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SAMENVATTING 

Een crisissituatie kan negatieve gevolgen hebben voor het imago van een organisatie. 

Om deze imagoschade zo veel mogelijk te beperken, bestaan er verschillende manieren 

voor een organisatie om op een crisis te reageren. In dit onderzoek zijn de effecten van 

de crisisresponsstrategie ‘excuses aanbieden’ op het imago van de organisatie, de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de waardering van de toon van de gelezen 

tekst, negatieve mond-tot-mondreclame, gedragsintenties, woede en reacties op het 

Facebookbericht onderzocht. Naast excuses zijn ook de effecten van de ‘vorm van 

excuses’ en de ‘zender’ van de crisisresponsstrategie onderzocht. De vorm van excuses 

varieert in excuses met uitleg en excuses zonder uitleg. De zender van de 

crisisresponsstrategie is de CEO van de organisatie of de organisatie zelf. Op Facebook 

zijn twee verschillende product recalls geplaatst met gemanipuleerde reacties van de 

organisatie of de CEO of geen reactie. De resultaten laten zien dat excuses aanbieden 

slechts een positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van het imago en op de 

waardering van de toon. De zender en de vorm van excuses lieten geen effecten op het 

imago van de organisatie, de verantwoordelijkheid van de organisatie, de waardering 

van de toon, negatieve mond-tot-mondreclame, gedragsintenties, woede en reacties op 

het Facebookbericht zien. Uit de interactie-effecten bleken interessante resultaten: het 

aanbieden van excuses zonder uitleg pakte voor een CEO negatief uit. Ook is de rol van 

woede onderzocht. Het bleek dat boze mensen anders reageren op de vorm van 

excuses. Boze mensen die excuses zonder uitleg lazen waardeerden het imago, de toon, 

negatieve mond-tot-mondreclame, de gedragsintentie op de lange termijn en 

attitudeverschuiving hoger dan wanneer zij een andere vorm van excuses lazen.  
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1. INLEIDING 

Nestlé en Greenpeace raken in maart 2010 verwikkeld in een Social Warfare. Nestlé 

gebruikte palmolie van het Indonesische bedrijf Sinar Mas, waar Greenpeace al jaren 

actie tegen voerde. Sinar Mas zou verantwoordelijk zijn voor het kappen van oerbossen 

om palmolieplantages aan te leggen, met als grootste slachtoffer de orang-oetan. 

Greenpeace creëerde een filmpje waarin Nestlé werd aangevallen. In het filmpje is te 

zien dat een man op kantoor tijdens zijn ‘break’ een hap neemt van de vinger van een 

orang-oetan in plaats van een KitKat. 

‘Fans’ van Greenpeace plaatsten op de Twitter en Facebookpagina van Nestlé berichten 

waarin men werd opgeroepen om de producten van Nestlé te boycotten. Nestlé vroeg 

Youtube het filmpje van Greenpeace te 

verwijderen om de ‘oorlog’ te beëindigen, maar 

dit had juist een averechts effect. De negatieve 

berichten werden alleen maar meer en meer. 

Nestlé stuurde bezoekers van haar 

Facebookpagina door naar haar eigen website, 

waar een zakelijk en onpersoonlijk persbericht 

stond… 

De manier waarop Nestlé heeft gereageerd op deze crisissituatie, heeft niet goed 

uitgepakt. Was het persbericht wel goed afgestemd op de crisissituatie? Volgens de 

Situational Crisis Communication Theory dient een organisatie in een crisis rekening te 

houden met verschillende aspecten, waaronder verantwoordelijkheid en crisishistorie 

(Coombs, 2007). Nestlé kon in dit geval verantwoordelijk worden gehouden voor het 

gebruik van palmolie. Er ontstond weerstand doordat Nestlé tijdens de crisis negatieve 

berichten van consumenten op Facebook verwijderde, persoonlijk reageerde op 

Facebookberichten, de crisis ontkende en geen excuses aanbood. Oftewel: de 

consumenten waren boos. Het gevolg van de crisis was een flinke waardedaling van de 

aandelen van Nestlé.  

Nestlé heeft de Situational Crisis Communication Theory van Coombs waarschijnlijk niet 

gehanteerd. De organisatie had ook op een andere manier op deze crisis kunnen 

reageren. Het ontkennen van de crisis werkte in dit geval averechts, wat met de mate 

van verantwoordelijkheid van Nestlé te maken zou kunnen hebben. Zou het aanbieden 

van excuses wel genoeg zijn geweest voor de consument om vertrouwen te blijven 

houden in de organisatie of wil de consument een reden horen voor de oorzaak van de 

ontstane crisis? En zijn boze mensen misschien nog negatiever dan mensen die minder 

boos zijn? 

Dit onderzoek gaat over crisiscommunicatie en de meest effectieve manier waarop 

organisaties kunnen reageren op een crisis. De effecten van excuses, zender en de vorm 

van excuses worden onderzocht. Daarbij wordt de rol van woede bestudeerd. Uit het 

voorbeeld van Nestlé blijkt dat consumenten snel kunnen reageren op een crisis via 
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social media. Om ook de reactiemogelijkheid van consumenten via social media mee te 

nemen in dit onderzoek, is er voor gekozen om Facebook als medium te gebruiken.  

In het theoretisch kader wordt de achtergrond van dit onderzoek beschreven. 

Crisiscommunicatie staat in dit onderzoek centraal en wordt als eerste beschreven. Ook 

wordt een van de bekendste modellen binnen de crisiscommunicatie besproken, de 

Situational Crisis Communication Theory van Coombs. De crisisresponsstrategie excuses 

en de emotie woede worden vervolgens aan de hand van enkele onderzoeken 

beschreven. De theorie vormt de onderbouwing van het onderzoek en mondt uit in het 

conceptuele model. Vervolgens wordt de gehanteerde methode van dit onderzoek 

uiteengezet. De resultaten worden vervolgens beschreven en daarop volgen de 

conclusies. Tot slot worden theoretische en praktische implicaties beschreven en enkele 

discussiepunten van dit onderzoek. 

 

 

 Scan de code om de pagina van Greenpeace te bekijken 
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2. THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk wordt de rol van de crisisresponsstrategie excuses en de emotie woede 

in crisiscommunicatie beschreven. De eerste paragraaf behandelt crisiscommunicatie. In 

de tweede paragraaf komt de Situational Crisis Communication Theory van Coombs aan 

bod. Ook wordt er kort stilgestaan bij de gevolgen van social media. Tevens wordt het 

effect van excuses beschreven en de rol die woede speelt. Tot slot wordt in paragraaf 

2.3. het conceptueel model opgesteld en worden de onderzoeksvragen gepresenteerd.  

2.1. Crisiscommunicatie 

Het imago van een organisatie kan door een crisissituatie beschadigd raken. Om deze 

schade zoveel mogelijk te beperken, is adequaat reageren tijdens een crisis belangrijk. 

Goede communicatie tijdens een crisis is van essentieel belang (Coombs & Holladay, 

2007; Coombs, 2007). Crisiscommunicatie is de dialoog tussen de organisatie en haar 

stakeholders voor, tijdens en na de crisis. Het belangrijkste doel van crisiscommunicatie 

is om de reputatie van een organisatie te herstellen en het vertrouwen van stakeholders 

terug te winnen (Utz et al., 2013).  

Coombs en Holladay (2007: 164) omschrijven een crisis als volgt: “A crisis is a sudden 

and unexpected event that threatens to disrupt an organization’s operations and poses 

both a financial and a reputational threat.”  Coombs en Holladay stellen dat de reputatie 

van een organisatie door een crisis kan worden beschadigd, omdat een crisis mensen 

een reden geeft om negatief over de organisatie te gaan denken. Vooral crises die 

vermeden hadden kunnen worden zijn een bedreiging voor de reputatie van een 

organisatie. Om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken, bestaan er 

verschillende theorieën om op een crisis te reageren. Deze theorieën kunnen belangrijk 

zijn, want wanneer er tijdens een crisis op de juiste manier wordt gecommuniceerd, kan 

de crisis de organisatie zelfs sterker maken (Coombs, 2007). 

Benoit en Coombs zijn bekende namen binnen de crisiscommunicatie. Zij hebben beide 

een theorie opgesteld, waarin zij aangeven wat volgens hen de juiste manier van 

reageren is in een bepaalde crisissituatie. Benoit (1997) heeft de Theory of Image 

Restoration Discourse opgesteld, die vooral rekening houdt met de percepties van het 

publiek. Het gaat er in dit model om dat het publiek bepaalde overtuigingen heeft, niet 

dat het daadwerkelijk zo is. Coombs (2007) stelde de Situational Crisis Communication 

Theory op, waarin de verantwoordelijkheid van de organisatie voor de crisis een 

belangrijke rol speelt. In paragraaf 2.2. wordt dit model meer gedetailleerd beschreven. 

2.2. Situational Crisis Communication Theory 

Een crisis kan schadelijke gevolgen hebben voor onder andere de reputatie van 

organisaties. Onderzoek heeft aangetoond dat crisisresponsstrategieën, dat wat een 

organisatie zegt en doet na een crisis, bedoeld zijn om de reputatie van een organisatie 

na een crisis te beschermen (Coombs & Holladay, 1996). 
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Coombs (2007) heeft de Situational Crisis Communication Theory (in het vervolg SCCT) 

ontwikkeld. Deze theorie is erop gericht om een responsstrategie te kiezen die aansluit 

bij de hoeveelheid verantwoordelijkheid die aan de crisisorganisatie wordt 

toegeschreven. De roots van de SCCT liggen in de Attribution Theory van Weiner 

(Coombs, 2007). Dit model stelt dat mensen altijd op zoek zijn naar de oorzaak van een 

gebeurtenis, vooral wanneer deze negatief en onverwacht is. Men is dan vooral op zoek 

naar een verantwoordelijke of schuldige voor de gebeurtenis, waardoor de reputatie 

van de crisisorganisatie beschadigd kan raken. In figuur 1 is het SCCT-model 

weergegeven. 

Figuur 1. Situational Crisis Communication Theory (SCCT) van Coombs 

 

Coombs stelt in zijn SCCT-model dat de crisisresponsstrategie afhangt van het type crisis 

(bovenaan model). Rechts in het model zijn de factoren crisishistorie en eerdere 

reputatie te zien, die een intensiverende rol spelen (pijlen B1, B2, B3 en B4). De 

crisisresponsstrategie die door een organisatie is gekozen, bepaald in welke mate 

ontvangers de verantwoordelijkheid voor de crisis toekennen aan de organisatie (pijl 

F1). Ook heeft de strategiekeuze invloed op de emoties die door de ontvangers ervaren 

worden (pijl F3). Volgens Coombs kan een organisatie op verschillende manieren op een 

crisis reageren. Het is in dit model vooral van belang dat een organisatie rekening houdt 

met de mate van verantwoordelijkheid voor de crisis. Coombs onderscheidt drie 

groepen crisissituaties met verschillende mate van verantwoordelijkheid, waar volgens 

het model verschillende crisisresponsstrategieën bij passen (tabel 1). 

 

Excuses aanbieden: zie 2.2.1. 

Woede: zie 2.2.2. 
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Tabel 1. Onderscheid crisissituaties met mate van verantwoordelijkheid en responsstrategie 

Type crisis Mate van verantwoordelijkheid Responsstrategie 

Victim crisis Niet / nauwelijks verantwoordelijk: natuurramp Deny strategy 

Accidental crisis Meer verantwoordelijk: productiefout Diminish strategy 

Preventable crisis Meest verantwoordelijk: had vermeden kunnen 

worden door organisatie 

Rebuild strategy 

 

Het SCCT model van Coombs gaat uit van de traditionele manier van communiceren 

tijdens een crisis, namelijk one-to-many: van een zender naar een groot publiek. Er 

wordt geen rekening gehouden met de ‘secondary crisis communication’, oftewel: het 

delen en doorsturen van de crisiscommunicatie van de organisatie. Met de komst van 

social media is het one-to-many principe veranderd in many-to-many communicatie: er 

kan direct gecommuniceerd worden tussen organisaties en klanten. Nieuwsberichten en 

het internet spelen een belangrijke rol bij het verspreiden van een crisis. Met de komst 

van sociale netwerken, bepalen journalistieke ‘poortwachters’ niet langer welke 

informatie relevant, nieuwswaardig en betrouwbaar is. Een organisatie kan nu immers 

direct met haar klanten communiceren, maar de klanten kunnen ook antwoorden op 

het bericht, erover discussiëren en doorsturen (González-Herrero & Smith, 2008). Dit 

kan tot gevolg hebben dat organisaties de controle over het communicatieproces tijdens 

een crisis verliezen. In paragrafen 4.9 t/m 4.11 worden de reacties van de 

proefpersonen op de product recall en de aanbeveling van de organisatie of CEO 

geanalyseerd. 

Omdat de crisisresponsstrategie ‘excuses aanbieden’ in dit onderzoek centraal staat, 

wordt hier meer aandacht aan besteed in paragraaf 2.2.1. Ook de emotie woede is van 

belang en wordt besproken in paragraaf 2.2.2.  

 Scan de code voor het volledige artikel over het SCCT-

model 

 

2.2.1. Excuses  

Nestlé kon verantwoordelijk worden gehouden voor de crisis, omdat zij de bewuste 

palmolie gebruikte. Volgens Benoit (1997) en Brazeal (2008) zou een organisatie die 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor een crisis, de crisisresponsstrategie 

excuses aanbieden moeten inzetten. Op deze manier beschermt de organisatie het best 

haar reputatie. Daarnaast kon het voor Nestlé van belang zijn om de details duidelijk te 

beschrijven. Volgens Lazare (2005) is het voor publieke excuses belangrijk, dat de details 

van de fout duidelijk worden beschreven. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat 

de excuses verkeerd geïnterpreteerd worden, wat vaak negatieve gevolgen heeft. 

Publieke excuses worden vaak schriftelijk gemaakt, wat betekent dat het altijd zwart op 

wit zal staan en dus gevolgen kan hebben voor een organisatie.  
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Maar wat houden excuses nu eigenlijk in? Lazare geeft een goede definitie: “’Apology’ 

refers to an encounter between two parties in which one party, the offender, 

acknowledges responsibility for an offense or grievance and expresses regret or remorse 

to a second party, the aggrieved. Each party may be a person or a larger group such as a 

family, a business, an ethnic Group, a race, or a nation. The apology may be private or 

public, written or verbal, and even, at times, nonverbal.” (Lazare, 2005: 23). Volgens 

Lazare is slechts een uiting van spijt niet genoeg. Een belangrijk onderdeel van excuses 

maken is dat de fout die gemaakt is, wordt erkend. Zomaar in het wilde weg ‘sorry!’ 

roepen heeft geen zin. Het is belangrijk voor degene die gekwetst is, dat ‘de overtreder’ 

zijn fout erkent en weet dat hij met zijn woorden de andere persoon heeft gekwetst. 

Daarbij kan een uitleg van de excuses essentieel zijn voor de ‘benadeelde’ om de 

excuses te accepteren. Het is belangrijk dat er in een uitleg van excuses rekening wordt 

gehouden met vier dingen: hetgeen waar excuses over worden aangeboden was niet 

opzettelijk en daarbij niet persoonlijk, het gedrag van ‘de overtreder’ past niet bij het 

ware gedrag, het ‘slachtoffer’ is niet schuldig en door de unieke omstandigheden zal de 

situatie niet nogmaals voorkomen. Wanneer de uitleg voor een excuses oneerlijk, 

arrogant of manipulatief overkomt, kan het ‘slachtoffer’ het als een belediging opvatten 

en bestaat de mogelijkheid dat de excuses niet geaccepteerd worden (Lazare, 2005). 

Maar zou het aanbieden van excuses wel een goede manier zijn voor Nestlé? Coombs en 

Holladay (2008) stellen dat het effect van excuses aanbieden wordt overschat, omdat 

excuses in onderzoeken vaak worden vergeleken met minder slachtoffergecentreerde 

reacties. Daarom hebben zij in hun onderzoek excuses vergeleken met meer gelijke 

crisisresponsstrategieën, om te kijken of excuses aanbieden inderdaad dé manier is om 

te reageren op een crisis waarin een organisatie gemiddeld verantwoordelijk is. Er 

werden drie crises gebruikt waarbij de crisis over de werkelijke chemische explosie bij 

Marcus Oil het belangrijkst was. De andere twee crises werden als afleiders gebruikt. De 

organisatie was bij de Marcus Oil explosie gemiddeld verantwoordelijk. De 

responsstrategieën die onderzocht werden zijn excuses aanbieden, compensatie bieden, 

sympathie tonen en geen strategie. Het bleek dat de strategieën compensatie bieden en 

sympathie tonen net zo effectief waren als excuses aanbieden voor de reputatie van de 

organisatie en acceptatie van de boodschap. Het gebruik van geen strategie werkte 

minder effectief dan de andere drie strategieën, wat betekent dat excuses aanbieden 

niet per se dé manier is. Voor woede en negatieve mond-tot-mondreclame werden geen 

verschillen tussen de vier strategieën gevonden. Het is niet toevallig dat er geen effecten 

zijn gevonden voor woede en negatieve mond-tot-mondreclame, omdat uit andere 

onderzoeken blijkt dat woede de drijvende kracht is voor negatieve mond-tot-

mondreclame. Verder onderzoek moet uitwijzen of meer woede resulteert in verschillen 

tussen de vier responsstrategieën.  

Uit het onderzoek van Van der Zee (2012) blijkt het aanbieden van excuses echter wel 

een goede manier te zijn. Zij heeft de effecten van het aanbieden van excuses en 

sympathie tonen ten opzichte van geen strategie onderzocht op tekstwaardering, 

imagowaardering, productwaardering, gedragsintenties en woede. Wanneer er excuses 

wordt aangeboden, wordt de gehele tekst en de aantrekkelijkheid en de deskundigheid 
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van het imago hoger gewaardeerd dan wanneer er geen excuses wordt aangeboden. 

Van der Zee heeft ook de rol van de emotie woede onderzocht. Deze resultaten worden 

in paragraaf 2.2.2. behandeld. 

Ook is het, naast het effect van excuses, interessant om te kijken naar de zender van de 

excuses. Organisaties bestaan uit verschillende niveaus en er kan dus door verschillende 

zenders excuses worden aangeboden. Bestaan er bijvoorbeeld verschillen tussen de 

organisatie als zender van de excuses en een specifieke werknemer als zender van de 

excuses? 

Verhoeven, Van Hoof, Ter Keurs en Van Vuuren (2012) hebben onder andere de effecten 

van zender onderzocht. Verhoeven et al. onderzochten of het aanbieden van excuses 

effect heeft op het vertrouwen en de reputatie van de organisatie en CEO van de 

organisatie.  Het blijkt dat een crisis niet alleen de reputatie van de organisatie schaadt, 

maar ook het vertrouwen in de CEO wordt meer geschaad in de preventable crisis dan in 

de accidental crisis. Tevens zijn de effecten van excuses onderzocht in een accidental 

crisis en in een preventable crisis. De proefpersonen kregen een filmpje te zien die de 

fictieve crisissituatie liet zien. De crisissituatie die is gecreëerd, gaat over het uitvallen 

van de stroom op de intensive care waardoor er twee doden zijn gevallen. In het geval 

van de preventable crisis werd de stroom bewust uitgedaan om kosten te besparen en in 

het geval van de accidental crisis waren technische problemen de oorzaak. De resultaten 

van dit onderzoek laten zien dat verantwoordelijkheid voor de crisis een grote rol speelt: 

de reputatie van de organisatie werd lager gewaardeerd en het vertrouwen in de 

organisatie was minder wanneer de stroom bewust werd uitgedaan om kosten te 

besparen dan wanneer de stroom om technische redenen uitviel. Het wel of niet 

aanbieden van excuses blijkt in dit onderzoek geen effect te hebben. 

Ook Kerkhof (2011, ongepubliceerd) heeft naar de effecten van zender gekeken. 

Daarnaast heeft hij verschillende crisisresponsstrategieën op Facebook met elkaar 

vergeleken. In zijn onderzoek kregen proefpersonen eerst het nieuwsbericht op nu.nl te 

zien waarin de waargebeurde crisis van H&M werd beschreven. De H&M winkel in 

Manhattan gooide ongedragen kleding weg en maakte gaten in de kleding om er zeker 

van te zijn dat de kleding niet elders werd verkocht. Vervolgens kregen de 

proefpersonen een van de vijf reacties van de organisatie op Facebook te zien, namelijk 

een persoonlijke reactie met excuses, een persoonlijke reactie met ontkenning, een 

zakelijke reactie met excuses, een zakelijke reactie met ontkenning of geen reactie. Uit 

dit onderzoek blijkt dat persoonlijk taalgebruik in combinatie met een persoonlijke 

profielfoto op Facebook (gezicht werknemer) zorgt voor minder negatieve reacties dan 

wanneer het taalgebruik zakelijk is in combinatie met een zakelijke profielfoto (logo van 

een organisatie). Ook wordt H&M meer verantwoordelijk gehouden voor het incident 

wanneer er excuses wordt aangeboden dan wanneer H&M de situatie ontkent, maar het 

aanbieden van excuses leidt wel tot een positievere houding ten opzichte van de reactie 

van H&M. Er bleek geen verschil te bestaan in het aanbieden van een zakelijke of 

persoonlijke excuses. 
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2.2.2. Woede 

Er is nog geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag welke rol emotie, in het 

bijzonder woede, speelt in crisiscommunicatie. Het SCCT-model stelt dat ‘the crisis type 

is how the crisis is being framed’ (Coombs, 2007). Dit houdt in dat dit model ervan 

uitgaat dat emoties van het publiek worden gevormd door het type crisis. Er wordt op 

voorhand weinig rekening gehouden met de emotie van de ontvangers van 

crisiscommunicatie. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat emoties wel degelijk 

een rol kunnen spelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat woede een negatief effect kan hebben 

op de koopintenties en negatieve woord-tot-mondreclame (Coombs & Holladay, 2007; 

Jorgensen, 1996; Wetzer, Zeelenberg & Pieters, 2007). En uit onderzoek van Kalamas et 

al. (2008) blijkt dat boze klanten minder tevreden zijn en de organisatie minder goed 

beoordelen dan klanten die geen woede ervaren. Ook Kim & Cameron (2011) 

concluderen dat het belangrijk is om in crisiscommunicatie rekening te houden met de 

emoties van de ontvangers. Uit hun onderzoek blijkt dat emoties, waaronder woede, 

van invloed zijn op de manier waarop verschillende crisisresponsstrategieën van de 

verantwoordelijke organisatie worden ontvangen.  

Ook is de emotie woede in combinatie met de crisisresponsstrategie excuses aanbieden 

onderzocht. Uit onderzoek van Lee en Chung (2012) blijkt dat lezers minder woede 

ervaren wanneer een organisatie haar verantwoordelijkheid neemt voor de crisis en 

excuses aanbiedt, dan wanneer een organisatie de verantwoordelijkheid niet op zich 

neemt. Er bleek echter geen verschil te bestaan op de mate van woede tussen het wel of 

niet tonen van sympathie door de organisatie. Maar wanneer een organisatie geen 

excuses aanbiedt en wel verantwoordelijkheid neemt, ervaren lezers meer woede dan 

wanneer een organisatie de rol van slachtoffer op zich neemt (Utz et al., 2013). 

Van der Zee (2012) heeft ook het effect van excuses aanbieden op de emotie woede 

onderzocht. Het blijkt inderdaad zo dat excuses woede kan verminderen. Excuses 

aanbieden heeft het grootste effect op mensen die veel woede ervaren. Woede blijkt 

ook een zeer grote verklarende kracht te hebben voor de variantie op de scores van 

bijna alle afhankelijke variabelen, met uitzondering van de omslachtigheid van de tekst, 

de intentie om het betreffende product terug te brengen naar de winkel en de intentie 

om meer informatie te verkrijgen. Mensen die meer woede ervaren, oordeelden 

negatiever op deze afhankelijke variabelen. Woede als modererende factor heeft Van 

der Zee in haar onderzoek ontkracht. 

In tegenstelling tot Van der Zee, heeft Bolhuis (2013) geen effecten van excuses 

aanbieden op de emotie woede gevonden. Zij stelt dat dit te maken kan hebben met het 

product dat in het stimulusmateriaal wordt aangeboden. Bolhuis gebruikt product 

recalls waarin medicijnen worden teruggeroepen en Van der Zee gebruikt product 

recalls waarin voedingsproducten worden teruggeroepen. Mensen zouden wellicht 

bozer kunnen worden wanneer er een fout is gemaakt met betrekking tot een medicijn 

dan met betrekking tot een voedingsproduct. Mensen kunnen dan zo veel woede 

ervaren, dat excuses hierdoor minder effectief kunnen zijn. Dit kan de reden zijn 
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waardoor er geen effecten van excuses aanbieden op de emotie woede zijn gevonden in 

het onderzoek van Bolhuis. 

2.3. Conceptueel model 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het aanbieden van excuses positieve 

effecten heeft voor organisaties met een redelijke mate van verantwoordelijkheid voor 

een crisis. Een uiting van spijt alleen is volgens Lazare (2005) niet genoeg. Belangrijke 

details zouden niet achterwege moeten worden gehouden, zodat negatieve gevolgen 

van publieke excuses voorkomen kunnen worden. Er wordt in dit onderzoek gekeken 

naar de effecten van excuses aanbieden en de vorm van excuses op de afhankelijke 

variabelen: imago van de organisatie, verantwoordelijkheid die wordt toegekend aan de 

organisatie, waardering van de toon van de tekst, negatieve mond-tot-mondreclame, 

woede, gedragsintenties en reacties van proefpersonen op het Facebookbericht. De 

vorm van excuses varieert in wel of geen uitleg van excuses, oftewel: het wel of niet 

achterwege laten van details. Het is ook gebleken dat de zender van excuses 

verschillende effecten kan hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of de organisatie of 

CEO als zender verschillende effecten heeft op de afhankelijke variabelen. Tot slot tonen 

verschillende onderzoeken aan dat emotie een belangrijke rol speelt in 

crisiscommunicatie. Daarom wordt ook de rol van woede onderzocht. Het conceptuele 

model van dit onderzoek ziet er als volgt uit:  

     

 

 

 

 

 

  

Er zijn verschillende vragen waar in dit onderzoek antwoord op wordt gegeven: 

1) Wat is het effect van excuses aanbieden in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 

a. Bestaat er een verschil in het wel of niet aanbieden van excuses? 

b. Bestaat er een verschil in het aanbieden van excuses met of zonder 

uitleg?  

2) Wat is het effect van zender in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 

Afhankelijke variabelen 

 Imago van de organisatie 

 Verantwoordelijkheid 

 Waardering van de toon 

 Negatieve mond-tot-mondreclame 

 Gedragsintenties 

 Woede 

 Reacties op Facebookbericht 

Onafhankelijke variabelen  

 Excuses (met uitleg, zonder uitleg of geen 

excuses) 

 Zender (organisatie vs. CEO) 

Woede 
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a. Bestaat er een verschil tussen de organisatie en CEO als zender van de 

reactie? 

3) Wat is het effect van de emotie woede in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 
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3. METHODE 

3.1. Materiaal 

Om op een snelle en eenvoudige manier een crisis te manipuleren, zijn er voor dit 

onderzoek fictieve product recalls gecreëerd. Een product recall wordt vaak in de krant 

of op het internet geplaatst met het verzoek aan de consument om het product terug te 

brengen. Het product is onveilig en zou de consument schade aan kunnen richten.  

Een product recall valt binnen het SCCT-model van Coombs onder het type accidental 

crisis. Dit betekent dat er een redelijke verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt en er 

sprake is van een redelijke bedreiging van de reputatie van de organisatie.  

De organisaties ‘Keko Eiergroothandel’ en ‘Hollandse Zuivel’ die in dit onderzoek zijn 

gebruikt, zijn fictief. Net zoals in het onderzoek van Bradford en Garrett (1995) kan er 

worden aangenomen dat door het gebruik van fictieve organisaties de attitude ten 

aanzien van de organisatie/het merk vooraf neutraal zijn. Het onderwerp van de product 

recalls in dit onderzoek is een mogelijke besmetting van Keko eieren met de 

salmonellabacterie en mogelijke besmetting van yoghurt van Hollandse Zuivel met de E. 

coli bacterie. Er zijn twee verschillende crisissituaties gebruikt om de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek te kunnen vergroten. De data van de tweede 

crisissituatie, van Hollandse Zuivel, is afkomstig van het onderzoek van een 

studiegenootje. Wij hebben beide dezelfde opbouw van het onderzoek aangehouden en 

dezelfde vragenlijst gebruikt, zodat de data samengevoegd kon worden. Door 

samenvoeging van deze twee crisissituaties zal de externe/ecologische validiteit van het 

onderzoek verhoogd worden.  

De fictieve product recalls (zie figuur 2 en 3) die voor dit onderzoek zijn gecreëerd zijn 

gebaseerd op een bestaande product recall1. 

                                                           

1
 http://www.vwa.nl/actueel/waarschuwingen-food/nieuwsbericht/2012761/waarschuwing-inproba-

romige-kokosmelk-250-ml    
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Figuur 2. Product recall Keko Eiergroothandel Figuur 3. Product recall Hollandse Zuivel 

 

Om onder andere te onderzoeken hoe de schade voor Keko Eiergroothandel en 

Hollandse Zuivel het meest beperkt kan blijven, zijn er verschillende aanvullingen op de 

product recall op Facebook gemanipuleerd. De aanvulling op de product recall kon 

afkomstig zijn van twee verschillende zenders: van de organisatie Keko 

Eiergroothandel/Hollandse Zuivel of van de CEO van Keko Eiergroothandel/Hollandse 

Zuivel. In het eerste geval was de profielfoto het logo van Keko 

Eiergroothandel/Hollandse Zuivel en de profielnaam Keko Eiergroothandel/Hollandse 

Zuivel. In het tweede geval was de profielfoto een foto van een man en de profielnaam 

‘Paul van Vliet Ceo Keko Eiergroothandel’/een foto van een vrouw en de profielnaam 

‘Eva Vriessen Ceo Hollandse Zuivel’. Naast de variatie in zender, bestond er variatie in de 

vorm van excuses. In alle aanvullingen werden excuses aangeboden, die konden 

variëren in ‘excuses met uitleg’ en ‘excuses zonder uitleg’. In het eerste geval werd de 

zin ‘De problemen zijn intussen getraceerd bij een van onze leveranciers’ toegevoegd en 

in het tweede geval werd dit weggelaten. Onderstaand zijn de gemanipuleerde 

aanvullingen voor de casus Keko Eiergroothandel weergegeven.  
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Er zijn vier fictieve Facebookaccounts aangemaakt om dit onderzoek mogelijk te kunnen 

maken. Een Facebookaccount voor de organisaties Keko Eiergroothandel en Hollandse 

Zuivel en een Facebookaccount voor de ‘CEO’ van de organisaties, Paul van Vliet en Eva 

Vriessen.  

In bijlage A zijn de volledige gemanipuleerde Facebookpagina’s voor de casus Keko 

Eiergroothandel te vinden met in vier condities verschillende gemanipuleerde 

aanvullingen en in de vijfde conditie slechts de product recall. Dit 

is de controleconditie.  

 Scan de code om de Facebookpagina van Keko 

Eiergroothandel online te zien  

 

3.2. Design 

Voor dit experimentele onderzoek is gebruik gemaakt van een 2 (strategie: excuses met 

uitleg versus excuses zonder uitleg) X 2 (zender: organisatie versus CEO) tussen-

proefpersoon-ontwerp met een controleconditie (geen aanvulling/excuses). De 

proefpersonen zijn verdeeld over vijf verschillende condities. Elke conditie bevatte in 

totaal 50 proefpersonen. De resultaten van dit onderzoek en de resultaten van het 

onderzoek van een studiegenootje zijn samengenomen zodat de generaliseerbaarheid 

van het onderzoek wordt vergroot (zie paragraaf 4.1.). Dit betekent dat binnen elke 

conditie 25 proefpersonen de ‘eiercasus’ hebben gelezen en 25 proefpersonen de 

‘yoghurtcasus’. In tabel 2 is te zien welke strategie en welke zender per conditie is 

gebruikt.  

Tabel 2. Crisisresponsstrategie en zender per conditie 

Conditie Crisisresponsstrategie Zender Proefpersonen 

1 Excuses met uitleg Organisatie 25 eiercasus/25 yoghurtcasus 

2 Excuses zonder uitleg Organisatie 25 eiercasus/25 yoghurtcasus 

3 Excuses zonder uitleg CEO 25 eiercasus/25 yoghurtcasus 

4 Excuses met uitleg CEO 25 eiercasus/25 yoghurtcasus 

5 Geen strategie - 25 eiercasus/25 yoghurtcasus 
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3.3. Proefpersonen 

In totaal hebben er 250 proefpersonen meegewerkt aan het onderzoek. 125 

proefpersonen zijn voor de casus van Hollandse Zuivel geworven en 125 respondenten 

voor de casus van Keko Eiergroothandel. De leeftijd van de proefpersonen varieerde van 

15 tot 72 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar (SD 10.8). Het blijkt dat er in de 

conditie ‘excuses met uitleg, zender organisatie’ een significant verschil bestaat in 

vergelijking met de andere vier condities. In deze conditie is de gemiddelde leeftijd van 

de proefpersonen 34 jaar, dat hoger ligt dan de gemiddelde leeftijd in de andere vier 

condities (25, 23, 24 en 27 jaar). Van de 250 respondenten was 50.4 procent vrouw en 

49.6 procent man. Deze verdeling was gelijk voor de verschillende condities (χ2 (4)= 

2,46, p> .05). Van de respondenten was het merendeel hoger opgeleid (HBO of WO), 

namelijk 85 procent en 15 procent was lager opgeleid (MBO, middelbaar onderwijs of 

basisonderwijs). Ook deze verdeling is gelijk verdeeld over de verschillende condities (χ2 

(4)= 8.9, p> .05). In totaal hebben 205 proefpersonen (82%) wel een Facebookaccount 

en 45 niet (18%). Ook deze verdeling is gelijk over de condities (χ2 (4)= 9.5, p= .05). Dit 

betekent dat de steekproef wat betreft geslacht, opleiding en Facebookaccount gelijk is 

verdeeld over de vijf verschillende condities.  

3.4. Procedure 

De proefpersonen in de ‘eiercasus’ zijn ondervraagd in verschillende openbare 

gelegenheden in Den Haag, zoals de bibliotheek, sportvereniging en de Haagse 

Hogeschool. De proefpersonen voor de casus van Hollandse Zuivel zijn in de trein van 

Utrecht Centraal naar Maastricht en terug benaderd. Er werd hen gevraagd of zij deel 

wilden nemen aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daarbij werd hen een 

korte introductie gegeven over hetgeen van hen verwacht werd, namelijk een vragenlijst 

invullen over een stukje tekst wat zij te lezen kregen en dat het ongeveer 10 minuten 

duurde. Ook werd er nadrukkelijk bij vermeld dat de vragenlijst over de eigen mening 

van de proefpersoon ging en dat het dus geen ‘test’ betrof. Indien de proefpersoon mee 

wilde werken, werd hem/haar de vragenlijst gegeven. Op de eerste pagina stond een 

instructie over de manier waarop de vragenlijst ingevuld diende te worden. Op de 

tweede pagina stond een screenshot van de Facebookpagina zoals deze in bijlage A te 

zien is en daarna volgde de vragenlijst (bijlage B). 

3.5. Instrumentatie 

De vragenlijst voor dit onderzoek bestond uit 43 vragen (bijlage B). Om de algemene 

evaluatie te kunnen beoordelen, begon de vragenlijst met de vraag om de reactie van de 

organisatie te beoordelen op basis van een schoolcijfer (1-10). Met ‘reactie’ wordt hier 

de gemanipuleerde aanvulling op de product recall bedoeld. De tweede vraag betrof een 

open vraag, namelijk ‘post een reactie op Facebook. Wat zou u schrijven?’. Hier kreeg de 

proefpersoon de mogelijkheid om een reactie te plaatsen op Facebook. Deze vragen zijn 

op een zeer gevarieerde manier beantwoord (zie paragraaf 4.9.).  
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De vragen die volgden waren afkomstig uit een al bestaande gevalideerde vragenlijst 

voor de beoordeling van product recalls. Al deze vragen werden gesteld op een 

semantische differentiaalschaal van zeven punten. Daarin werd onder andere het imago 

van de organisatie met vragen over betrouwbaarheid, deskundigheid en 

aantrekkelijkheid (vragen 8 t/m 19) en de verantwoordelijkheid van de organisatie 

gemeten (vragen 3 t/m 6).  

Verantwoordelijkheid 

3 Organisatie X is verantwoordelijk voor de problemen 

met product Y 

Helemaal mee oneens/helemaal mee eens 

4 Organisatie X had de problemen moeten voorkomen Helemaal mee oneens/helemaal mee eens 

5 Organisatie X had de problemen kunnen voorkomen Helemaal mee oneens/helemaal mee eens 

6 Ik vind de problemen verwijtbaar aan organisatie X Helemaal mee oneens/helemaal mee eens 

 

Enkele imagowaarderingsvragen 

8 Organisatie X lijkt mij Onverstandig-verstandig 

9 Organisatie X lijkt mij Eerlijk-oneerlijk 

12 Organisatie X lijkt mij Betrouwbaar-onbetrouwbaar 

19 Organisatie X lijkt mij Aantrekkelijk-onaantrekkelijk 

 

Daarnaast werden er waarderingsvragen gesteld over de algemene waardering van de 

toon (vragen 20 t/m 24). Ondanks dat de organisatie fictief is, werd de attitude voor en 

na het lezen van de product recall en reactie bevraagd (vraag 25 & 26) en werden 

sociale invloed/mond-tot-mondreclame (vraag 27 t/m 29) en gedragsintenties (33 t/m 

37) bevraagd.  

Om de afhankelijke variabele woede te meten, zijn vragen 30, 31 en 32 gesteld op een 

zevenpunts Likertschaal. Deze vragen zijn overgenomen van de vragen die Jorgensen 

(1996) gebruikte in zijn onderzoek: 

30 Ik erger mij aan dit soort incidenten met terugroepacties  Heel erg/helemaal niet 

31 Ik maak me kwaad als organisaties dit soort fouten maken Heel erg/helemaal niet 

32 Ik wind me op over dit soort incidenten Heel erg/helemaal niet 

 

Vragen 38 t/m 43 betreffen demografische gegevens zoals geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en enkele vragen over Facebookgebruik. Zie de gehele vragenlijst in 

bijlage B. 

3.6. Ompolen 

Het was noodzakelijk om enkele vragen om te polen, zodat de analyses op een juiste 

manier konden worden uitgevoerd. Vragen 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 

29, 30, 31 en 32 zijn omgepoold. Dit betekent dat een hogere score op de schaal een 

positiever oordeel betekent. Bijvoorbeeld vraag 12 uit de vragenlijst is omgepoold: Keko 
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Eiergroothandel lijkt mij betrouwbaar – onbetrouwbaar. Een score van 7 betekent hier 

dat de proefpersoon Keko Eiergroothandel betrouwbaar vindt.  

De vragen 30, 31 en 32 hebben betrekking op het construct woede. Deze vragen zijn 

allen omgepoold, zodat een hogere score een hogere mate van woede weergeeft. 

3.7. Betrouwbaarheid 

In tabel 3 is te zien wat de betrouwbaarheid per construct is. 

Tabel 3. Betrouwbaarheid per construct met bijbehorende vraagnummers en een voorbeeldvraag 

Variabele Construct Vragen Voorbeeldvraag α 

Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid 3, 4, 5 en 

6 

Keko Eiergroothandel is 

verantwoordelijk voor de 

problemen met de eieren 

helemaal mee 

oneens/helemaal mee eens 

.67 

Imagowaardering Imagowaardering 

deskundigheid 

8, 11*, 

14* en 

18 

Keko Eiergroothandel lijkt 

mij onverstandig/verstandig 

.79 

 Imagowaardering 

betrouwbaarheid 

9*, 12*, 

15 en 

16* 

Keko Eiergroothandel lijkt 

mij eerlijk/oneerlijk 

.76 

 Imagowaardering 

aantrekkelijkheid 

10, 13*, 

17, 19* 

Keko Eiergroothandel lijkt 

mij 

onsympathiek/sympathiek 

.78 

Tekstwaardering Toon 20*, 21, 

22, 23* 

en 24 

De toon van Keko 

Eiergroothandel is 

negatief/positief 

.83 

 Mond-tot-

mondreclame 

27, 28* 

en 29* 

Ik zou mensen in mijn 

omgeving het aanschaffen 

van eieren van Keko 

Eiergroothandel 

aanmoedigen/ontmoedigen 

.62 

Woede Woede 30*, 31* 

en 32* 

Ik erger mij aan dit soort 

incidenten met 

terugroepacties heel 

erg/helemaal niet 

.84 

Gedragsintentie  33 t/m 

37 

Hoe groot acht u de kans dat 

u binnenkort opnieuw 

eieren aanschaft van een 

ander merk? 

.21 

*Deze vragen zijn omgepoold zodat een hogere score een positiever oordeel weergeeft 

De vijf vragen die informeren naar gedragsintenties (33, 34, 35, 36 en 37) blijken een 

Cronbach’s Alpha te hebben van 0.21. Er is daarom een factoranalyse uitgevoerd, om 

nader te onderzoeken of een of meerdere vragen toch hetzelfde construct meten. In 



 

 21 

onderstaande tabel zijn de resultaten van deze analyse te zien. Factorladingen die groter 

zijn dan 0.45 zijn gemarkeerd en hangen per construct met elkaar samen. 

Tabel 4. Factorladingen van de vragen over gedragsintenties weergegeven per component 

Gedragsintenties Component 

Hoe groot acht u de kans dat u.. 1 2 

1. De eieren terugbrengt naar de winkel? -0.001 0.814 

2. Meer informatie zou proberen te verkrijgen? -0.045 0.818 

3. Binnenkort opnieuw een product aanschaft in de winkel waar u de eieren 

heeft gekocht? 

0.712 -0.080 

4. Binnenkort opnieuw een product aanschaft van Keko Eiergroothandel? 0.857 0.065 

5. Binnenkort opnieuw eieren aanschaft van een ander merk? -0.525 0.026 

 

In de tabel is te zien dat gedragsintenties 1 en 2 sterk met elkaar samenhangen en dus 

één construct vormen. Dit geldt ook voor gedragsintenties 3 en 4. Gedragsintentie 5 

daarentegen heeft voor beide componenten geen score hoger dan 0.45 (zie bovenste 

resultaten). Na ompolen blijkt dat ook gedragsintentie 5 bij het eerste component hoort 

en vormt dus samen met gedragsintenties 3 en 4 een construct. Voor de verdere 

analyses zullen gedragsintentie korte termijn (gedragsintentie 1 en 2) en gedragsintentie 

lange termijn (gedragsintentie 3, 4 en 5) worden onderscheiden. De Cronbach’s Alpha 

komt echter niet boven de 0.60 uit.  
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4. RESULTATEN 

4.1. Crisissituaties Keko Eiergroothandel & Hollandse Zuivel 

In paragraaf 3.2. werd duidelijk dat twee verschillende casussen samengevoegd zijn, om 

de generaliseerbaarheid van het onderzoek te kunnen vergroten. Om voor de verdere 

analyses de twee casussen samen te voegen, is gekeken of de crisissituatie van invloed is 

op de beoordeling van één of meer afhankelijke variabelen. Er bleek alleen een effect te 

bestaan van crisissituatie en excuses aanbieden op de afhankelijke variabele 

gedragsintentie lange termijn. Voor alle andere afhankelijke variabelen bleek er geen 

effect te bestaan. Dit betekent dat de resultaten van de twee crisissituaties (Keko 

Eiergroothandel en Hollandse Zuivel) voor deze afhankelijke variabelen samengenomen 

worden. Voor gedragsintentie lange termijn moet in de verdere analyses rekening 

worden gehouden met dit bestaande effect.   

4.2. Manipulatiecheck 

Vraag 7 in de vragenlijst had betrekking op de mate waarin excuses werden aangeboden 

door de organisatie. Deze vraag kan worden gezien als een ‘manipulatiecheck’, omdat 

wordt gecontroleerd of de proefpersonen het aanbieden van excuses überhaupt hebben 

opgemerkt. Er werd dan ook verwacht dat de condities die een reactie bevatten en dus 

een excuses, een hogere mate van excuses aanbieden zouden hebben dan de 

controleconditie waarin geen reactie werd gegeven en dus ook geen excuses werden 

aangeboden.  

Het blijkt dat de proefpersonen in de controle conditie een lagere mate van excuses 

aanbieden waarnamen (3.82, SD 2.5) dan proefpersonen in de andere vier condities die 

wel een excuses bevatten (5.68, SD 1.6, p < .05). Dit verschil was ook significant, wat 

betekent dat de proefpersonen die een product recall met aanvulling lazen de 

aangeboden excuses meer opviel dan de proefpersonen die alleen de product recall 

lazen (t (60.1)= -5.07, p < .001).  
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4.3.  Strategie 

Er is gekeken of er significante verschillen bestaan tussen het wel of niet aanbieden van 

excuses op de afhankelijke variabelen. Kortom: heeft het aanbieden van excuses zin? 

Om na te gaan of dit het geval is, is er een independent sample t-test uitgevoerd. In 

tabel 5 zijn de resultaten te zien.  

Tabel 5. Gemiddelden (en standaarddeviaties) per afhankelijke variabele 

Afhankelijke variabele Reactie Geen reactie 

Rapportcijfer 6.72 (1.39) 7.12 (1.25) 

Verantwoordelijkheid 5.32 (1.08) 5.23 (0.99) 

Imagowaardering deskundigheid 4.59 (1.12) 4.60 (1.09) 

Imagowaardering betrouwbaarheid 5.04 (1.10) 5.06 (1.26) 

Imagowaardering aantrekkelijkheid 4.63 (1.03)* 4.29 (0.93)* 

Toon 4.47 (1.05)* 4.00 (1.12)* 

Mond-tot-mondreclame 4.27 (1.01) 4.27 (0.96) 

Woede 3.54 (1.55) 3.21 (1.82) 

Attitudeverschuiving -0.19 (1.60) -0.24 (1.20) 

Gedragsintentie korte termijn 3.30 (1.72) 3.26 (1.85) 

Gedragsintentie lange termijn 3.74 (1.14) 3.75 (1.26) 

*significante resultaten 

In de tabel is te zien dat er twee hoofdeffecten bestaan. Proefpersonen beoordelen het 

imago van de organisatie aantrekkelijker wanneer er excuses worden aangeboden dan 

wanneer er geen excuses worden aangeboden (F (1, 248)= 4.71, p = .03). Ook wordt de 

toon van de gelezen tekst positiever gewaardeerd wanneer er excuses worden 

aangeboden (F (1, 248)= 7.68, p = .01).  

Er blijkt geen effect van excuses te bestaan op de verantwoordelijkheid van de 

organisatie, de imagowaarderingen deskundigheid en betrouwbaarheid, mond-tot-

mondreclame, woede en gedragsintenties op de korte en lange termijn.  
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4.4. Vorm van excuses 

In dit onderzoek zijn er twee verschillende vormen van excuses gebruikt, namelijk 

excuses met uitleg en excuses zonder uitleg. Uit de independent sample t-test blijkt dat 

er geen effecten bestaan van de vorm van excuses op de afhankelijke variabelen. In 

tabel 6 staan de resultaten.  

Tabel 6. Gemiddelden (en standaarddeviaties) per afhankelijke variabele 

Afhankelijke variabele Met uitleg Zonder uitleg 

Rapportcijfer 6.62 (1.35) 6.81 (1.44) 

Verantwoordelijkheid 5.37 (1.08) 5.27 (1.07) 

Imagowaardering deskundigheid 4.57 (1.03) 4.61 (1.21) 

Imagowaardering betrouwbaarheid 5.04 (1.04) 5.04 (1.17) 

Imagowaardering aantrekkelijkheid 4.62 (0.98) 4.65 (1.07) 

Toon 4.45 (1.01) 4.48 (1.10) 

Mond-tot-mondreclame 4.25 (1.08) 4.29 (0.95) 

Woede 3.68 (1.64) 3.40 (1.45) 

Attitudeverschuiving -0.29 (1.70) -0.09 (1.50) 

Gedragsintentie korte termijn 3.38 (1.72) 3.22 (1.72) 

Gedragsintentie lange termijn 3.66 (1.14) 3.83 (1.15) 

 

4.5. Zender 

Tot slot is gekeken of de zender effect heeft op de afhankelijke variabelen. In dit 

onderzoek is de aanvulling verstuurd vanuit de organisatie of vanuit de CEO. Uit de 

independent sample t-test blijkt dat er geen effecten bestaan van zender op de 

afhankelijke variabelen. In tabel 7 staan de resultaten.  

Tabel 7. Gemiddelden (en standaarddeviaties) per afhankelijke variabele 

Afhankelijke variabele Zender organisatie Zender CEO 

Rapportcijfer 6.74 (1.49) 6.69 (1.94) 

Verantwoordelijkheid 5.34 (1.00) 5.30 (1.15) 

Imagowaardering deskundigheid 4.72 (1.12) 4.47 (1.11) 

Imagowaardering betrouwbaarheid 5.14 (1.13) 4.94 (1.08) 

Imagowaardering aantrekkelijkheid 4.68 (1.04) 4.59 (1.01) 

Toon 4.55 (1.06) 4.38 (1.04) 

Mond-tot-mondreclame 4.35 (0.95) 4.19 (1.07) 

Woede 3.39 (1.50) 3.69 (1.60) 

Attitudeverschuiving -0.09  (1.60) -0.28 (1.60) 

Gedragsintentie korte termijn 3.29 (1.78) 3.31 (1.67) 

Gedragsintentie lange termijn 3.80 (1.13) 3.68 (1.15) 
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4.6. Interactie tussen vorm van excuses en zender 

Om na te gaan of er interactie-effecten zijn van de vorm van de excuses en de zender, is 

er een tweewegsvariantieanalyse uitgevoerd. In tabel 8 zijn een aantal significante 

interacties te zien.  

Tabel 8. Interactie-effecten per afhankelijke variabele 

Afhankelijke variabele Zender organisatie  Zender CEO  

 Geen uitleg Wel uitleg Geen uitleg Wel uitleg 

Rapportcijfer 6.84 (0.19) 6.64 (0.19) 6.40 (0.19) 7.00 (0.20) 

Verantwoordelijkheid 5.33 (1.06) 5.34 (0.96) 5.40 (1.12) 5.21 (1.19) 

Imagowaardering deskundigheid 4.50 (1.15)* 4.94 (1.06)* 4.65 (0.91)* 4.29 (1.26)* 

Imagowaardering betrouwbaarheid 4.96 (1.13)* 5.31 (1.11)* 5.12 (0.95)* 4.77 (1.18)* 

Imagowaardering aantrekkelijkheid 4.48 (1.02)* 4.87 (1.04)* 4.76 (0.93)* 4.42 (1.07)* 

Toon 4.38 (1.06)* 4.72 (1.05)* 4.52 (0.97)* 4.25 (1.10)* 

Mond-tot-mondreclame 4.15 (1.05) 4.23 (1.10) 4.35 (1.11) 4.35 (0.77) 

Woede 3.65 (1.57) 3.13 (1.38) 3.71 (1.71)  3.67 (1.49) 

Attitudeverschuiving 0.04 (1.21) -0.23 (1.87) -0.22 (1.69) -0.35 (1.59) 

Gedragsintentie korte termijn 3.18 (1.76) 3.39 (1.80) 3.25 (1.70) 3.36 (1.66) 

Gedragsintentie lange termijn 4.01 (1.11) 3.59 (1.13) 3.64 (1.16) 3.73 (1.54) 

*Significante verschillen 

Uit tabel 8 blijkt dat de interactie-effecten van de vorm van excuses en zender op een 

aantal afhankelijke variabelen significant zijn. Er is een interactie-effect voor de 

imagowaarderingen deskundigheid (F (1, 196)= 6.61, p = .01), betrouwbaarheid (F (1, 

196) = 5.13, p = .03) en aantrekkelijkheid (F (1, 196)= 6.46, p = .01). Ook op de 

afhankelijke variabelen toon (F (1, 196)= 4.06, p = .05) en rapportcijfer (F (1,193)= 4.11, 

p = .04) zijn interactie-effecten gevonden. 

Deze interactie-effecten betekenen dat wanneer de organisatie excuses met uitleg 

aanbiedt, proefpersonen het imago van de organisatie meer deskundig, betrouwbaar en 

aantrekkelijk waarderen dan wanneer de CEO excuses met uitleg aanbiedt. Andersom 

geldt dat wanneer de CEO excuses zonder uitleg aanbiedt, proefpersonen het imago van 

de organisatie meer deskundig, betrouwbaar en aantrekkelijk waarderen. In figuren 4, 5 

en 6 zijn deze resultaten weergegeven.  
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Figuur 4. Interactie-effect van vorm van excuses en zender op deskundigheid 

 

Figuur 5. Interactie-effect van vorm van excuses en zender op betrouwbaarheid 

 

Significant verschil (F (1, 193)= 2.03, p < 0.01) 

 

Significant verschil (F (1, 193)= 0.49, p < 0.02) 
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Figuur 6. Interactie-effect van vorm van excuses en zender op aantrekkelijkheid 

 

Ook is er een interactie-effect voor de waardering van de toon gevonden (zie figuur 7). 

De toon van de gelezen tekst wordt beter gewaardeerd wanneer er excuses met uitleg 

door de organisatie wordt aangeboden. Bij excuses zonder uitleg geldt het 

tegenovergestelde: de CEO als zender van de reactie leidt tot een betere beoordeling 

van toon (F (1, 196)= 4.06, p = .05). 

Figuur 7. Interactie-effect van vorm van excuses en zender op toon 

 
Na een meer gedetailleerde analyse blijken de verschillen die te zien zijn in figuren 4, 5, 

6 en 7 tussen de organisatie en CEO bij excuses zonder uitleg significant. Dit betekent 

dat het aanbieden van excuses zonder uitleg voor een CEO negatief uitpakt: 

Significant verschil (F (1, 193)= 0.17, p < 0.05) 

 

Significant verschil (F (1, 193)= 0.19, p < 0.05) 
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proefpersonen waarderen de deskundigheid, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van 

het imago én de toon lager wanneer de CEO excuses met uitleg aanbiedt. De gedachte 

hierachter zou kunnen zijn, dat mensen van een persoon verwachten dat hij/zij zich 

verantwoord. Voor een organisatie blijkt het aanbieden van excuses genoeg. Het imago 

en de toon worden beter gewaardeerd wanneer de organisatie slechts excuses 

aanbiedt. Een uitleg bij de excuses blijkt overbodig, dan wordt het imago en de toon 

alleen maar lager gewaardeerd. 

Tot slot blijkt er ook een interactie-effect te bestaan voor het rapportcijfer dat 

proefpersonen gaven (F (1,193)= 4.11, p = .04). In figuur 8 is duidelijk te zien dat 

wanneer de organisatie excuses met uitleg aanbiedt, de proefpersonen een hoger 

rapportcijfer geven dan wanneer de CEO excuses met uitleg aanbiedt. Wanneer de CEO 

geen uitleg bij de excuses geeft, geven de proefpersonen een hoger rapportcijfer dan 

wanneer de organisatie de zender is. 

Figuur 8. Interactie-effect van vorm van excuses en zender op rapportcijfer 
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4.7. Interactie tussen vorm van excuses en woede 

In deze paragraaf wordt de interactie van de vorm van excuses en woede onderzocht op 

de afhankelijke variabelen. Uit de uitgevoerde univariate analyses blijken er interactie-

effecten te bestaan op alle afhankelijke variabelen, behalve op verantwoordelijkheid en 

gedragsintentie korte termijn.  

Er is een interactie-effect  gevonden van de vorm van excuses (excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg of geen aanvulling/excuses) en woede op de imagowaardering 

deskundigheid (eta2 = .235; F(3, 246)= 25.25, p < .001), betrouwbaarheid (eta2 = .156; 

F(3, 246)= 15.14, p < .001) en aantrekkelijkheid (eta2 = .151; F(3, 246)= 14.6, p < .001). In 

figuur 9 zijn deze drie samengenomen. In figuur 9 is te zien dat de effecten van woede 

op de totale imagowaardering verschilt voor excuses zonder uitleg, excuses met uitleg 

en geen aanvulling/excuses. Wanneer er excuses zonder uitleg wordt aangeboden, is er 

een matig verband (r= .29). Voor excuses met uitleg (r= .60) en geen aanvulling/excuses 

(r= .54) is dat verband veel sterker. Dit betekent dat woede een veel sterker effect heeft 

op imago in de condities excuses met uitleg en geen aanvulling/excuses. Proefpersonen 

die weinig boosheid ervaren reageren positiever op uitleg, maar voor boze 

proefpersonen werkt uitleg juist negatiever. 

Figuur 9. Interactie-effect van vorm van excuses en woede op de totale imagowaardering 

 

Ook bestaat er een interactie-effect van de vorm van excuses (excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg of geen aanvulling/excuses) en woede op toon (eta²= 0.09; F(3, 246)= 

8.14, p < .001). In figuur 10 is te zien dat de effecten van woede op toon verschilt voor 

excuses zonder uitleg, excuses met uitleg en geen aanvulling/excuses. Dit betekent dat 

woede ook hier een veel sterker effect heeft op de waardering van de toon in de 
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condities excuses met uitleg (r= .57) en geen aanvulling/excuses (r= .14) dan in de 

conditie excuses zonder uitleg (r= .05).  

Figuur 10. Interactie-effect van vorm van excuses en woede op toon 

 

Er bestaat ook een interactie-effect van de vorm van excuses (excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg of geen aanvulling/excuses) en woede op negatieve mond-tot-

mondreclame (eta²= .262; F(3, 246)=29.1, p < .001). In figuur 11 is te zien dat de effecten 

van woede op negatieve mond-tot-mondreclame verschilt voor excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg en geen aanvulling/excuses. Dit betekent dat woede ook hier een 

sterker effect heeft op negatieve mond-tot-mondreclame in de condities excuses met 

uitleg (r= .58) en geen aanvulling/excuses (r= .49) dan in de conditie excuses zonder 

uitleg (r= .46). 

Figuur 11. Interactie-effect van vorm van excuses en woede op negatieve mond-tot-mondreclame 
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Ook bestaat er een interactie-effect van de vorm van excuses (excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg of geen aanvulling/excuses) en woede op gedragsintentie lange 

termijn (eta²= .296; F(3, 246)=19.9, p < .001). In figuur 12 is te zien dat de effecten van 

woede op gedragsintentie lange termijn verschilt voor excuses zonder uitleg, excuses 

met uitleg en geen aanvulling/excuses. Dit betekent dat woede ook hier een sterker 

effect heeft op gedragsintentie lange termijn in de condities excuses met uitleg (r= .53) 

en geen aanvulling/excuses (r= .47) dan in de conditie excuses zonder uitleg (r= .34).  

Omdat er een effect bestaat van crisissituatie en wel of geen aanvulling/excuses op de 

afhankelijke variabele gedragsintentie lange termijn, kunnen de bovenstaande 

gevonden verschillen ook worden toegeschreven aan het verschil in crisissituatie.  

Figuur 12. Interactie-effect van vorm van excuses en woede op gedragsintentie lange termijn 

 

Ook op attitudeverschuiving werd een interactie-effect van de vorm van excuses en 

woede gevonden (eta²= .095; F(3, 246)= 8.47, p < .001). In figuur 13 is te zien dat de 

effecten van woede op attitudeverschuiving verschilt voor excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg en geen aanvulling/excuses. Dit betekent dat woede ook hier een 

sterker effect heeft op attitudeverschuiving in de condities excuses met uitleg (r= .35) en 

geen aanvulling/excuses (r= .34) dan in de conditie excuses zonder uitleg (r= .26). 
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Figuur 13. Interactie-effect tussen vorm van excuses en woede op attitudeverschuiving 

 

Er blijkt ook een interactie-effect te bestaan van strategie uitleg (excuses zonder uitleg, 

excuses met uitleg of geen aanvulling/excuses) en woede op het rapportcijfer dat 

proefpersonen gaven (eta²= .056; F(3, 246)= 4.80, p < .005). In figuur 14 is te zien dat de 

effecten van woede op rapportcijfer verschilt voor excuses zonder uitleg, excuses met 

uitleg en geen aanvulling/excuses. Woede heeft voor rapportcijfer een ander effect dan 

op de andere afhankelijke variabelen. Dit betekent dat woede een sterker effect heeft 

op rapportcijfer in de condities excuses zonder uitleg (r= .30) en excuses met uitleg (r= 

.14) dan in de conditie geen aanvulling/excuses (r= .07). 

Figuur 14. Interactie-effect tussen vorm van excuses en woede op rapportcijfer 
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4.8. Correlaties woede en uitleg 

Wanneer de correlaties nader geanalyseerd worden, blijkt er iets interessants.  

 

Tabel 9. Correlaties (r) tussen woede en afhankelijke variabelen naar verschillende excuuscondities 

Afhankelijke variabele Excuses zonder uitleg Excuses met uitleg Geen reactie 

Imagowaardering deskundigheid 0.29 0.59 0.60 

Imagowaardering betrouwbaarheid 0.21 0.52 0.45 

Imagowaardering aantrekkelijkheid 0.24 0.54 0.34 

Totale imagowaardering 0.29 0.60 0.54 

Toon 0.05 0.57 0.14 

Mond-tot-mondreclame 0.46 0.58 0.49 

Attitudeverschuiving 0.26 0.35 0.34 

Gedragsintentie lange termijn 0.34 0.53 0.47 

Rapportcijfer 0.30 0.14 0.07 

 

Voor zowel imagowaardering deskundigheid (r= .29), betrouwbaarheid (r= .21) en 

aantrekkelijkheid (r= .24), totale imagowaardering (r= .29), toon (r= .05), negatieve 

mond-tot-mondreclame (r= .46), attitudeverschuiving (r= .26) en gedragsintentie lange 

termijn (r= .34) blijkt dat wanneer er excuses zonder uitleg wordt aangeboden, woede 

nauwelijks meer effect heeft.  

 

Dit is interessant, omdat boze mensen die excuses met uitleg hebben gelezen het imago 

van de organisatie lager waarderen, de toon lager waarderen, meer negatieve mond-

tot-mondreclame verspreiden, minder geneigd zijn binnenkort opnieuw producten in de 

winkel te kopen waar zij de eieren/yoghurt hebben gekocht, minder geneigd zijn 

binnenkort opnieuw een product aan te schaffen van Keko Eiergroothandel/Hollandse 

Zuivel en minder geneigd zijn op binnenkort opnieuw eieren aan te schaffen van een 

ander merk dan boze mensen die een excuses zonder uitleg hebben gelezen. Verwacht 

werd echter dat het tegenovergestelde het geval zou zijn. Dit betekent dat excuses 

aanbieden voor boze mensen pas positief werkt wanneer er geen uitleg van de excuses 

wordt gegeven. Het kan zijn dat boze mensen alleen maar meer woede ervaren bij het 

lezen van een uitleg met excuses. De uitleg van de excuses wordt bijvoorbeeld gezien als 

het goedpraten van de fout of het niet nemen van verantwoordelijkheid, waardoor de 

uitleg de woede dus versterkt.  

 

Voor rapportcijfer is het tegenovergestelde het geval: wanneer er geen 

aanvulling/excuses is, heeft woede nauwelijks effect op het rapportcijfer (r = .07). Boze 

mensen geven een hoger rapportcijfer wanneer er geen aanvulling wordt gegeven, dan 

wanneer er excuses met uitleg of zonder uitleg wordt gegeven.  
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4.9. Facebookreacties proefpersonen 

Vraag 2 van de vragenlijst betrof een open vraag, namelijk ‘post een reactie op 

Facebook. Wat zou u schrijven?’. Het was de bedoeling dat de proefpersonen een 

reactie gaven op de aanvulling van de organisatie of de CEO óf indien de proefpersonen 

in de controleconditie zaten, een reactie gaven op de product recall. De reacties die zijn 

gegeven zijn heel verschillend. Zo zijn er positieve, negatieve en geen reacties te 

ontdekken. Echter, door de manier waarop de vraag is geformuleerd, kan de vraag een 

dubbelzinnige betekenis hebben. Proefpersonen kunnen daarom de aanvulling van 

ofwel de organisatie of de CEO hebben herschreven.  

Bij het coderen zijn herschreven reacties niet meegerekend, omdat dit geen reactie op 

de aanvulling/product recall is en dus niet de bedoeling van de vraag was. Vaak werd het 

duidelijk uit het bericht wanneer het herschreven was ('Ik vind het bericht goed, alleen 

zou ik de zin.. anders schrijven'). Ook reacties die Facebook acties bevatten, zoals ‘ik zou 

het bericht ‘liken’ of ‘sharen’) zijn buiten beschouwing gelaten.  

De reacties die wel meegenomen zijn voor de analyses zijn onderverdeeld in positieve, 

negatieve en neutrale reacties. Tot de positieve reacties worden reacties zoals 'bedankt 

voor de informatie' gerekend en tot de negatieve reacties worden reacties zoals 'weg 

ermee' of 'nooit meer een eitje van Keko' gerekend. Ook zijn er neutrale reacties 

gecategoriseerd, dit zijn reacties waarin vragen worden gesteld, bijvoorbeeld wat er 

gebeurt wanneer iemand de yoghurt of de eieren al heeft gegeten.  

Ten eerste is bekeken in welke mate proefpersonen hebben gereageerd. Van de 250 

proefpersonen hebben 158 mensen (63.2%) een reactie ingevuld, 92 mensen niet 

(36.8%). In onderstaande tabel is de verdeling per conditie weergegeven. De reacties zijn 

gelijkmatig over de condities verdeeld (χ2 (4)= 4.4, p > 0.05). In tabel 10 staan de 

aantallen positieve, negatieve en neutrale reacties onderverdeeld per conditie.  

Tabel 10. Aantal proefpersonen die wel/geen reactie geven op Facebook uitgesplitst per conditie 

Conditie Wel reactie Geen reactie 

Controle 26 24 

Zonder uitleg, zender organisatie 32 18 

Zonder uitleg, zender CEO 36 14 

Met uitleg, zender organisatie 32 18 

Met uitleg, zender CEO 32 18 

 

4.10. Richting van de reacties 

Elke reactie van de proefpersonen is onderverdeeld in een van de volgende richtingen: 

positief, negatief of neutraal. In tabel 11 zijn het aantal reacties per conditie te zien. De 

positieve, negatieve en neutrale reacties van de proefpersonen zijn gelijk verdeeld over 

de vijf verschillende condities (χ2 (8)= 12.2 p > .05).   
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Tabel 11. Aantal positieve, negatieve en neutrale reacties onderverdeeld per conditie 

Conditie Positief Negatief Neutraal Totaal 

Controle 12 4 10 26 

Zonder uitleg, zender organisatie 13 8 10 32 

Zonder uitleg, zender CEO 14 10 12 36 

Met uitleg, zender organisatie 14 8 10 32 

Met uitleg, zender CEO 4 10 18 32 

Totaal 57 40 60 158 

 

Het aanbieden van excuses heeft geen effect op de richting van de reacties (χ2 (2)= 2.6, 

p > .05). Ook hebben de zender (χ2 (2)= 4.1, p > .05) en de vorm van excuses  (χ2 (2)= 

2,45, p > .05) geen effect.  

4.11. Lengte van de Facebookreacties 

Om de lengtes van de Facebookreacties van de proefpersonen te kunnen analyseren, is 

het aantal woorden geteld. Eerst zijn de effecten van excuses aanbieden, zender en 

vorm van excuses op de ‘lengte van de Facebookreactie’ door middel van een t-test 

onderzocht. Het verschil tussen het wel (11.46, SD 14.8) en niet aanbieden van excuses 

(7.12, SD 8.7) blijkt significant (p < .05). Dit betekent dat proefpersonen die een 

aanvulling/excuses lazen, een langere Facebookreactie schreven dan proefpersonen die 

geen aanvulling/excuses lazen. Ook de verschillen die voor zender gevonden zijn, bleken 

significant (p < 0.05). Proefpersonen schreven een kortere reactie wanneer zij een 

reactie van de organisatie lazen (8.65, SD 11.8), dan wanneer proefpersonen een reactie 

van de CEO lazen (14.26, SD 16.8). Er bleek geen verschil te bestaan tussen de lengte van 

de reacties en het wel of niet geven van een uitleg van de excuses. Proefpersonen die 

excuses met uitleg lazen (12.1, SD 15.1), schreven geen langere reactie dan 

proefpersonen die excuses zonder uitleg lazen (10.8, SD 14.4). 

Om na te gaan of er interactie-effecten bestaan voor de variatie van zender en het 

aanbieden van excuses met of zonder uitleg is er een ANOVA test uitgevoerd op de 

afhankelijke variabele lengte van de Facebookreacties. In tabel 12 zijn de resultaten te 

zien. 

Tabel 12. Interactie-effect voor de afhankelijke variabele lengte van de Facebookreacties 

Afhankelijke variabele Zender organisatie Zender CEO 

 Geen uitleg Wel uitleg Geen uitleg Wel uitleg 

Lengte van de reacties 9.54 (12.45) 7.76 (11.14) 14.74 (17.15) 13.78 (16.64) 

 

Uit tabel 12 blijkt dat het interactie-effect van ‘zender’ en ‘vorm van excuses’ op de 

afhankelijke variabele ‘lengte van de Facebookreacties’ niet significant is (p > .05). Dit 

betekent dat er geen verschil bestaat tussen CEO of organisatie als zender en wel of 

geen uitleg geven op de lengte van de reacties.  
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5. CONCLUSIE 

De onderzoeksvragen van dit onderzoek luidden als volgt:  

1) Wat is het effect van excuses aanbieden in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 

a. Bestaat er een verschil in het wel of niet aanbieden van excuses? 

b. Bestaat er een verschil in het aanbieden van excuses met of zonder 

uitleg?  

2) Wat is het effect van zender in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 

a. Bestaat er een verschil tussen de organisatie en CEO als zender van de 

reactie? 

3) Wat is het effect van de emotie woede in een crisissituatie op het imago en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie, de toon, negatieve mond-tot-

mondreclame, gedragsintenties, woede en Facebookreacties? 

Ten eerste blijkt dat het aanbieden van excuses slechts effect heeft op de afhankelijke 

variabelen imagowaardering aantrekkelijkheid en toon. Wanneer er excuses werden 

aangeboden, werden de aantrekkelijkheid van het imago en de toon van de gelezen 

tekst hoger gewaardeerd. De vorm van excuses blijkt geen effect te hebben op de 

afhankelijke variabelen. Er bestaat geen verschil in het aanbieden van excuses met of 

zonder uitleg op de afhankelijke variabelen.  

Vervolgens is er gekeken of de zender van de aanvulling effect had op de afhankelijke 

variabelen. Dit bleek niet het geval te zijn.  

Er blijken echter wel interessante interactie-effecten te bestaan van de vorm van 

excuses en zender. Deze effecten bestaan op de afhankelijke variabelen 

imagowaardering deskundigheid, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid, voor de 

waardering van de toon en rapportcijfer. Deze interactie-effecten betekenen ten eerste 

dat wanneer de organisatie excuses met uitleg aanbiedt, het imago van de organisatie 

meer deskundig, betrouwbaar en aantrekkelijk wordt bevonden en dat de toon hoger 

wordt gewaardeerd dan wanneer de CEO excuses met uitleg aanbiedt. Andersom geldt 

dat wanneer een CEO excuses zonder uitleg aanbiedt, dit juist tot een hogere 

imagowaardering van deskundigheid, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid en hogere 

waardering van de toon leidt.  Tevens blijken de verschillen tussen de CEO en de 

organisatie bij excuses zonder uitleg significant: het aanbieden van excuses zonder uitleg 

pakt voor een CEO negatief uit.  

Ten derde blijkt dat boze mensen anders reageren op de vorm van excuses (excuses met 

uitleg, excuses zonder uitleg of geen uitleg), wat betreft de imagowaardering, de 

waardering van de toon, negatieve mond-tot-mondreclame, gedragsintentie lange 
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termijn, attitudeverschuiving en rapportcijfer. Excuses aanbieden werkt voor boze 

mensen pas positief als er geen uitleg van de excuses wordt gegeven.  

Tot slot blijkt dat het aanbieden van excuses, de zender en de vorm van excuses geen 

effect heeft op de positieve, negatieve en neutrale Facebookreacties van de 

proefpersonen. Er bestaan wel significante verschillen voor de lengte van de 

Facebookreacties van de proefpersonen. Wanneer proefpersonen een 

aanvulling/excuses lazen, plaatsten zij een langere Facebookreactie dan proefpersonen 

die geen aanvulling/excuses lazen. Bovendien waren de Facebookreacties van de 

proefpersonen korter wanneer de organisatie excuses aanbood, dan wanneer de CEO 

excuses aanbood. De vorm van excuses had geen effect op de lengte van de reactie. Ook 

zijn er geen interactie-effecten gevonden.  
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6. THEORETISCHE IMPLICATIES 

Het SCCT-model van Coombs is in hoofdstuk 2 besproken. Coombs voorspelt met dit 

model enkele relaties, bijvoorbeeld dat de crisisresponsstrategie effect heeft op de 

emoties van de ontvangers en op het imago van de organisatie (pijlen F3 en F2).  

Figuur 15. SCCT-model van Coombs (2007) 

 

De resultaten van dit onderzoek komen niet geheel overeen met het SCCT-model van 

Coombs. Dit onderzoek richtte zich op een crisis van het type accidental crisis, waarbij 

de organisatie een gemiddelde verantwoordelijkheid heeft voor de crisis. Coombs stelt 

in zijn model dat de verantwoordelijkheid van de organisatie voor de crisis en de 

crisisresponsstrategie effect hebben op emoties. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de 

emotie woede een direct negatief effect heeft op de totale imagowaardering, de 

waardering van de toon, negatieve mond-tot-mondreclame, gedragsintenties op de 

lange termijn, attitudeverschuiving en op het rapportcijfer. Dit betekent dat mensen bij 

wie de crisis woede oproept bijvoorbeeld in de toekomst geen producten meer van de 

organisatie zullen kopen of meer negatief over de organisatie zullen praten. De 

crisisresponsstrategie excuses zonder uitleg nuanceert deze effecten. Door excuses 

zonder uitleg aan te bieden worden de meest positieve effecten behaald voor zowel 

mensen die veel woede ervaren als mensen die minder woede ervaren. Het aanbieden 

van excuses heeft alleen in het geval van het rapportcijfer een negatief effect. 

Emoties hebben volgens het model invloed op gedragsintenties. Dit blijkt in dit 

onderzoek ten dele het geval: woede heeft alleen invloed op de gedragsintenties op de 

lange termijn, niet op de korte termijn. De crisisresponsstrategie excuses aanbieden 

heeft in dit onderzoek wel een positief effect op een van de drie aspecten van 
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imagowaardering, namelijk de aantrekkelijkheid. Dit komt overeen met het SCCT-model 

(pijl F2).  

De gevonden resultaten kunnen de theorie van Lazare (2005) bevestigen. Lazare stelt 

dat wanneer excuses oneerlijk, arrogant of manipulatief overkomen, dit negatieve 

gevolgen kan hebben. Ook wanneer publieke excuses niet gedetailleerd genoeg zijn, kan 

dit negatief uitpakken. In dit onderzoek worden publieke excuses aangeboden, namelijk 

excuses via Facebook. De resultaten laten zien dat excuses met uitleg negatieve 

gevolgen kunnen hebben. De excuses kunnen ofwel niet oprecht, arrogant of 

manipulatief overkomen op de proefpersonen of de excuses zijn niet gedetailleerd 

genoeg. 

De resultaten van dit onderzoek komen gedeeltelijk overeen met de resultaten van het 

onderzoek van Kerkhof (ongepubliceerd). De organisaties Keko Eiergroothandel en 

Hollandse zuivel worden niet meer verantwoordelijk gehouden voor de crisis wanneer er 

excuses wordt aangeboden. Uit het onderzoek van Kerkhof blijkt dat H&M wel meer 

verantwoordelijk wordt gehouden voor het incident wanneer er excuses wordt 

aangeboden. Er bleek geen verschil te bestaan in het aanbieden van een zakelijke of 

persoonlijke excuses. Dit is ook het geval in dit onderzoek: er zijn geen verschillen 

gevonden tussen de organisatie of de CEO als zender.  

Kim & Cameron (2011) toonden aan dat emoties, waaronder woede, van invloed zijn op 

de manier waarop verschillende crisisresponsstrategieën van de verantwoordelijke 

organisatie worden ontvangen. Dit onderzoek kan de resultaten van Kim & Cameron 

ondersteunen. Het blijkt namelijk dat het aanbieden van excuses zonder uitleg de 

emotie woede kan nuanceren. Wanneer de crisisresponsstrategie excuses zonder uitleg 

bij boze mensen wordt gebruikt, heeft dit een positief effect op de imagowaardering, de 

toon, negatieve mond-tot-mondreclame, gedragsintenties op de lange termijn en 

attitudeverschuiving.  

Tevens kunnen de resultaten van dit onderzoek een antwoord geven op het aanbevolen 

vervolgonderzoek Coombs & Holladay (2008). Verder onderzoek zou moeten uitwijzen 

of meer woede resulteert in verschillen tussen responsstrategieën. Dit onderzoek laat 

zien dat woede aan een bepaalde responsstrategie de voorkeur geeft, namelijk excuses 

zonder uitleg.  

Tot slot blijken de resultaten van dit onderzoek overeen te komen met de resultaten van 

het onderzoek van Van der Zee (2012). Het aanbieden van excuses zou volgens haar het 

beste werken bij mensen die veel woede ervaren. Dit onderzoek bevestigt deze 

bevindingen. Dit onderzoek gaat zelfs een stapje verder, en laat zien dat excuses zonder 

uitleg het beste werken bij mensen die boos zijn. Bolhuis (2013) kan zich met haar 

resultaten niet aansluiten bij de resultaten van Van der Zee. De resultaten van Bolhuis 

laten niet zien dat excuses het beste werkt bij boze mensen. Zij geeft als verklaring de 

verschillende producten die gebruikt zijn voor het stimulusmateriaal: medicijnen en 

voedingsproducten. In dit onderzoek zijn twee cases gebruikt die betrekking hadden op 
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voeding, namelijk eieren en yoghurt. Van der Zee gebruikte voedingsproducten en 

Bolhuis medicijnen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de overeenkomstige 

resultaten met het onderzoek van Van der Zee en afwijkende resultaten met het 

onderzoek van Bolhuis.  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de relaties als volgt in elkaar zitten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excuses aanbieden: 

excuses zonder uitleg 

Woede 
Imagowaardering 

Toon 

Negatieve mond-tot-mondreclame 

Gedragsintenties lange termijn 

Attitudeverschuiving 

Rapportcijfer 
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7. PRAKTISCHE IMPLICATIES 

Het belangrijkste doel van crisiscommunicatie is om de schade voor de organisatie zo 

veel mogelijk te beperken. Met name is het belangrijk om het imago van de organisatie 

na een crisis te herstellen. Maar hoe pakken managers dit aan?  

In dit onderzoek zijn weinig effecten gevonden van excuses, maar de effecten die zijn 

gevonden, zijn wel belangrijk. Zo heeft het aanbieden van excuses namelijk effect op de 

imagowaardering aantrekkelijkheid. Excuses aanbieden is in ieder geval de eerste stap.  

De volgende stap is de keuze voor excuses met of zonder uitleg. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat er geen effecten bestaan voor de vorm van excuses. Wél bestaan er 

effecten van de vorm van excuses wanneer de emotie woede erbij wordt betrokken. 

Dan blijkt excuses zonder uitleg voor het meest positieve effect te zorgen. Excuses 

zonder uitleg nuanceert de emotie woede, wat betekent dat excuses zonder uitleg het 

meest positieve effect heeft voor mensen die minder woede ervaren en voor mensen 

die meer woede ervaren.  

De laatste stap is bepalen wie de zender is van de excuses zonder uitleg. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de organisatie het best excuses zonder uitleg kan verzenden voor 

de meest gunstige effecten.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, kan er een advies worden gegeven aan 

managers van organisaties in een crisissituatie. Wanneer de crisissituatie zich voordoet 

op Facebook en wanneer de organisatie een redelijke verantwoordelijkheid heeft, luidt 

het advies voor de manager als volgt: plaats een reactie met excuses zonder uitleg uit 

naam van de organisatie voor de meest gunstige effecten.  
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8. DISCUSSIE 

Er bestaan in dit onderzoek ook enkele tekortkomingen. Zo hebben verschillende 

proefpersonen aangegeven dat vragen in de vragenlijst onduidelijk zijn of hebben zij de 

vraag anders geïnterpreteerd dan de bedoeling was. Voor de vragen over toon, vraag 20 

t/m 24, was het niet duidelijk of het over de product recall ging of over de reactie van de 

organisatie of CEO. Bij vraag 2 werd duidelijk dat proefpersonen niet wisten waar zij op 

moesten reageren, op de product recall of op de reactie van de organisatie of CEO. Ook 

vraag 25 en 26 waren niet duidelijk, omdat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van 

een fictieve organisatie, namelijk Keko Eiergroothandel/Hollandse Zuivel. Het was voor 

de proefpersonen niet mogelijk om aan te geven hoe zij voor het lezen van het 

Facebookbericht over de organisatie dachten en hoe zij na het lezen over de organisatie 

dachten.  

Het fictieve karakter van de organisaties heeft als voordeel dat er geen 

crisisgeschiedenis bestaat en dus ook geen vooroordeel over de organisatie. Voor 

vervolgonderzoek kan het daarom nuttig zijn om bestaande organisaties te gebruiken 

mét een crisisgeschiedenis en zonder. Het effect van woede kan verschillend zijn voor 

deze situaties waardoor er ook anders om kan worden gegaan met de reacties. 

Proefpersonen die in een van de vier condities zaten met een aanvulling van de 

organisatie ofwel de CEO hebben eigenlijk twee teksten gelezen. Ten eerste de product 

recall en ten tweede de aanvulling van de organisatie of de CEO. In de vragenlijst werd 

niet duidelijk gemaakt op welke tekst de vragen gericht waren. Dit zal bij toekomstig 

onderzoek duidelijker moeten worden beschreven om ambiguïteit te voorkomen. 

Het materiaal voor dit onderzoek bestond uit een Facebookpagina die via papier aan de 

proefpersoon werd getoond. Wanneer het materiaal op de computer wordt getoond, 

kan er een realistischer beeld ontstaan. De reacties op het Facebookbericht zouden dan 

ook langer of anders kunnen zijn, omdat de proefpersonen over een toetsenbord 

beschikken in plaats van pen en papier.  

De product recalls die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn gericht op voedsel, namelijk 

eieren en yoghurt. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat product recalls 

gericht op andere producten een andere invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de 

woede van mensen. Wanneer gevaarlijkere situaties zich voordoen, zullen mensen 

waarschijnlijk heftiger en dus bozer kunnen reageren. Om deze verschillen te 

onderzoeken, is het interessant om het onderzoek nogmaals uit te voeren met product 

recalls gericht op andere producten.  

Nestlé heeft de donkere kant van social media gezien. In dit onderzoek is echter niet 

onderzocht in welke mate proefpersonen de product recall bijvoorbeeld ‘sharen’ of 

‘liken’. Berichtgeving via social media kan als een lopend vuurtje en kan positieve of 

negatieve gevolgen hebben. Om deze effecten nader te onderzoeken is het voor 

vervolgonderzoek interessant om bestaande casussen te analyseren. Ook brengt social 
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media anonimiteit met zich mee, wat in kan houden dat Facebookgebruikers meer 

emoties tonen. Het is interessant om te onderzoeken of de mate van woede voor social 

media en traditionele media verschilt.  

Tot slot moet er meer onderzoek worden gedaan om aan te kunnen tonen dat het SCCT-

model van Coombs wat betreft emoties niet opgaat. De resultaten van dit onderzoek 

samen met de resultaten van het onderzoek van Van der Zee kunnen erop duiden dat 

deze bevinding slechts geldt voor product recalls met als onderwerp voedsel. Het is 

interessant om te onderzoeken of het type product daadwerkelijk invloed heeft op de 

rol van emoties. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het SCCT-model inderdaad niet 

altijd toepasbaar is.  
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BIJLAGE A. MATERIAAL 

Figuur 1. Controleconditie (geen reactie op product recall) 
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Figuur 2. Zender organisatie & met uitleg 
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Figuur 3. Zender organisatie & zonder uitleg 
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Figuur 4. Zender CEO & met uitleg 
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Figuur 5. Zender CEO & zonder uitleg 
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BIJLAGE B. VRAGENLIJST 

 

 

 

De Universiteit Utrecht is bezig met een onderzoek naar de meest effectieve manier om als 
organisatie op terugroep-advertenties te reageren via Facebook. Terugroep-advertenties zijn 
kleine tekstberichten in kranten of online waarin consumenten worden opgeroepen om een 
bepaald product terug te brengen naar de winkel. 

Voor dit onderzoek vragen wij mensen om zo'n terugroep-advertentie en de reactie van de 
organisatie hierop te bekijken en hierop te reageren. We willen u hierbij vragen om uw eerste 
reactie op te vullen. U mag zelf bepalen hoe lang uw reactie hierop is.  

Verder vragen wij u om de terugroep-advertentie en de reactie van de organisatie te 
beoordelen. Dat beoordelen gaat heel eenvoudig. We geven een aantal schaalvragen waarop u 
uw mening kunt aankruisen. Bijvoorbeeld 

 

De advertentie is grappig 0 0 0 0 0 ✘ 0 niet grappig 
 

Wij zijn hierbij geïnteresseerd in uw persoonlijke oordeel. Er zijn dus geen goede of foute 

antwoorden. Denk bij het invullen niet te lang na. Ga bij twijfel uit van uw eerste indruk. 

Na de vragen over de advertentie volgen nog enkele algemenere vragen. 

Gebleken is dat het invullen ongeveer 10-15 minuten kost. 

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

 

Jenny de Koning 
Masterstudente Communicatiestudies  
Universiteit Utrecht 
 
Daniel Janssen  
Dr. D.M.L. Janssen, senior docent/onderzoeker Communicatiestudies  
Universiteit Utrecht  
Onderzoeksinstituut UiL/OTS  
Trans 10  

3512 JK Utrecht 
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1. Geef een schoolcijfer voor de reactie van Keko Eiergroothandel 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (omcirkelen) 

2. Post een reactie op Facebook. Wat zou u schrijven? 

Mocht u  meer ruimte nodig hebben, schrijf dan verder aan de onderkant van deze vragenlijst  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keko Eiergroothandel is verantwoordelijk voor de problemen 
met de eieren  

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee eens 

4. Keko Eiergroothandel had de problemen moeten voorkomen Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee eens 

5. Keko Eiergroothandel had de problemen kunnen voorkomen Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee eens 

6. Ik vind de problemen verwijtbaar aan Keko Eiergroothandel Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee eens 

7. Keko Eiergroothandel biedt excuses aan Helemaal mee oneens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee eens 

 

8. Keko Eiergroothandel lijkt mij Onverstandig 0 0 0 0 0 0 0  Verstandig 

9. Keko Eiergroothandel lijkt mij Eerlijk 0 0 0 0 0 0 0  Oneerlijk 

10. Keko Eiergroothandel lijkt mij Onsympathiek 0 0 0 0 0 0 0  Sympathiek 

11. Keko Eiergroothandel lijkt mij Capabel 0 0 0 0 0 0 0  incapabel 

 

12. Keko Eiergroothandel lijkt mij Betrouwbaar 0 0 0 0 0 0 0  Onbetrouwbaar 

13. Keko Eiergroothandel lijkt mij Aardig 0 0 0 0 0 0 0  Onaardig 

14. Keko Eiergroothandel lijkt mij Deskundig 0 0 0 0 0 0 0  Ondeskundig 

15. Keko Eiergroothandel lijkt mij Onoprecht 0 0 0 0 0 0 0  Oprecht 

 

16. Keko Eiergroothandel lijkt mij Geloofwaardig 0 0 0 0 0 0 0  Ongeloofwaardig 
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17. Keko Eiergroothandel lijkt mij Onvriendelijk 0 0 0 0 0 0 0  Vriendelijk 

18. Keko Eiergroothandel lijkt mij Incompetent 0 0 0 0 0 0 0  Competent 

19. Keko Eiergroothandel lijkt mij Aantrekkelijk 0 0 0 0 0 0 0  Onaantrekkelijk 

 

20. De toon van Keko Eiergroothandel is Sympathiek 0 0 0 0 0 0 0  Onsympathiek 

21. De toon van Keko Eiergroothandel is Negatief 0 0 0 0 0 0 0  Positief 

22. De toon van Keko Eiergroothandel is Saai 0 0 0 0 0 0 0  Niet saai 

23. De toon van Keko Eiergroothandel is Vriendelijk 0 0 0 0 0 0 0  Onvriendelijk 

24. De toon van Keko Eiergroothandel is Niet levendig 0 0 0 0 0 0 0  Levendig 

 

Hoe denkt/dacht u   

25. vóór het lezen van de Facebookpagina over Keko Eiergroothandel? Zeer positief 0 0 0 0 0 0 0  Zeer negatief 

26. ná het lezen van de Facebookpagina over Keko Eiergroothandel? Zeer positief 0 0 0 0 0 0 0  Zeer negatief 

27. Ik zou mensen in mijn omgeving het aanschaffen van eieren van Keko 
Eiergroothandel 

Aanmoedigen 0 0 0 0 0 0 0  Ontmoedigen 

28. Ik zou mensen in mijn omgeving het aanschaffen van eieren van Keko 
Eiergroothandel  

Afraden 0 0 0 0 0 0 0  Aanraden 

29. Ik zou mij tegenover anderen kritisch uitlaten over producten van Keko 
Eiergroothandel 

Helemaal mee eens 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal mee oneens 

 

30. Ik erger mij aan dit soort incidenten met terugroepacties Heel erg 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal niet 

31. Ik maak me kwaad als organisaties dit soort fouten maken Heel erg 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal niet 

32. Ik wind me op over dit soort incidenten Heel erg 0 0 0 0 0 0 0  Helemaal niet 
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 Stelt u zich voor dat deze terugroepactie op u van toepassing is 

Hoe groot acht u de kans dat u...    

33. De eieren terugbrengt naar de winkel waar u het gekocht heeft? Heel klein 0 0 0 0 0 0 0  Heel groot 

34. Meer informatie zou proberen te verkrijgen (telefonisch, website)? Heel klein 0 0 0 0 0 0 0  Heel groot 

35. Binnenkort opnieuw een product aanschaft in de winkel waar u de eieren 
gekocht heeft? 

Heel klein 0 0 0 0 0 0 0  Heel groot 

36. Binnenkort opnieuw een product aanschaft van Keko Eiergroothandel? Heel klein 0 0 0 0 0 0 0  Heel groot 

37. Binnenkort opnieuw eieren aanschaft van een ander merk? Heel klein 0 0 0 0 0 0 0  Heel groot 

 

38.   Ik ben een  0 man 
0 vrouw 

  

39. Leeftijd …… jaar   

40. Opleidingsniveau 0 basisonderwijs 
0 middelbaar onderwijs 
0 middelbaar beroepsonderwijs 
0 hoger beroepsonderwijs 
0 universitair onderwijs 

  

41. Heeft u een Facebook account? 0 ja 
0 nee 

  

42. Heeft u wel eens contact opgenomen met een organisatie via 
Facebook? 

0 ja 
0 nee 

  

43. Hoe vaak gebruikt u Facebook? 0 elke dag 
0 een paar keer per dag 
0 één keer per week 
0 ongeveer één keer per maand 
0 minder dan één keer per maand 

  

 

 Nogmaals onze hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 


