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Samenvatting 

In dit onderzoek is het effect van crisiselementen in corporate stories onderzocht. Daarnaast is 

er gekeken naar de rol die crisisresponsstrategieën kunnen spelen in corporate stories. De focus 

lag op het effect van deze crisiselementen en crisisresponsstrategieën op het imago van een 

organisatie. Eerder onderzoek liet zien dat crises over het algemeen worden beschouwd als een 

belangrijk verhaalelement in corporate stories, maar er is nog weinig empirisch bewijs voor de 

effectiviteit van crisiselementen. Bovendien is dit onderzoek vernieuwend in de corporate story 

literatuur door een link te leggen met de Situational Crisis Communication Theory van Coombs 

(2007). Met behulp van een experiment (N = 204) is er gekeken in hoeverre crisiselementen en 

crisisresponsstrategieën in corporate stories effect hebben op het imago van een organisatie. In 

dit experiment zijn vier versies van een corporate story van een fictief bedrijf samengesteld op 

basis van de conceptuele literatuur. Deze versies bestaan uit een verhaal zonder crisiselement 

en drie verhalen met een crisiselement, waarvan twee een crisisresponsstrategie bevatte. 

Participanten hebben een online enquête ingevuld waarin het imago werd gemeten door middel 

van drie constructen; betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en deskundigheid. Uit de resultaten 

bleek dat er geen significant hoofdeffect was van crisiselementen en crisisresponsstrategieën 

op de constructen van het imago. Deze bevinding spreekt de conceptuele literatuur tegen die 

een conflict- of crisiselement als een belangrijk verhaalelement beschouwen. Ondanks dat er 

geen effect van crisiselementen en crisisresponsstrategieën is gevonden, levert dit wel een 

empirische bijdrage aan de literatuur over crises als verhaalelement in corporate stories. Deze 

bijdrage geeft corporate story schrijvers en organisaties meer duidelijkheid over dit fenomeen. 
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1. Inleiding 

Tegenwoordig zetten organisaties steeds vaker corporate storytelling in om hun imago te 

verbeteren en zich te onderscheiden van concurrenten. Een corporate story is een 

communicatie-instrument die de waarden en essentie van een organisatie communiceren aan 

stakeholders. Een organisatie kan haar geschiedenis beschrijven en daarmee haar kernwaarden, 

zoals maatschappelijke betrokkenheid, uitdragen. In de conceptuele literatuur over corporate 

storytelling bestaat er overeenkomst over een aantal belangrijke verhaalelementen die 

corporate stories moeten bevatten. Deze literatuur beschouwt een keerpunt in het midden van 

het verhaal in de vorm van obstakels, conflicten of crises als een belangrijk verhaalelement. 

Organisaties hebben regelmatig met obstakels of crises te maken en dit wordt vaak als een 

reputatiebedreiging gezien. Echter, crises kunnen juist een belangrijk element zijn voor 

organisaties om hun imago te verbeteren. Er is weinig empirisch onderzoek gedaan naar crises 

als verhaalelement in corporate stories. Voor organisaties is het relevant om te weten of het 

benoemen van een crisis in de praktijk ook wenselijk is voor het imago van de organisatie. In 

het beperkte empirische onderzoek naar crisiselementen in corporate stories is er weinig 

aandacht besteedt aan de reactie op de crisis, terwijl de oplossing voor deze crisis een 

belangrijke kernwaarde van de organisatie kan uitdragen. De Situational Crisis 

Communication Theory kan een mogelijkheid bieden voor organisaties om de juiste 

oplossingen te formuleren in hun verhaal. Het gebruik van crisisresponsstrategieën in de 

corporate story context zou een vernieuwende manier zijn om een dergelijke crisis te integreren 

in het verhaal. Dit onderzoek zou organisaties meer inzicht kunnen geven over crises als 

verhaalelementen in corporate stories, zodat zij vervolgens dit inzicht kunnen gebruiken om 

zich positief te onderscheiden van de concurrentie. 
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2. Theoretisch Kader 

2.1 Corporate Storytelling 

Uit onderzoek blijkt dat storytelling positieve invloeden kan hebben op externe stakeholders, 

zoals een hogere koopintentie en positieve associaties met het merk (Lundqvist, Liljander, 

Gummerus & van Riel, 2013). Een corporate story is een communicatie-instrument waarmee 

organisaties zich proberen uniek te presenteren ten opzichte van concurrenten om zich zo 

positief te onderscheiden (Janssen, Van Dalfsen, Van Hoof & Van Vuuren, 2012). Over het 

algemeen wordt in het wetenschappelijk veld aangenomen dat storytelling positieve invloeden 

heeft op het imago van een organisatie. Imago is een waardeoordeel dat veel door elkaar wordt 

gebruikt met reputatie in de literatuur van storytelling. Om imago uit te kunnen leggen is het 

van belang om het contrast en overeenkomsten met reputatie te benadrukken. De reputatie en 

het imago zijn de percepties van externe stakeholders over de organisatie, voornamelijk van 

consumenten (Chun, 2005). Een reputatie wordt opgebouwd over een langere termijn en wordt 

gevormd door eerdere ervaringen van stakeholders met de organisatie (Brønn, 2010). Bij het 

imago ligt de focus daarentegen op de korte termijn. Het imago van een organisatie is 

veranderlijk en kan gevormd worden door een enkele vorm van communicatie, zoals een 

corporate story (Gray & Balmer, 1998). In tegenstelling tot reputatie kan imago gevormd 

worden zonder eerdere ervaringen met de organisatie. Volgens O’Keefe (1990) is corporate 

imago een waardeoordeel van stakeholders dat bestaat uit drie aspecten waarop een organisatie 

wordt vergeleken met concurrenten. Deze drie aspecten zijn waardeoordelen over de 

betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en deskundigheid van een organisatie. Brønn (2010) ziet 

de reputatie van een organisatie dan ook als de optelsom van alle gecombineerde imago’s. 

Imago wordt gezien als het waardeoordeel van externe stakeholders op basis van een enkel 

communicatie-instrument, zoals een corporate story. 

Er bestaat geen eenduidige definitie voor het begrip corporate story, maar uit de conceptuele 

literatuur is er wel een beeld te schetsen. Corporate stories verschillen van elkaar in het verhaal 

dat ze vertellen, maar lijken op elkaar in hun tekstuele vorm (Janssen et al., 2012). Het is 

belangrijk om te focussen op de uniekheid van een corporate story, omdat organisaties zich 

hierdoor kunnen onderscheiden van hun concurrenten (Van Riel & Fombrun, 2007). Van Riel 

en Fombrun (2007) definiëren een corporate story als “een gestructureerde tekstuele 

beschrijving die de essentie van een organisatie naar stakeholders communiceert, de binding 

tussen werknemers en de organisatie versterkt en de organisatie succesvol positioneert 
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tegenover concurrenten” (p. 144). Van Riel (2003) benadrukt dat een organisatie in ongeveer 

400 tot 600 woorden een overzicht moet geven van zowel haar visie en missie als van haar 

kernactiviteiten. Hendriks en Schutte (2007) voegen hieraan toe dat een corporate story niet 

alleen een beschrijving van feitelijke informatie is, maar als een verhaal met een begin-midden-

eind structuur geschreven moet zijn. Het moet daarnaast een keerpunt hebben in het midden, 

zoals een conflict of obstakel.  

Uit deze conceptuele literatuur blijkt dat crises en conflicten belangrijk onderdelen zijn van 

corporate stories. De oplossing voor een dergelijk conflict moet een belangrijke boodschap van 

de organisatie uitdragen die vanaf het begin de interesse wekt, bijvoorbeeld middels bepaalde 

kernwaarden van de organisatie (Spear & Roper, 2003; Lundqvist et al., 2013). Een crisis als 

verhaalelement in een corporate story zou zelfs kunnen bijdragen aan een positief imago (Fog, 

Budtz & Yakaboygly, 2005). Ondanks dat in de conceptuele literatuur over het algemeen wordt 

aangenomen dat een crisiselement belangrijk is in een corporate story om het imago te 

versterken, vonden Spear en Roper (2013) dat maar de helft van de corporate stories zo’n 

element bevatte. Een contentanalyse van Janssen et al. (2012) liet zien dat slechts één derde 

van de corporate stories een crisiselement in het midden bevatte. Daarnaast is er weinig 

empirisch onderzoek gedaan naar het effect van crisiselementen in corporate stories. Scheerder, 

Karreman en de Jong (2017) vonden geen effect van het integreren van crisiselementen op de 

waardering van consumenten. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan effect in dit 

onderzoek is dat er geen rekening is gehouden met verschillende soorten crises. Daarnaast werd 

de reactie van organisaties op de crises in het verhaal niet concreet meegenomen. Het is van 

belang om dit te onderzoeken, omdat in een corporate story een crisiselement juist op allerlei 

verschillende manieren geïntegreerd kan worden. Bovendien kan de reactie op de crisis een 

belangrijke boodschap van de organisatie uitdragen. 

2.2 Crises en crisisresponsstrategieën 

Er is al veel onderzoek gedaan naar verschillende soorten crises en crisisreacties, maar nog 

weinig binnen de corporate storytelling literatuur. Coombs (2007) definieert een crisis als “een 

plotselinge en onverwachte gebeurtenis die dreigt de verrichtingen van een organisatie te 

verstoren en zowel een financiële bedreiging als een bedreiging voor de reputatie vormt” (p. 

164). In de context van corporate stories hoeft een crisis niet te leiden tot reputatiebedreiging, 

maar kan een crisiselement juist een rol spelen tot het versterken van het imago door het 

duurzame karakter van een corporate story. Coombs (2007) ontwikkelde de Situational Crisis 
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Communication Theory (SCCT) om inzicht te bieden in verschillende soorten crises en 

crisisresponses. Deze theorie is al veel onderzocht, maar vooral in de vorm van nieuwsmedia 

en reputatiebescherming. Echter, de SCCT zou ook een mooie ingang kunnen bieden voor 

onderzoek in corporate storytelling met de focus op imagoverbetering. In de context van 

corporate stories zouden crisisresponsstrategieën juist kunnen bijdragen aan een positief imago 

middels het uitdragen van een centrale kernwaarde. 

Coombs en Holladay (2002) onderscheiden crises in drie crisisclusters op basis van 

crisisverantwoordelijkheid. Binnen het slachtoffercluster is de organisatie zelf ook slachtoffer 

van de crisis, zoals bij natuurrampen. Onder het ongeluk cluster vallen niet-intentionele 

organisatorische handelingen die hebben geleid tot de crisis, zoals ongevallen door technische 

mankementen. In dit onderzoek staat het voorkombare cluster centraal, omdat de organisatie 

bij deze crises de meeste crisisverantwoordelijkheid draagt. Bij crises binnen dit cluster heeft 

de organisatie bewust mensen in gevaar gebracht, ongepaste acties ondernomen of 

wet/regelgeving overtreden. Voorbeelden van dergelijke crises zijn fraudezaken of 

productschade door menselijke fouten. Bij elk van de drie crisisclusters passen verschillende 

crisisresponsstrategieën (Coombs, 2007). Coombs (2007) schrijft met zijn SCCT de 

herbouwstrategieën voor bij crises die binnen het voorkombare cluster passen. 

Herbouwstrategieën kunnen het imago van een organisatie verbeteren door materiële of 

symbolische hulp aan te bieden aan slachtoffers. De herbouwresponsstrategieën zijn 

compensatie aanbieden en volledige verontschuldiging aanbieden. Deze strategieën staan in dit 

onderzoek centraal, omdat dit positieve reputationele handelingen zijn en manieren zijn om een 

nieuw imago te kunnen vormen, net als corporate stories beogen te doen. Daarnaast zijn deze 

crisisresponsstrategieën mogelijk relevant als een effectieve manier om een bijdrage te leveren 

aan een positief imago doormiddel van het overwinnen van een crisis in het verhaal en op deze 

manier kernwaarden van de organisatie te communiceren. 

2.3 Onderzoeksvragen en Relevantie 

Ondanks dat crises als conceptueel element in de corporate storytelling literatuur worden 

aangehaald, is er nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar dit verhaalelement. Bovendien 

blijkt uit eerdere contentanalyses dat meer dan de helft van de corporate stories nog geen 

crisiselement bevat. Daarom is het van belang om deze kennisleemte op te vullen door 

onderzoek te doen naar het effect van een dergelijk crisiselement op het imago van een 

organisatie. Daarnaast is het vernieuwend om te kijken naar het integreren van een 
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crisisresponsstrategie in een corporate story voor imagoversterking, in plaats van een 

crisisreactie als preventie voor reputatieschade in de nieuwsmedia context, zoals vaak in 

SCCT-gerelateerde onderzoeken de focus ligt. Daarom luiden de onderzoeksvragen als volgt:  

RQ1:  “In hoeverre heeft het integreren van een crisiselement in een corporate 

story effect op het imago van een organisatie?” 

RQ2: “In hoeverre heeft het integreren van een crisisresponsstrategie 

(compensatie/verontschuldiging) in een corporate story effect op het 

imago van een organisatie?” 

Door dit te onderzoeken, kan de literatuur rondom corporate storytelling verder worden 

uitgebreid. Daarnaast krijgen we meer inzicht in het effect van crises als verhaalelementen in 

corporate stories. Dit onderzoek geeft ook meer inzicht over de bijdrage die de SCCT kan 

leveren aan corporate stories die een crisiselement bevatten. Het is voor organisaties die een 

corporate story willen schrijven belangrijk in de afweging om een crisis als verhaalelement op 

te nemen. Ook is het interessant voor organisaties om te weten welk effect een middels de SCCT 

opgestelde crisisreactie in een bedrijfsverhaal heeft op het imago. Dit onderzoek zou met deze 

inzichten er voor kunnen zorgen dat organisaties betere keuzes kunnen maken bij het schrijven 

van corporate stories.   
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3. Methode 

Om het effect van het integreren van een verhaalelement over een voorkombare crisis in een 

corporate story en het effect van het integreren van een herbouwcrisisresponsstrategie 

(Compensatie/Verontschuldiging) te kunnen meten is er gebruik gemaakt van een 

experimenteel onderzoek met een tussen-proefpersoon design. Dit houdt in dat de participanten 

zijn blootgesteld aan één van de experimentele condities. 

3.1 Participanten 

Aan het experiment hebben 204 proefpersonen deelgenomen. Dit onderzoek bevat één 

inclusiecriterium. De participanten moesten namelijk minimaal 18 jaar zijn om mee te doen 

aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn er 196 proefpersonen meegenomen voor de analyses van 

dit experiment. Wanneer een participant een deelnameduur had die onrealistisch kort was om 

betrouwbare data op te leveren, werd deze participant geëxcludeerd van verdere analyses in dit 

onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 35,1 jaar (min = 18, max = 76, SD 

= 15,31). De meerderheid van de participanten heeft als hoogst genoten onderwijsniveau het 

Wetenschappelijk Onderwijs (45,9%), vervolgens het Hoger Beroepsonderwijs (36,7%), het 

Middelbaar Beroepsonderwijs (11,7%) en het Voortgezet Onderwijs (5,6%). Van de 

participanten was 63,3% vrouw en 36,7% man.  

3.2 Materialen 

3.2.1 Corporate stories  

Voor het experiment is er een corporate story geschreven over het fictieve 

huidverzorgingsmerk ‘Sinnlig’. Er is gekozen voor een fictieve organisatie, omdat bij het 

gebruik van een bestaand organisatie de kans bestaat dat de afhankelijke variabelen worden 

beïnvloed door eerdere ervaringen met de organisatie. Daarnaast is er gekozen voor een 

organisatie uit een sector die zo min mogelijk aanvankelijke evaluaties oproept, zodat de kans 

klein is dat participanten worden beïnvloed door het soort organisatie of product bij hun 

evaluatie van het imago. Daarom is er gekozen voor een fictieve organisatie in de 

huidverzorgingssector. Bij het schrijven van deze corporate story is inspiratie opgedaan 

middels de verhalen van bestaande organisaties in dezelfde sector. Vervolgens is deze 

corporate story zo gemanipuleerd dat alle fundamentele elementen voor een corporate story, 

zoals benoemd in het theoretisch kader, onderdeel waren van het basisverhaal. Bijvoorbeeld 

dat een corporate story moet voldoen aan een woordenaantal van tussen de 400 en 600 woorden 

of dat het een verhaal moet zijn met een duidelijke begin-midden-eind structuur met een 
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keerpunt in het midden. Deze eerste versie, of ook wel de neutrale versie, vormde de basis voor 

vier verhaalversies. De tweede versie werd gemanipuleerd door het toevoegen van een 

crisiselement. Het crisiselement in deze versie is er een binnen het voorkombare cluster, 

namelijk een menselijke fout waarbij de productetiketten voor normale huid en gevoelige huid 

werden omgewisseld. In de derde en vierde versie werd aanvullend een responsstrategie 

toegevoegd, respectievelijk een compensatie- en verontschuldiging crisisrespons. In versie 3 

werd dan ook een compensatie aangeboden in de vorm van het aankoopbedrag en een voucher 

voor een maand lang gratis producten. Daarentegen werd er in versie 4 oprechte excuses 

aangeboden door de organisatie voor de gemaakte fout. De verschillende versies van de 

corporate stories zijn te raadplegen in bijlage A. De participanten kregen willekeurig één van 

de vier versies te lezen, voordat zij de vragenlijst invulden.  De corporate stories zijn qua 

opbouw en inhoud, met uitzondering van bovenstaande manipulaties, zoveel mogelijk gelijk 

gehouden zodat het verhaal op zichzelf geen verschil in effect tussen de participanten zou 

veroorzaken.  

3.2.2 Instrumentatie 

De vragenlijst is opgesteld door middel van de online enquête-tool Qualtrics. De participanten 

kregen willekeurig één van de vier manipulaties van de corporate story te zien. Ze kregen 

daarnaast vragen naar aanleiding van de gelezen corporate story over de fictieve organisatie 

‘Sinnlig’. Het corporate imago werd gemeten aan de hand van gevalideerde schaal van 

Renkema en Hoeken (1998), die hun schaal baseerden op O’Keefe (1998). Volgens O’Keefe 

(1998) is het corporate imago samengesteld uit de beoordeling van de aspecten 

betrouwbaarheid, deskundigheid en aantrekkelijkheid. Uit een betrouwbaarheidsanalyses bleek 

dat de gebruikte schalen een hoge betrouwbaarheid hadden. 

Betrouwbaarheid. Het eerste aspect van het corporate imago, ‘betrouwbaarheid’, is 

gemeten op basis van de gevalideerde schaal van Renkema en Hoeken (1998). Dit aspect werd 

gemeten met een 7-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens) en 

de participanten werd gevraagd om antwoord te geven op de stelling ‘Ik vind Sinnlig’ in 

combinatie met één van de vijf eigenschappen van de organisatie (eerlijk/integer/ 

betrouwbaar/oprecht/correct handelend). De items van het construct ‘betrouwbaarheid’ bleken 

consistent en zijn samengenomen tot een zeer betrouwbare schaal (α = .88). 

Aantrekkelijkheid. Voor het aspect ‘aantrekkelijkheid’ werd de participanten gevraagd 

om antwoord te geven op vijf stellingen in de vorm van ‘Ik vind Sinnlig’ met daarnaast vijf 

verschillende eigenschappen die relateren met de organisatie. Elk eigenschap 



11 
 

(innemend/sympathiek/vriendelijk/aardig/aantrekkelijk) werd gemeten met een 7-punts 

Likertschaal, waarbij de uitersten 1 en 7 respectievelijk staan voor ‘helemaal mee oneens’ en 

‘helemaal mee eens’. Ook de items van dit construct bleken consistent en zijn samengenomen 

tot een zeer betrouwbare schaal (α = .86). 

Deskundigheid. Het aspect ‘deskundigheid’ van het corporate imago is gemeten met 

een 7-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). Ook deze vijf 

stellingen beginnen als ‘Ik vind Sinnlig’ in combinatie met één van de vijf eigenschappen 

(capabel/bekwaam/vakkundig/deskundig/competent) die relateren met de fictieve organisatie. 

Ook de items van het laatste construct zijn samengenomen tot een zeer betrouwbare schaal, 

omdat de items van het construct ‘deskundigheid’ consistent bleken (α = .90) 

Manipulatievragen. Er is een manipulatievraag gesteld om te onderzoeken of 

participanten de fictieve organisatie ‘Sinnlig’ al kenden. Daarnaast is er ook een 

manipulatievraag gesteld om te kijken of de participanten het verhaal herkenden vóór deelname 

aan het onderzoek. Responses waarin is aangegeven dat een participant de fictieve organisatie 

of het bedrijfsverhaal herkenden kunnen we als onbetrouwbaar beschouwen, omdat er dan een 

kans bestaat dat dit invloed heeft op het beoordelen van het corporate imago van de fictieve 

organisatie. Daarom zijn deze participanten niet verder meegenomen voor de analyses van dit 

onderzoek. 

Daarnaast is er ook een aantal manipulatievragen gesteld om inzicht te krijgen in 

hoeverre de manipulaties van de corporate stories succesvol waren. Deze vragen waren te 

beantwoorden met ja of nee. De manipulatievragen die zijn gesteld waren ‘Heeft u gelezen dat 

Sinnlig een fabrieksfout heeft ervaren?’, ‘Ik heb gelezen dat Sinnlig een compensatie heeft 

aangeboden’, ‘Ik heb gelezen dat Sinnlig haar excuses heeft aangeboden’. Uit deze vragen 

bleek dat 78,7% van de participanten met een crisisversie (versie 2, versie 3 en versie 4) heeft 

gelezen dat de organisatie in het verhaal een fabrieksfout heeft ervaren. Bij de participanten die 

waren toegewezen aan versie 3 (compensatie) heeft 61,4% gelezen dat ‘Sinnlig’ een 

compensatie heeft aangeboden. Ten slotte heeft 83,7% van de participanten in versie 4 

(verontschuldiging) ook daadwerkelijk gelezen dat de organisatie haar excuses aanbood. 

Hierdoor kunnen we de manipulatiecheck als mislukt beschouwen. De aanleiding voor het doen 

van deze check, evenals mogelijke verklaringen voor de mislukte manipulatie en de mogelijke 

limitaties die het oplevert voor het onderzoek zullen worden besproken in de discussie 

(Hoofdstuk 6: Discussie). 
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Controlevraag. Er werd in dit onderzoek een controlevraag gesteld om inzicht te krijgen 

in hoeverre een participant waarde hecht aan passende huidverzorging, omdat dit mogelijk 

invloed kan hebben op het imago-oordeel na het lezen van een crisis die een menselijke fout 

betreft. Deze controlevariabele, verderop ‘Interesse’ genoemd, is gemeten met een 7-punts 

Likertschaal die loopt van ‘helemaal mee oneens’ naar ‘helemaal mee eens’. De stelling die de 

participanten hiervoor moesten beantwoorden luidt als volgt: “Ik hecht waarde aan het bestaan 

van passende huidverzorging”. 

Demografische vragen. Ten slotte werd de participanten nog een aantal vragen gesteld 

over hun demografische gegevens, betreffende hun leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. De 

volledige vragenlijst is te raadplegen in bijlage B. 

3.3 Procedure 

Het onderzoek werd online afgenomen door middel van een enquête via Qualtrics. De 

vragenlijst is online verspreid via verscheidene kanalen middels een gelegenheidssteekproef, 

namelijk via Whatsapp, Instagram, LinkedIn en E-mail. Participanten werden willekeurig aan 

één van de vier condities toegewezen. Binnen Qualtrics is er voor gekozen om de vier condities 

ongeveer even vaak te laten zien. Dit is gedaan om voor elke conditie ongeveer evenveel 

respondenten te verkrijgen. Op de eerste pagina van de enquête werd aan de participanten een 

aantal algemene mededelingen gedaan. Dit bevat het algemene doel van het onderzoek, de 

tijdsduur en overige informatie over de deelname aan het onderzoek. Op de volgende pagina 

kregen de deelnemers een toestemmingsverklaring te zien. Hierin werd aangegeven dat de 

enquête anoniem is op een veilige wijze wordt opgeslagen en participanten op ieder moment 

vrijwillig hun deelname konden afbreken. Wanneer participanten doorklikten naar de volgende 

pagina gingen zij akkoord met de toestemmingsverklaring en de deelname aan het onderzoek. 

Vervolgens kregen de participanten een conditie toegewezen. Hierna beantwoordden zij 

vijftien stellingen over het gelezen bedrijfsverhaal. De participanten gaven middels deze 

stellingen hun mening over het imago van de organisatie in het bedrijfsverhaal. Daarna kregen 

de deelnemers een aantal manipulatievragen gesteld. Daarnaast werd er nog een controlevraag 

en een aantal demografische vragen gesteld. Als de participanten nog vragen of opmerkingen 

hadden over het onderzoek, konden zij deze achterlaten of naar één van de onderzoekers 

mailen. Hierna werden de participanten ingelicht over het feit dat de organisatie in het verhaal 

gebaseerd is op een bestaande organisatie, maar de organisatie Sinnlig fictief is. Na afloop van 

de enquête werden de deelnemers nogmaals bedankt voor hun medewerking aan het onderzoek.   
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3.4 Data-Analyse 

De data uit de vragenlijsten wordt aan de hand van toetsen statistisch geanalyseerd en in het 

statistiekprogramma SPSS verwerkt. Er is begonnen met het uitvoeren van een 

betrouwbaarheidsanalyse met Cronbach’s alpha’s om te controleren of de constructen 

betrouwbaar waren. Vervolgens is er gestart met de correlaties te toetsen tussen de relevantie 

variabelen. Om onderzoeksvraag 1 te kunnen beantwoorden werden versie 1 (Neutraal) en 

versie 2 (Crisis) met elkaar vergeleken. Hiervoor is een drietal t-testen uitgevoerd om de 

verschillen op de scores van de drie corporate imago constructen tussen deze versies te meten. 

De crisisversie (Versie 2) werd vergeleken met de crisisresponsversies (Versie 3 en Versie 4) 

om onderzoeksvraag 2 te kunnen beantwoorden. Om de verschillende scores tussen de versies 

op betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en deskundigheid te kunnen meten is er drie keer een 

ANCOVA uitgevoerd, waarin ‘Interesse’ is meegenomen als covariaat
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4. Resultaten 

4.1 Randomisatiecheck 

Er is een randomisatiecheck uitgevoerd om te controleren of het willekeurig toewijzen van de 

proefpersonen aan de vier condities succesvol is geweest. Uit een One-Way ANOVA blijkt dat 

er geen significant verschil zat in leeftijdscategorieën tussen de vier condities (F (3) = 1.24; p 

= .30). Dit geldt ook voor het opleidingsniveau van de participanten (χ2 (9) = 6.14; p = .73). 

Daarnaast blijkt er ook geen significant verschil in de verhouding mannen-vrouwen  (χ2 (3) = 

3.55; p = .31). Dit houdt in dat we de randomisatie van de proefpersonen over de vier conditie 

als succesvol kunnen beschouwen. 

4.2 Interesse in huidverzorgingsproducten 

De controlevraag over interesse in passende huidverzorging is beoordeeld op een 7-punts 

Likertschaal. Uit de resultaten bleek dat de participanten relatief veel waarde hechten aan het 

bestaan van passende huidverzorging (M = 5.09, SD = 1.13). Daarnaast blijkt uit een 

correlatieanalyse voor de controlevariabele ‘interesse’ en de afhankelijke variabele 

‘betrouwbaarheid’ dat er een positief significante samenhang bestaat tussen de variabelen (r 

(196) = .26; p < .001). Ook blijkt uit deze analyse dat er een significante samenhang bestaat 

tussen de controlevariabele en ‘aantrekkelijkheid’ (r (196) = .29; p < .001), en ‘interesse’ en 

‘deskundigheid’ (r (196) = .26; p < .001). Er is voldaan aan de assumpties van gelijke scores 

en gelijke regressiecoëfficiënten om de variabele ‘Interesse’ als covariaat toe te voegen. 

Daarom is er voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen een ANCOVA uitgevoerd voor 

de afhankelijke variabelen, waarbij ‘Interesse’ als covariaat werd meegenomen.  

4.3 Toetsing onderzoeksvragen 

4.3.1 Effect van crisiselementen 

De eerste onderzoeksvraag gaat over het effect van een crisiselement in een corporate story op 

het corporate imago van een organisatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden 

versie 1 (Neutraal) en versie 2 (Crisis) met elkaar vergeleken door middel van een t-test. Uit 

de t-test blijkt dat het verschil in ‘betrouwbaarheid’ van de organisatie tussen de twee versies 

niet significant was (t (103) = 0.37; p = .71). Daarnaast blijkt ook dat er geen significant 

verschil in de twee versies zat voor ‘aantrekkelijkheid’ van een organisatie (t (103) = 1.11; p = 

.27). Tenslotte heeft enkel het toevoegen van een crisiselement ook geen effect op de 
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deskundigheid van de organisatie (t (103) = -0.17; p = .87). In tabel 1 staat een overzicht van 

de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de analyses. 

 

4.3.2 Effect van crisisresponses 

Bij de tweede onderzoeksvraag wordt er gekeken naar welk effect een crisisrespons heeft in 

een corporate story op het corporate imago. Hierbij worden de verschillen in scores op de 

aspecten van corporate imago vergeleken voor de drie crisisversies, oftewel versie 2 (Crisis), 

versie 3 (Compensatie) en versie 4 (Verontschuldiging). Hiervoor is driemaal een ANCOVA 

uitgevoerd voor de afhankelijke variabelen met ‘Interesse’ als covariaat. In tabel 1 staat een 

overzicht van de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de analyses. 

Betrouwbaarheid. Uit de ANCOVA bleek dat participanten met een hogere score op de 

covariaat ‘interesse’ de ‘betrouwbaarheid’ van Sinnlig hoger beoordeelden dan participanten 

met een lagere score voor ‘interesse’ (F (1, 144) = 9.23; p = .003). Daarnaast is er geen 

significant hoofdeffect van tekstversie te zien op de ‘betrouwbaarheid’ (F (2, 144) = 0.20; p = 

.82). Dit houdt in dat de tekstversies niet verschilden in het vermogen om ‘betrouwbaarheid’ 

op te roepen bij de participanten. 

Aantrekkelijkheid. Participanten met een hogere ‘interesse’ beoordeelden de 

‘aantrekkelijkheid’ van de fictieve organisatie hoger dan participanten met een lagere 

‘interesse’ (F (1, 144) = 17.99; p < .001). Uit de ANCOVA bleek er vervolgens geen significant 

hoofdeffect van tekstversie te zien op de ‘aantrekkelijkheid’ van Sinnlig (F (2, 144) = 0.57; p 

Tabel 1 

Gemiddelde scores en standaard deviaties (SD) voor de afhankelijke variabelen en de 

controlevraag ‘interesse’ tussen de verschillende tekstversies 

  Versie 

 

 Versie 1: 

Neutraal 

(N=46) 

Versie 2: 

Crisis 

(N=59) 

Versie 3: 

Compensatie 

(N=44) 

Versie 4: 

Verontschuldiging 

(N=47) 

  M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Betrouwbaarheid  4.72 (0.86) 4.65 (0.96) 4.92 (0.94) 4.85 (0.90) 

Aantrekkelijkheid  4.87 (0.88) 4.67 (0.97) 4.81 (0.92) 4.68 (0.89) 

Deskundigheid  4.63 (0.94) 4.66 (0.91) 4.75 (1.01) 4.60 (0.83) 

Interesse  5.15 (1.40) 4.98 (1.41) 5.09 (1.36) 5.17 (1.07) 
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= .57). Dit houdt in dat verschillende versies van corporate stories niet verschilden in hun 

capaciteit om ‘aantrekkelijkheid’ op te roepen bij de participanten. 

Deskundigheid. Uit de ANCOVA bleek dat mensen die meer geïnteresseerd waren, 

oftewel hoger scoorde op de covariaat ‘Interesse’, ook hoger scoorde hun waardeoordeel van 

de  ‘deskundigheid’ van Sinnlig dan mensen die minder geïnteresseerd waren (F (1, 144) = 

12.26; p < .001). Daarnaast bleek er uit de analyse geen significant hoofdeffect van tekstversie 

te zien op de ‘deskundigheid’ (F (2, 144) = 0.10; p = .90). Dit houdt in dat de crisisversies niet 

verschilden in het vermogen om ‘deskundigheid’ op te roepen bij de participanten. 
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5. Conclusie 

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in het effect van crisiselementen in corporate 

stories op het imago van een organisatie. Daarnaast is naar het effect van het integreren van 

crisisresponsstrategieën op het imago gekeken. Het corporate imago van een organisatie bestaat 

uit een drietal constructen die als afhankelijke variabelen hebben gediend in dit onderzoek, 

namelijk betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en deskundigheid.  

5.1 Effect van crisiselementen in corporate stories 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het integreren van een crisiselement geen effect 

heeft op het corporate imago. Op basis van dit kwantitatieve onderzoek kunnen we dus niet 

stellen dat het integreren van een crisiselement een positieve invloed zal hebben op hoe 

consumenten de organisatie beoordelen. We kunnen stellen dat een corporate story met een 

crisis als verhaalelement en een story zonder crisiselement niet van elkaar verschillen op hoe 

betrouwbaar, aantrekkelijk en deskundig lezers een organisatie beschouwen. Naar aanleiding 

van dit onderzoek zouden organisaties die een corporate story schrijven geen reden hebben om 

hierin een crisiselement te verwerken. 

5.2 Effect van crisisresponsstrategieën in corporate stories met een crisiselement 

Daarnaast blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat als een corporate story al een 

crisiselement bevat het integreren van een crisisresponsstrategie geen effect heeft op het 

corporate imago van een organisatie. Er kan aan de hand van dit onderzoek geen effect van 

crisisresponses in een corporate story worden aangetoond op de betrouwbaarheid, 

deskundigheid en aantrekkelijkheid van de organisatie. We kunnen stellen, op basis van dit 

onderzoek, dat als een organisatie er toch voor kiest om een crisiselement op te nemen in haar 

verhaal zij geen extra reden heeft om hier een crisisresponsstrategie aan toe te voegen.  
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6. Discussie 

6.1 Implicaties 

Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken over corporate stories, omdat er is 

gekeken naar zowel een crisis als verhaalelement binnen corporate stories als naar het gebruik 

van crisisresponses in corporate stories. Ondanks dat er veel geschreven is binnen de corporate 

storytelling literatuur over crisiselementen als belangrijk element, is er weinig empirisch 

onderzoek naar gedaan. Daarnaast is het vernieuwend om te kijken naar het verwerken van een 

crisisrespons in corporate stories voor het versterken van het imago, in plaats van een 

crisisrespons als schadepreventie in nieuwsmedia, zoals vaak in SCCT-gerelateerde 

onderzoeken de focus is. In dit onderzoek is er een poging gedaan om deze leemte in de kennis 

over corporate stories op te vullen. 

In dit onderzoek werd er geen significant effect gevonden van het toevoegen van een 

crisiselement op het corporate imago. Deze bevinding sluit aan bij de resultaten van Scheerder 

et al. (2017) waarin er ook geen verschil werd gevonden tussen een corporate story met of 

zonder crisiselement. Toch spreekt deze bevinding ook veel conceptuele literatuur tegen die 

een conflict- of crisiselement als een belangrijk element beschouwen (Spear & Roper, 2013; 

Lundqvist et al., 2013). Het contrast met de conceptuele literatuur zou verklaard kunnen 

worden doordat de manipulatie niet is gelukt. Uit de analyse blijkt namelijk dat een deel van 

de participanten van crisismanipulatie geen fabrieksfout (crisis) en crisisrespons hadden 

opgemerkt. Dit zou ten eerste kunnen liggen aan dat de participanten de crisis niet bewust 

hebben waargenomen, omdat zij deze als onderdeel van de algehele corporate story van de 

organisatie zien. Lezers zouden mogelijk door de verhaalvorm van een corporate story minder 

kritisch zijn over de organisatie, omdat door deze verhaalvorm de kritische 

defensiemechanismen van lezers worden vermeden (Green & Brock, 2000). Dit zou kunnen 

betekenen dat bij het lezen van een bedrijfsverhaal lezers weinig over de crisis nadenken en 

deze enkel oppervlakkig verwerken. Volgens het Elaboration Likelihood Model van Petty en 

Cacioppo (1986) zouden lezers dan keuzes maken op intuïtie. De waardeoordelen van het 

imago zouden daardoor dus niet weloverwogen tot stand komen. Aangezien een corporate story 

als medium mogelijk oppervlakkiger wordt verwerkt, kan dit er voor zorgen dat crises een 

minder sterk effect hebben dan in de nieuwsmedia, waarbij de focus in de 

crisiscommunicatieliteratuur vaak ligt.  
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Het gebruik van een fictieve organisatie in dit onderzoek zou ook een mogelijke verklaring 

kunnen zijn voor het gebrek aan effecten van crises als verhaalelement. Een organisatie wordt 

anders beoordeeld als er een emotionele band is tussen de organisatie en de lezer (Fog et al., 

2005). Echter, participanten zouden een mindere emotionele band kunnen hebben en zich 

minder betrokken kunnen voelen bij een fictieve organisatie in het buitenland dan bij een ander 

soort organisatie. Dit zou mogelijk het contrasterende effect in dit onderzoek met de 

conceptuele literatuur kunnen verklaren. In toekomstig onderzoek zou er dus rekening 

gehouden kunnen worden met de emoties van participanten. 

Ten slotte zou een mogelijke verklaring voor de tegenstelling met de corporate story literatuur 

gevonden kunnen worden in de crisiscommunicatieliteratuur. Coombs’ (2007) SCCT 

onderscheidt namelijk verschillende crisisclusters en crisisresponsstrategieën gebaseerd op 

crisisverantwoordelijkheid, waarvan er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van maar één 

crisiscluster en twee crisisresponsstrategieën. In de lijn met deze theorie zouden andersoortige 

crises en bijpassende responses wellicht tot andere effecten kunnen leiden. Voor toekomstig 

onderzoek zou het kiezen van een ander crisiscluster en bijbehorende responses een 

interessante vervolgstap kunnen zijn. Bovendien is de SCCT-literatuur veelal gefocust op de 

preventie van imagoschade in plaats van het versterken van het imago waarop dit onderzoek 

gefocust is. Dit gegeven zou een mogelijke verklaring zijn voor het uitblijven van een effect 

van crisisresponsstrategieën in corporate stories.  

6.2 Limitaties 

Uit de analyse van de manipulatiechecks is voorzichtig te stellen dat de manipulatie in dit 

onderzoek niet volledig is gelukt. Ondanks dat het bewust herkennen en herinneren van een 

crisiselement geen vereiste is voor het beoordelen van het imago van een organisatie, is er toch 

voor gekozen om te kijken in hoeverre de manipulatie een onderscheidende capaciteit heeft. 

Hoewel het in dit onderzoek geen effect zal hebben gehad op de responses, zouden we kunnen 

stellen dat het niet volledig lukken van de manipulatie invloed kan hebben op de interne 

validiteit van dit onderzoek. De manipulaties in toekomstig onderzoek zouden zich dan kunnen 

focussen op een sterkere manipulatie, zodat crisiselementen wel bewust worden waargenomen. 

Doordat het onderzoek online is uitgevoerd konden participanten in hun eigen tijd de corporate 

story lezen. Het is niet bekend in welke omgeving en met welk apparaat zij de verhalen hebben 

gelezen. Dit heeft een negatieve invloed op de externe validiteit. In principe zou de vrijheid 

van omgeving en apparaat keuze weinig invloed hebben gehad op de responses van 
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participanten, omdat corporate stories normaal gesproken ook niet op één vaste plaats of 

apparaat worden bekeken. Op deze manier kunnen we beargumenteren dat de ecologische 

validiteit van dit onderzoek hoog is. Dit heeft een positieve invloed op de externe validiteit van 

dit onderzoek. Er is geen rekening gehouden met welk doel (toekomstige) consumenten een 

corporate story lezen. Aangezien de participanten die aan dit onderzoek wilden deelnemen geen 

keuze hadden in welke organisatie ze een verhaal wilden lezen, is dit minder bevorderlijk voor 

de externe validiteit. We kunnen stellen dat de generaliseerbaarheid van dit onderzoek laag is.    

Voor mogelijk vervolgonderzoek zou keuzevrijheid van de lezer een interessante invalshoek 

kunnen zijn. Bovendien zou er in vervolgonderzoek gebruik gemaakt worden van een corporate 

story uit een andere sector. Het kan namelijk zo zijn dat een andersoortige sector ook tot andere 

effecten kan leiden. 

Uiteindelijk draagt dit onderzoek bij aan de bestaande corporate storytelling literatuur ondanks 

dat het een aantal limitaties bevat. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over het 

belang van een conflict- of crisiselement in corporate stories. Crises blijven vooralsnog een 

conceptueel verhaalelement, maar het effect hiervan op het imago van een organisatie blijft 

nog onhelder. Dit onderzoek draagt een empirische bijdrage aan de storytelling literatuur over 

crisiselementen. Daarnaast opent dit onderzoek de discussie over het gebruik van SCCT-

literatuur in de context van corporate storytelling. Hoewel er nog geen effect werd gevonden 

van crises en crisisresponsstrategieën, vormt dit onderzoek een basis voor vervolgonderzoek 

in het wetenschappelijke veld van corporate storytelling.  
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Bijlage A 

Gebruikte versies van de corporate stories 

Versie 1: Neutraal 

Over Sinnlig 

Sinnlig is het meest verkochte huidverzorgingsmerk in Zweden. Met een uitgebreid 

assortiment douchegels, bodylotions en scrubs biedt Sinnlig een volledige verzorging 

voor elk type huid. Sinnlig kent een rijke geschiedenis van bijna 65 jaar: ooit maakte 

dermatoloog Tilda Lindberg haar eigen huidverzorgingsproducten in een klein 

fabriekje naast haar eigen praktijk in Östersund. 

 

Van eigen zaak tot een landelijk begrip 

Eind jaren 50 begon Tilda in haar fabriekje te experimenteren met haar eigen douchegel. 

Hoewel ze haar producten in het begin enkel aan collega’s verkocht, trokken haar kinderen 

later de omgeving door met tassen vol lichaamsverzorging. De jonge onderneemster Tilda 

Lindberg liet zich door geen enkele tegenslag afremmen en zette haar eigen praktijk inclusief 

drogisterij op. Haar droom kwam uit. In 1962 registreerde zij zich bij het Zweedse 

bedrijfsregister (Bolagsverket) in Östersund. Sinnlig was geboren en in de daaropvolgende 

jaren ontwikkelde het zich als een landelijk begrip voor huidverzorging. 

 

De blauwe flacon 

Iedereen die door de winkel loopt herkent onze blauwe Sinnlig-verpakkingen. Een leuk feitje 

is dat onze flacon niet altijd blauw is geweest. Pas in de jaren 70 hebben we de witte flacons 

vervangen voor flacons in deze herkenbare blauwe kleur.  

 

Deze iconische blauwe kleur is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de kleur van de vlag 

van Östersund, de geboorteplaats van Tilda. Ook ons logo, het gewei, vindt haar herkomst in 

deze vlag. De verpakking van de producten verwijst daarmee terug naar de plek waar het 

allemaal is begonnen. Onze producten symboliseren de Scandinavische ongerepte natuur, 

zuivere lucht en het ultieme wellness gevoel. Dit gedachtegoed heeft ons gebracht naar waar 

we vandaag de dag staan. 
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Innovatie 

In de vele jaren dat Sinnlig huidverzorgingsproducten maakt is innovatie altijd een 

belangrijke kernwaarde geweest. Van de introductie van de blauwe flacon tot de steeds 

vernieuwende formules van de producten zelf. Enkele van de eerste ontwikkelingen waren de 

introductie van de producten speciaal voor kinderen en de hypoallergene douchegel voor de 

gevoelige huid, waarmee we pioniers waren binnen onze markt. Later kwam hier ook de luxe 

verzorgingslijn voor mannen bij. We vinden het namelijk belangrijk dat er voor iedereen 

passende huidverzorging is. Tegenwoordig kent Sinnlig vele producten voor ieder huidtype, 

maar ook de klassiekers zullen niet worden vergeten. 

 

Plastic verpakkingen: van lineair naar circulair 

Bij Sinnlig dragen we bij aan een circulaire economie, door zoveel mogelijk plastic 

verpakkingen te recyclen. Maar waar mogelijk gebruiken we helemaal geen plastic; we 

volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en testen continu de meest duurzame 

verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat ons merk toekomstbestendig is, en men nog vele 

generaties van onze verzorgingsproducten kan genieten. 
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Versie 2: Crisis 

Over Sinnlig 

Sinnlig is het meest verkochte huidverzorgingsmerk in Zweden. Met een uitgebreid 

assortiment douchegels, bodylotions en scrubs biedt Sinnlig een volledige verzorging 

voor elk type huid. Sinnlig kent een rijke geschiedenis van bijna 65 jaar: ooit maakte 

dermatoloog Tilda Lindberg haar eigen huidverzorgingsproducten in een klein 

fabriekje naast haar eigen praktijk in Östersund. 

  

Van eigen zaak tot een landelijk begrip 

Eind jaren 50 begon Tilda in haar fabriekje te experimenteren met haar eigen douchegel. 

Hoewel ze haar producten in het begin enkel aan collega’s verkocht, trokken haar kinderen 

later de omgeving door met tassen vol lichaamsverzorging. De jonge onderneemster Tilda 

Lindberg liet zich door geen enkele tegenslag afremmen en zette haar eigen praktijk inclusief 

drogisterij op. Haar droom kwam uit. In 1962 registreerde zij zich bij het Zweedse 

bedrijfsregister (Bolagsverket) in Östersund. Sinnlig was geboren en in de daaropvolgende 

jaren ontwikkelde het zich als een landelijk begrip voor huidverzorging. 

  

De blauwe flacon 

Iedereen die door de winkel loopt herkent onze blauwe Sinnlig-verpakkingen. Een leuk feitje 

is dat onze flacon niet altijd blauw is geweest. Pas in de jaren 70 hebben we de witte flacons 

vervangen voor flacons in deze herkenbare blauwe kleur.  

  

Deze iconische blauwe kleur is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de kleur van de vlag 

van Östersund, de geboorteplaats van Tilda. Ook ons logo, het gewei, vindt haar herkomst in 

deze vlag. De verpakking van de producten verwijst daarmee terug naar de plek waar het 

allemaal is begonnen. Onze producten symboliseren de Scandinavische ongerepte natuur, 

zuivere lucht en het ultieme wellness gevoel. Dit gedachtegoed heeft ons gebracht naar waar 

we vandaag de dag staan. 

  

Innovatie 
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In de vele jaren dat Sinnlig huidverzorgingsproducten maakt is innovatie altijd een 

belangrijke kernwaarde geweest. Van de introductie van de blauwe flacon tot de steeds 

vernieuwende formules van de producten zelf. Enkele van de eerste ontwikkelingen waren de 

introductie van de producten speciaal voor kinderen en de hypoallergene douchegel voor de 

gevoelige huid, waarmee we pioniers waren binnen onze markt. Later kwam hier ook de luxe 

verzorgingslijn voor mannen bij. We vinden het namelijk belangrijk dat er voor iedereen 

passende huidverzorging is.  

 

We ontdekten opnieuw hoe belangrijk passende huidverzorging is na een fabrieksfout in 

2015. Door een menselijke fout werden de etiketten van onze douchegel voor de normale 

huid omgewisseld met de etiketten van hypoallergene douchegel voor de gevoelige huid. 

Helaas moesten enkele van onze trouwste klanten de gevolgen van deze fout ondervinden, in 

de vorm van hevige huidirritaties door het gebruik van douchegel voor de normale huid in 

plaats van hypoallergene douchegel. 

 

Tegenwoordig kent Sinnlig vele producten voor ieder huidtype, maar ook de klassiekers 

zullen niet worden vergeten. 

  

Plastic verpakkingen: van lineair naar circulair 

Bij Sinnlig dragen we bij aan een circulaire economie, door zoveel mogelijk plastic 

verpakkingen te recyclen. Maar waar mogelijk gebruiken we helemaal geen plastic; we 

volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en testen continu de meest duurzame 

verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat ons merk toekomstbestendig is, en men nog vele 

generaties van onze verzorgingsproducten kan genieten. 
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Versie 3: Compensatie 

Over Sinnlig 

Sinnlig is het meest verkochte huidverzorgingsmerk in Zweden. Met een uitgebreid 

assortiment douchegels, bodylotions en scrubs biedt Sinnlig een volledige verzorging 

voor elk type huid. Sinnlig kent een rijke geschiedenis van bijna 65 jaar: ooit maakte 

dermatoloog Tilda Lindberg haar eigen huidverzorgingsproducten in een klein 

fabriekje naast haar eigen praktijk in Östersund. 

 

Van eigen zaak tot een landelijk begrip 

Eind jaren 50 begon Tilda in haar fabriekje te experimenteren met haar eigen douchegel. 

Hoewel ze haar producten in het begin enkel aan collega’s verkocht, trokken haar kinderen 

later de omgeving door met tassen vol lichaamsverzorging. De jonge onderneemster Tilda 

Lindberg liet zich door geen enkele tegenslag afremmen en zette haar eigen praktijk inclusief 

drogisterij op. Haar droom kwam uit. In 1962 registreerde zij zich bij het Zweedse 

bedrijfsregister (Bolagsverket) in Östersund. Sinnlig was geboren en in de daaropvolgende 

jaren ontwikkelde het zich als een landelijk begrip voor huidverzorging. 

 

De blauwe flacon 

Iedereen die door de winkel loopt herkent onze blauwe Sinnlig-verpakkingen. Een leuk feitje 

is dat onze flacon niet altijd blauw is geweest. Pas in de jaren 70 hebben we de witte flacons 

vervangen voor flacons in deze herkenbare blauwe kleur.  

 

Deze iconische blauwe kleur is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de kleur van de vlag 

van Östersund, de geboorteplaats van Tilda. Ook ons logo, het gewei, vindt haar herkomst in 

deze vlag. De verpakking van de producten verwijst daarmee terug naar de plek waar het 

allemaal is begonnen. Onze producten symboliseren de Scandinavische ongerepte natuur, 

zuivere lucht en het ultieme wellness gevoel. Dit gedachtegoed heeft ons gebracht naar waar 

we vandaag de dag staan. 

 

Innovatie 
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In de vele jaren dat Sinnlig huidverzorgingsproducten maakt is innovatie altijd een 

belangrijke kernwaarde geweest. Van de introductie van de blauwe flacon tot de steeds 

vernieuwende formules van de producten zelf. Enkele van de eerste ontwikkelingen waren de 

introductie van de producten speciaal voor kinderen en de hypoallergene douchegel voor de 

gevoelige huid, waarmee we pioniers waren binnen onze markt. Later kwam hier ook de luxe 

verzorgingslijn voor mannen bij. We vinden het namelijk belangrijk dat er voor iedereen 

passende huidverzorging is. 

 

We ontdekten opnieuw hoe belangrijk passende huidverzorging is na een fabrieksfout in 

2015. Door een menselijke fout werden de etiketten van onze douchegel voor de normale 

huid omgewisseld met de etiketten van hypoallergene douchegel voor de gevoelige huid. 

Helaas moesten enkele van onze trouwste klanten de gevolgen van deze fout ondervinden, in 

de vorm van hevige huidirritaties door het gebruik van douchegel voor de normale huid in 

plaats van hypoallergene douchegel. We leerden van deze fout en boden de gedupeerden ter 

compensatie hun aankoopbedrag retour en een voucher voor een maand lang gratis Sinnlig 

producten. 

 

Tegenwoordig kent Sinnlig vele producten voor ieder huidtype, maar ook de klassiekers 

zullen niet worden vergeten. 

 

Plastic verpakkingen: van lineair naar circulair 

Bij Sinnlig dragen we bij aan een circulaire economie, door zoveel mogelijk plastic 

verpakkingen te recyclen. Maar waar mogelijk gebruiken we helemaal geen plastic; we 

volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en testen continu de meest duurzame 

verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat ons merk toekomstbestendig is, en men nog vele 

generaties van onze verzorgingsproducten kan genieten. 
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Versie 4: Verontschuldiging 

Over Sinnlig 

 

Sinnlig is het meest verkochte huidverzorgingsmerk in Zweden. Met een uitgebreid 

assortiment douchegels, bodylotions en scrubs biedt Sinnlig een volledige verzorging 

voor elk type huid. Sinnlig kent een rijke geschiedenis van bijna 65 jaar: ooit maakte 

dermatoloog Tilda Lindberg haar eigen huidverzorgingsproducten in een klein 

fabriekje naast haar eigen praktijk in Östersund. 

 

Van eigen zaak tot een landelijk begrip 

Eind jaren 50 begon Tilda in haar fabriekje te experimenteren met haar eigen douchegel. 

Hoewel ze haar producten in het begin enkel aan collega’s verkocht, trokken haar kinderen 

later de omgeving door met tassen vol lichaamsverzorging. De jonge onderneemster Tilda 

Lindberg liet zich door geen enkele tegenslag afremmen en zette haar eigen praktijk inclusief 

drogisterij op. Haar droom kwam uit. In 1962 registreerde zij zich bij het Zweedse 

bedrijfsregister (Bolagsverket) in Östersund. Sinnlig was geboren en in de daaropvolgende 

jaren ontwikkelde het zich als een landelijk begrip voor huidverzorging. 

 

De blauwe flacon 

Iedereen die door de winkel loopt herkent onze blauwe Sinnlig-verpakkingen. Een leuk feitje 

is dat onze flacon niet altijd blauw is geweest. Pas in de jaren 70 hebben we de witte flacons 

vervangen voor flacons in deze herkenbare blauwe kleur.  

 

Deze iconische blauwe kleur is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de kleur van de vlag 

van Östersund, de geboorteplaats van Tilda. Ook ons logo, het gewei, vindt haar herkomst in 

deze vlag. De verpakking van de producten verwijst daarmee terug naar de plek waar het 

allemaal is begonnen. Onze producten symboliseren daarmee de Scandinavische ongerepte 

natuur, zuivere lucht en het ultieme wellness gevoel. Dit gedachtegoed heeft ons gebracht 

naar waar we vandaag de dag staan. 

 

Innovatie 
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In de vele jaren dat Sinnlig huidverzorgingsproducten maakt is innovatie altijd een 

belangrijke kernwaarde geweest. Van de introductie van de blauwe flacon tot de steeds 

vernieuwende formules van de producten zelf. Enkele van de eerste ontwikkelingen waren de 

introductie van de producten speciaal voor kinderen en de hypoallergene douchegel voor de 

gevoelige huid, waarmee we pioniers waren binnen onze markt. Later kwam hier ook de luxe 

verzorgingslijn voor mannen bij. We vinden het namelijk belangrijk dat er voor iedereen 

passende huidverzorging is.  

 

We ontdekten opnieuw hoe belangrijk passende huidverzorging is na een fabrieksfout in 

2015. Door een menselijke fout werden de etiketten van onze douchegel voor de normale 

huid omgewisseld met de etiketten van hypoallergene douchegel voor de gevoelige huid. 

Helaas moesten enkele van onze trouwste klanten de gevolgen van deze fout ondervinden, in 

de vorm van hevige huidirritaties door het gebruik van douchegel voor de normale huid in 

plaats van hypoallergene douchegel. Uiteraard ontvingen de gedupeerde klanten onze 

oprechte excuses voor het veroorzaakte ongemak. We staan tenslotte niet alleen voor een 

eerlijke behandeling van de natuur, maar ook voor een eerlijke behandeling van de mens.  

 

Tegenwoordig kent Sinnlig vele producten voor ieder huidtype, maar ook de klassiekers 

zullen niet worden vergeten. 

 

Plastic verpakkingen: van lineair naar circulair 

Bij Sinnlig dragen we bij aan een circulaire economie, door zoveel mogelijk plastic 

verpakkingen te recyclen. Maar waar mogelijk gebruiken we helemaal geen plastic; we 

volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet en testen continu de meest duurzame 

verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat ons merk toekomstbestendig is, en men nog vele 

generaties van onze verzorgingsproducten kan genieten.  
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Bijlage B 

Volledige vragenlijst van dit ondezoek 

Beste deelnemer,  

  

Allereerst wil ik je hartelijk danken voor je interesse in dit onderzoek. Wij zijn 

derdejaarsstudenten in de richting Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Voor ons afstuderen doen wij onderzoek naar hoe teksten overkomen op 

mensen.  

 

Het onderzoek zal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met 

je gegevens worden omgegaan. Je anonimiteit is gewaarborgd en je antwoorden of gegevens 

zullen niet aan derden worden verstrekt. De resultaten van het onderzoek zullen volledig 

geanonimiseerd worden, waardoor er geen persoonlijke identificatie mogelijk is. 

 

We willen benadrukken dat er geen foute antwoorden bestaan, we zijn slechts geïnteresseerd 

in jouw mening. Je kunt tijdens van het invullen van de vragenlijst op elk moment besluiten 

om niet verder mee te werken. Je tot dan toe ingevulde antwoorden zullen dan worden 

verwijderd.  

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met 

ons via s.w.pruijsen@students.uu.nl 

 

Nogmaals hartelijk dank voor je deelname aan dit onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruben van Ee 

Sterre Pruijsen 

Noa Smeele 

Renske Verschoor 

*De strepen staan voor paginaeindes in de online enquête 

Toestemmingsverklaring 
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De gegevens die via dit onderzoek zullen worden verzameld, zullen door de onderzoekers 

worden gebruikt voor het schrijven van hun bachelor eindscriptie. De gegevens worden 

anoniem verzameld en worden op een veilige wijze opgeslagen, volgens de richtlijnen van de 

Universiteit Utrecht. 

  

Akkoord met deelname onderzoek 

-        Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard van het 

onderzoek, zoals uiteengezet op de vorige pagina. 

-        Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben. 

-        Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het 

recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. 

Ik besef dat ik op elk moment mag stoppen met het onderzoek. 

-        Als ik meer informatie wil, nu of in de toekomst, dan kan ik me wenden tot 

s.w.pruijsen@students.uu.nl 

  

Door verder te gaan met deze vragenlijst verklaar je dat je bovenstaande teksten begrijpt en 

akkoord gaat met je deelname aan het onderzoek.  

 

Op de volgende pagina leest u een bedrijfsverhaal van het Zweedse huidverzorgingsmerk 

Sinnlig. Hierna volgt een aantal vragen over deze tekst. 

 

**Op deze pagina kregen participanten één van de vier condities te zien** 
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Beantwoord de volgende stellingen 

 Helemaal  

mee oneens 

2 3 4 5 6 Helemaal 

mee eens 

Ik vind Sinnlig eerlijk 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig capabel 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig bekwaam 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig innemend 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig vakkundig 0 0 0 0 0 0 0 

 

Beantwoord de volgende stellingen 

 Helemaal  

mee oneens 

2 3 4 5 6 Helemaal 

mee eens 

Ik vind Sinnlig integer 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig deskundig 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig sympathiek 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig vriendelijk 0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig betrouwbaar 0 0 0 0 0 0 0 
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Beantwoord de volgende stellingen 

 Helemaal  

mee oneens 

2 3 4 5 6 Helemaal 

mee eens 

Ik vind Sinnlig competent 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig oprecht 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig aardig 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig correct 

handelend 

0 0 0 0 0 0 0 

Ik vind Sinnlig 

aantrekkelijk 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Kende u Sinnlig als bedrijf voordat u deelnam aan dit onderzoek? 

0 Ja 

0 Nee 

**Indien participanten het antwoord “Ja” gaven op de vorige vraag kwam de volgende vraag 

in beeld** 

Indien ja, waar kent u het van? 

(Open vraag) 

 

Herkende u het bedrijfsverhaal van Sinnlig? 

0  Ja 

0 Nee 
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**Indien participanten het antwoord “Ja” gaven op de vorige vraag kwam de volgende vraag 

in beeld** 

Indien ja, waar kent u het van? 

(Open vraag) 

**Indien versie 2, versie 3 of versie 4 kregen de participanten de volgende vraag in beeld** 

Heeft u gelezen dat Sinnlig een fabrieksfout heeft ervaren? 

0  Ja 

0 Nee 

**Indien versie 3 kregen de participanten de volgende vraag in beeld** 

Ik heb gelezen dat Sinnlig een compensatie heeft aangeboden 

0  Ja 

0 Nee 

**Indien versie 3 kregen de participanten de volgende vraag in beeld** 

Ik heb gelezen dat Sinnlig haar excuses heeft aangeboden 

0  Ja 

0 Nee 

Beantwoord de volgende stelling 

 Helemaal  

mee oneens 

2 3 4 5 6 Helemaal 

mee eens 

Ik hecht waarde aan het 

bestaan van passende 

huidverzorging 

0 0 0 0 0 0 0 
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Wat is uw geslacht? 

0 Man 

0 Vrouw 

0 Anders 

 

Wat is uw leeftijd? 

(Open vraag) 

 

Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 

0 Basisonderwijs 

0 Voortgezet Onderwijs 

0 Middelbaar Beroepsonderwijs 

0 Hoger Beroepsonderwijs 

0 Wetenschappelijk Onderwijs 

0 Anders, namelijk... (Open vraag) 

Indien u nog vragen of opmerkingen over het onderzoek heeft, laat deze dan 

hieronder achter of neem contact op via s.w.pruijsen@students.uu.nl 

(Open vraag) 

Het bedrijfsverhaal dat je net hebt gelezen is gebaseerd op een bestaande organisatie, maar de 

organisatie 'Sinnlig' is fictief.  

 

Nogmaals bedankt voor je medewerking! 

 

**Einde van de vragenlijst** 

  

mailto:s.w.pruijsen@students.uu.nl
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Bijlage C 

Verklaring kennisneming regels m.b.t. plagiaat 
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