einde van de vragenlijst uw e-mailadres invullen.  

  

Door op de onderstaande pijl te drukken geeft u aan dat u bovenstaande informatie heeft 

gelezen, dat u vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en dat u een student bent. 

  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

Klik op play om te controleren of het geluid van uw apparaat juist staat ingesteld. 

 

 

Let op! Dit is enkel een geluidscheck. Hierover zullen geen vragen gesteld worden.  

 

 

U hoort zo een geluidsfragment. Het is de bedoeling dat u het fragment aandachtig beluistert. 

Vervolgens wordt u gevraagd om enkele vragen te beantwoorden betreffende het 

geluidsfragment dat u gehoord heeft. Hier volgt de inleiding: 
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Het elektronicaconcern IDNF Electronics roept vanwege een veiligheidsrisico een groot aantal 

koffiepadmachines terug. In Nederland gaat het in totaal om ruim 200.000 apparaten. Uit intern 

onderzoek is gebleken dat IDNF Electronics de veiligheidseisen en kwaliteitscontroles niet 

voldoende in acht heeft genomen, waardoor deze onveilige apparaten het productiecentrum 

konden verlaten.  

 

U hoort de woordvoerder van IDNF Electronics, Petra/Peter de Jong: 

 

 

Klik op play om het geluidsfragment af te spelen 

 

 

Geef aan wat voor u van toepassing is.  

De organisatie waarover ik zojuist een geluidsfragment heb beluisterd is: 

 

Moreel   O O O O O O O Immoreel 

Betrouwbaar  O O O O O O O Onbetrouwbaar 

Eerlijk   O O O O O O O Oneerlijk 

Aangenaam  O O O O O O O Onaangenaam 

Oprecht  O O O O O O O Onoprecht 

 

 

Geef aan wat voor u van toepassing is 

 

Het nieuwsbericht is belangrijk 

Helemaal mee oneens  O O O O O O Helemaal mee eens 

 

Het nieuwsbericht is een ‘ver-van-mijn-bed-show’  

Helemaal mee oneens  O O O O O O Helemaal mee eens 

 

Het nieuwsbericht komt onverwachts 

Helemaal mee oneens  O O O O O O Helemaal mee eens 

 



 
 

35 
 

Ik ben een 

O Man 

O Vrouw 

 

Mijn leeftijd is 

___ jaar 

 

Momenteel volg ik een opleiding aan het 

O Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 

O Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 

O Wetenschappelijk Onderwijs (WO) 

O Ik ben geen student 

 

Ik wil kans maken op de bol.com cadeaukaart t.w.v. €15,-. Mijn e-mailadres is: ___ 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname! 

Uw antwoorden zijn geregistreerd. 

 

Het onderzoek waaraan u heeft deelgenomen tracht inzicht te verkrijgen in de 

crisiscommunicatie van organisaties. De organisatie en de organisatiecrisis waarover u zojuist 

een geluidsfragment heeft beluisterd zijn volledig fictief en enkel opgesteld voor het huidige 

onderzoek.  

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze vragenlijst, stuur dat een e-mail naar: 

 

U kunt dit scherm nu sluiten. 

 

 

 


