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Samenvatting 
 
Facebook is een social networking site die voornamelijk gebruikt wordt door individuen om 

hun interesses en persoonlijke ervaringen te delen met anderen. Maar het maken van 

nieuwe contacten of het onderhouden van deze sociale contacten blijkt niet alleen een 

aspect waar particulieren zich mee bezig houden. Het medium is bij uitstek ook voor 

bedrijven een tool om nieuwe klanten te werven of connecties met bestaande klanten te 

onderhouden. Daartegenover staat wel dat het bedrijf zich kwetsbaar opstelt, want de 

publieke pagina van de organisatie staat open voor commentaar van klanten die door alle 

(toekomstige) klanten gelezen kunnen worden. Om de juiste impressie van zichzelf te 

behouden zal het bedrijf op alle reacties adequaat moeten handelen. Een manier om 

impression management uit te voeren is om beleefdheidsstrategieën in te zetten.  

 In dit kwantitatief onderzoek is er gekeken naar het effect van 

beleefdheidsstrategieën op het imago van het bedrijf plus de attitude en bijbehorende 

gedragsintenties van een klant. Daarbij zijn er twee fictieve bedrijven (een restaurant en een 

thuisbioscoop app) getoetst om te kijken of er een ander effect optreedt wanneer de reacties 

van de klanten verschillen in ernst.  

  In totaal hebben er 240 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek, welke ieder 

twee interacties tussen klant en bedrijf lazen. Deze interacties werden op twee verschillende 

manieren door de klant geïnitieerd, namelijk door een verzoek of klacht te plaatsen op de 

pagina. Iedere respondent kreeg van beide bedrijven 1 klacht of 1 verzoek te lezen. 

Verschillende strategieën werden ingezet in de reacties van de bedrijven: de 

respectsdimensie, de solidariteitsdimensie en beide strategieën.  

 Uit de resultaten bleek dat bij klachten de reactie met beide strategieën het meest 

effectief was voor het imago van beide bedrijven – bij verzoeken was dit de 

solidariteitsdimensie. Bij klachten bleek de reactie met beide strategieën te leiden tot de 

meest positieve attitude jegens de bedrijven. Bij verzoeken creëerde de solidariteitsdimensie 

de meest positieve attitude jegens de bedrijven. Het inzetten van de drie strategieën in 

reacties had bij beide bedrijven geen effect op de gedragsintenties van de respondenten. 

Wanneer er op situatie vergeleken werd, deden allebei de bedrijven er goed aan om bij 

klachten de beide strategieën te gebruiken in reacties. De ernst van de situatie doet er niet 

toe, beide bedrijven doen er goed aan om deze strategie in te zetten. Bij verzoeken was er 

geen verschil in effect van de drie strategieën bij de ernstige en minder ernstige situatie, voor 

zover het de betrouwbaarheid en deskundigheid van beide organisaties betrof. De 

aantrekkelijkheid en welwillendheid van het restaurant werden echter hoger gewaardeerd 

wanneer de solidariteitsdimensie werd gebruikt. Bij de app werd een dergelijk verschil tussen 

de strategieën niet gevonden.  
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Inleiding 

Bedrijven kunnen er niet meer omheen: social media. Waar vroeger traditionele 

communicatiekanalen zoals televisie of flyers de beste manieren waren om de consument te 

bereiken, is eenzijdige communicatie en de gedachte van passieve consument een 

achterhaald idee geworden. De consumenten van nu zijn actief en participeren: ze twitteren, 

instagrammen en facebooken er lustig op los. Om de consument van nu te bereiken rest er 

voor bedrijven maar één optie: meegaan in de wereld van social media. 

    Het interactieve karakter van de sites creëert voor bedrijven een nieuwe manier om 

contact te maken met hun (toekomstige) klanten. Naast het zenden van berichten naar 

volgers, zijn ze in staat om persoonlijke interacties aan te gaan. Elke willekeurige 

Facebookgebruiker kan op ieder gegeven moment een interactie starten door commentaar te 

plaatsen op de pagina van het bedrijf, welke vervolgens publiekelijk zichtbaar is voor andere 

Facebookgebruikers. Echter, wanneer deze uitingen negatief zijn, kan het interactieve 

karakter van social media juist ongewilde consequenties met zich meebrengen. 

  Daarnaast kan negatieve mond-tot-mondreclame op social media zich als een 

olievlek verspreiden en bepalend zijn voor de impressie die er van het bedrijf gevormd wordt. 

Daarom is het belangrijk dat er een actieve houding wordt aangenomen door bedrijven om 

de gewenste impressie van zichzelf te behouden, en dus impression management (Goffman, 

1959) uit te voeren. Door adequaat te reageren is het voor de bedrijven mogelijk om 

imagoschade te voorkomen. Hiervoor worden er verschillende beleefdheidsstrategieën 

gebruikt die effect blijken te hebben op de waardering, attitude en gedragsintentie van de 

klant jegens het bedrijf (Heugen, 2015).  

  Uit eerder onderzoek is gebleken dat klachten en verzoeken voor verschillende 

oordelen over bedrijven zorgen (Heugen, 2015). Wanneer een klant een verzoek leest op de 

Facebookpagina van een bedrijf zorgt dit voor een hogere waardering ten opzichte van het 

lezen van een klacht. Het is nog niet bekend of een verschil in ernst van de klacht effect 

heeft op het imago van organisaties. Ook is het niet bekend of dit verschil in ernst van 

klachten invloed heeft op de attitude jegens het bedrijf en de daarbij behorende 

gedragsintenties. 

  In dit onderzoek wordt er geanalyseerd of bepaalde beleefdheidsstrategieën meer 

effect hebben onder bepaalde omstandigheden, namelijk een situatie waar zich een ernstig 

probleem voordoet versus een situatie met een minder belangrijk probleem. Hierbij wordt 

tevens onderscheid gemaakt tussen klachten en verzoeken en ook wordt er gekeken naar 

het effect van de strategieën op het imago van het bedrijf en de attitude en gedragsintenties 

van klanten. 
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 In het volgende hoofdstuk wordt er in het theoretisch kader de basis gelegd voor ons 

onderzoek. De onderzoeksvragen die naar aanleiding van deze informatie zijn geformuleerd 

komen aan bod in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 – de methode – wordt er verklaard hoe er te 

werk is gegaan, waarna in hoofdstuk 5 een overzicht volgt van de resultaten die hieruit 

voortvloeiden. Tot slot wordt er dieper op de resultaten ingegaan en komen de uitkomsten 

ervan in hoofdstuk 6 (conclusie) en 7 (discussie) aan bod. 
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2. Theoretisch Kader 
2.1 Organisaties op Facebook 
Tegenwoordig wordt het sociale platform Facebook niet alleen gebruikt door particulieren om 

relaties met (online) vrienden te onderhouden, ook organisaties zijn steeds meer op de site 

te vinden om relaties met hun afnemers te onderhouden of zelfs nieuwe afnemers te werven.  

Facebook is bij uitstek het medium om interactie met een (potentiële) klant te 

vergemakkelijken. Een voordeel, zou je kunnen zeggen – maar aan de andere kant brengt 

het bedrijf zich in een kwetsbare positie door zich aanwezig te stellen op de site. Voor de 

consument zijn sociale media redelijk nieuwe, invloedrijke tekstuele ruimtes om hun stem te 

laten horen (Geisler, Bazerman, Doheny-Farina, Gurak, Hass, Johnson-Eilola, Yates, 2001). 

Hier wordt dan ook steeds vaker gebruik van gemaakt, maar helaas is dit niet altijd in de 

positieve zin. Consumenten zien de openbaarheid van Facebook als een middel om druk te 

leggen op bedrijven. Klachten of andere opmerkingen die het imago van het bedrijf kunnen 

schaden worden soms als chantagemiddel ingezet om een (re)actie uit te lokken. Het is 

vanzelfsprekend dat het bedrijf zijn imago hoog wil houden, niet alleen voor de klant die 

aandacht vraagt, maar ook voor andere Facebookgebruikers. De groep van gebruikers die 

bedrijfspagina’s volgen valt uiteen in twee soorten: gebruikers die actief interactie aangaan 

met het desbetreffende bedrijf op Facebook, of diegenen die de discussies passief volgen – 

die ook wel lurkers worden genoemd (Rafaeli, Ravid,& Soroka, 2004).  

  De organisatie blijkt kwetsbaar in de zin dat het zich bij deelname aan social media 

beschikbaar stelt voor uitingen die publiekelijk het imago kunnen schaden. Het beeld dat het 

publiek van het bedrijf heeft (impressie) wordt steeds moeilijker om te beheren. Dit geeft aan 

dat Impression Management (hierna: IM) steeds moeilijker te sturen wordt en dat deze 

vermindering of verlies van controle een bepaalde spanning kan oproepen bij het bedrijf. 

  Deze spanning valt te illustreren aan de hand van de theorieën van socioloog Erving 

Goffman (1959), een bekende auteur in het veld van IM. Goffman ziet menselijke interactie 

en IM als een drama(stuk), waarin participanten acteurs zijn die bepaalde rollen uitvoeren 

voor een publiek. Hierin maakte hij onderscheid in scenes die frontstage plaatsvinden – waar 

een oordelend publiek aanwezig is en IM het meest belangrijk is, en backstage, waar 

mensen zich kunnen ontspannen omdat er geen kritisch publiek is. Bedrijfspagina’s op 

Facebook kunnen volgens Lillqvist en Louhiala-Salminen (2013) dan ook gezien worden als 

een frontstage omgeving omdat de communicatie daar publiekelijk is en participanten geen 

bekenden zijn, of tot de kring van het bedrijf horen. Bij een frontstage interactie is het bedrijf 

in een rol waar het zijn gewenste beeld wil overbrengen op het publiek, en deze kan 

backstage voorbereid worden.  
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Maar doordat de klanten via Facebook berichten een publiekelijk en real-time dialoog starten 

met het bedrijf – krijgt het bedrijf vrijwel niet de mogelijkheid om antwoorden backstage voor 

te bereiden (Dekay, 2012). Het interactieve karakter van Facebook zorgt er dus voor dat het 

bedrijf minder grip heeft op de communicatiekanalen dan voorheen. Bedrijven zullen er zich 

bewust van moeten worden dat communicatie in deze online omgeving heel anders te werk 

gaat dan traditionele eenzijdige corporale communicatie (flyers e.d.). 

  Bedrijven worstelen dan ook nog vaak om hun traditionele communicatiepraktijken te 

vertalen naar een nieuwe online omgeving (Cho & Huh, 2010), maar deze stap is juist 

belangrijk om te maken om eventuele negatieve reclame (negative word-of-mouth, hierna: 

NWOM) te onderscheppen en connectie met huidige of toekomstige klanten te behouden. In 

onderzoek naar IM op Facebook kwam naar voren dat bij de tien grootste organisaties van 

de wereld deze negatieve commentaren vaak gecensureerd of genegeerd worden (Dekay, 

2012). Maar deze manier van handelen kan juist averechts werken en meer irritatie bij de 

klant oproepen, en zo de NWOM verergeren (Van Noort & Willemsen, 2012). Volgens 

Champoux, Dugree en McGlynn (2012) wordt het daarom beter geacht om deze negatieve 

commentaren juist in te zetten om een interactie te starten. Echter hebben veel bedrijven 

hiervoor nog geen duidelijke strategieën gevormd. Ze zien nog niet in dat achter een 

negatieve situatie juist de mogelijkheid schuilt om de situatie om te kunnen vormen naar een 

positieve gebeurtenis (Dekay, 2012).  
 

2.2 Responsstrategieën 

Wanneer de klant een (negatieve) reactie plaatst op de Facebookpagina van een bedrijf, legt 

de klant een verwachting neer bij het bedrijf, namelijk dat het bedrijf hierop reageert. Echter 

is het geheel aan het bedrijf of het daadwerkelijk hierop gaat reageren, en zo ja – op welke 

manier? Zo bleek al dat de grootste bedrijven die actief zijn op Facebook negatief 

commentaar veelal verwijderen of negeren. Voor sommige bedrijven kan het zijn dat hier een 

webcareteam achter zit, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Bij bedrijven die hier geen 

duidelijke strategieën of werkzaam team voor hebben, kan het voorval van niet reageren 

zelfs onbewust voorkomen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bedrijven die wel 

reageren op klantcommentaren meer betrouwbaar, meer betrokken en meer 

verantwoordelijk voor goede klantreacties worden geacht (Demmers, Van Dolen & 

Weltevreden, 2014). De interactiviteit die het bedrijf op gang brengt met het reageren kan 

ertoe leiden dat klanten hierdoor hun relatie met de organisatie positiever gaan beoordelen 

(Lee & Park, 2013).  
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  Nieuwe bezoekers van een bedrijfspagina hebben in eerste instantie nog geen beeld 

van, of mening over het bedrijf. Deze potentiële klanten vormen hun impressie aan de hand 

van de cues die er beschikbaar zijn op de pagina, dit zijn bijvoorbeeld reacties of recensies 

van voorgaande klanten. Deze cues zijn tevens bepalend voor het oordeel die de bezoeker 

vormt over het bedrijf (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2013). Stel, een potentiële klant bezoekt 

de Facebookpagina van een bedrijf en ziet dat er niet of enkel met standaardberichten 

gereageerd wordt, dan zal diegene het beeld vormen dat de klant niet gewaardeerd of 

serieus wordt genomen. Zo bestaat een standaardreactie uit een bevestiging van ontvangst, 

een bevestiging dat het bericht in verwerking wordt genomen en een algemene waardering 

voor de klant zijn reactie. Een standaardreactie kan echter averechts werken en 

ontevredenheid oproepen bij de klant. Uit het onderzoek van Heugen (2015) is gebleken dat 

de tevredenheid van de klant bij het plaatsen van een onpersoonlijke standaardreactie gelijk 

staat aan niet reageren. Het simpelweg plaatsen van een standaardbericht zorgt niet voor 

meer tevredenheid dan wanneer er geen bericht geplaatst wordt.  

  De inhoud van het bericht en de vormgeving ervan zijn aspecten die van groot belang 

zijn en waar het bedrijf zorg voor moet dragen. Een manier om deze inhoud in te richten naar 

wens van de klant is om een conversational human voice gebruiken (Kelleher & Miller, 

2006). Deze manier beoogt een natuurlijke stijl van communicatie die tot een dialoog 

uitnodigt, emotie toont, klanten verwelkomt van conversatie, humor inzet en begrijpt, fouten 

durft toe te geven en terugkoppeling geeft. Van de bedrijven wordt er een human voice 

verwacht, omdat klanten zelf ook op deze manier communiceren – en daarom hetzelfde 

verwachten van een gesprekspartner (Levine, Locke, Weinberger, & Searls, 2000).  

  

2.3 Beleefdheidstheorie 

Naast het gebruik van deze conversational human voice kunnen de organisaties nog meer 

hun reactie afstemmen op de klant door te werken met beleefdheidsstrategieën, die centraal 

staan in de theorie van Brown en Levinson (1987). Het bewaren van het zelfbeeld, ofwel 

gezicht, van jezelf en dat van anderen staat centraal in deze theorie. Brown en Levinson 

maken hierin onderscheid tussen het positieve en negatieve gezicht, ook wel positive en 

negative face. De negative face bevat de menselijke behoefte aan handelingsvrijheid, 

privacy en autonomie, waarin de positive face de behoefte bevat om gewaardeerd en 

gerespecteerd te worden.  

  Wanneer in een interactie een uitspraak inbreuk maakt op het negatieve of positieve 

gezicht van de hoorder of spreker, spreken Brown en Levinson van gezichtsbedreigende 

handelingen (Face Threatening Acts, hierna FTA). Een voorbeeld van een FTA is dat een 

klant een klacht plaatst op de Facebookpagina van het bedrijf.  



	   9	  

Wanneer een klant een klacht of probleem heeft, wil hij/zij dat het bedrijf dit oplost – maar 

daarbij tast hij/zij ook de positieve face van het bedrijf aan. Elke deelnemer in een interactie 

is er continu op gericht om het eigen gezicht, en dat van hun gesprekspartner, te 

beschermen door beleefdheidsstrategieën in de uitingen te verwerken. Door deze 

strategieën te gebruiken in het formuleren van de uitingen, kan men de impact van de FTA 

verzachten of verkleinen.  

  In corpusonderzoek van Dauvellier (2014) naar de relatie tussen FTA’s en manieren 

waarop bedrijven reageren blijkt dat een klacht het meest voorkwam als bedreiging van de 

positieve face. Bij deze reden van contact laat de klant weten aan het bedrijf dat hij/zij een 

bepaald element van de organisatie niet waardeert. Daarnaast kwam een verzoek het meest 

voor als bedreiging van de negatieve face. Hierbij geeft de klant aan dat hij/zij wilt dat het 

bedrijf iets voor hem/haar doet – en doet daarmee beroep op de handelingsvrijheid van de 

organisatie. Ook andere redenen van contact  zoals; complimenteren, verzoeken, een 

suggestie doen en zelfs self-exposure zijn allemaal Face Threatening Acts. Doordat 

bedrijven hierop gaan reageren verrichten ze zelf automatisch ook weer een FTA.  

  Uit het onderzoek bleek tevens dat bedrijven beleefdheidsstrategieën inzetten bij het 

reageren op zulke FTA’s. De strategieën die zijn aangetroffen zijn onder te verdelen aan de 

hand van de volgende kenmerken: kenmerken die de positieve face sparen (positieve 

beleefdheidsstrategieën) zoals medeleven, aanbieden/beloven, redenen geven en begrip 

uiten en kenmerken die de negatieve face sparen (negatieve beleefdheidsstrategieën) zoals 

indirect taalgebruik, bedanken, excuses aanbieden en (enkel) in meervoud over zichzelf 

spreken. 

  Naar aanleiding van de resultaten van Dauvellier (2014) is er vervolgonderzoek 

gedaan door Heugen (2015) om te onderzoeken welk effect deze strategieën hebben op het 

imago jegens het bedrijf en de attitude plus gedragsintenties van klanten. Het gebruik van de 

positieve beleefdheidsstrategieën in reacties resulteerde in een hogere waardering 

tegenover een bedrijf ten opzichte van het gebruik van de negatieve strategieën. Daarbij 

waren de attitudes en gedragsintenties jegens de bedrijven ook hoger wanneer de positieve 

beleefdheidsstrategieën waren ingezet door de bedrijven. De reactie waar de positieve 

strategieën waren ingezet had algeheel een positiever effect ten opzichte van de reactie met 

de negatieve strategieën. Daarbij werd er onderzocht of de organisaties verschillend werden 

beoordeeld wanneer een klacht of verzoek op de Facebookpagina geplaatst werd.  

Klachten en verzoeken bleken voor verschillende oordelen over de organisaties te zorgen. 

Het zien van klachten resulteerde in een lagere waardering van het imago van het bedrijf, de 

attitude en gedragsintenties ten opzichte van het zien van verzoeken. 
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 De resultaten van Heugen (2015) vormen een startpunt voor ons onderzoek. In het 

onderzoek werden de invloeden van de positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën 

getoetst, maar de vraag die onbeantwoord bleef is wat het effect is van beide strategieën 

wanneer ze allebei ingezet worden in één reactie. Daarnaast kwam er niet naar voren of de 

strategieën mogelijk effectiever zijn in bepaalde situaties, zoals bij klachten, of de klacht 

ernstig of minder belangrijk is. Dit is de aanleiding voor ons onderzoek, waarvoor in het 

volgende hoofdstuk de hoofd- en deelvragen aangedragen zullen worden. 
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3. Onderzoeksvraag en deelvragen  

Uit het theoretisch kader blijkt dat bedrijven bij klacht- of verzoekinteracties de strategieën 

van Brown en Levinson inzetten in hun reacties (Dauvellier, 2014). Echter is het nog niet 

bekend welke strategie het meest effectief is voor het imago van een bedrijf en de attitudes 

plus gedragsintenties van klanten. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 
Hoe kunnen bedrijven/organisaties het beste reageren op klachten en 

verzoeken op Facebook? 

  Aan de hand van het onderzoek van Heugen (2015) gaan wij naast de reacties met 

positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën nu ook een gecombineerde versie 

onderzoeken, deze bevat zowel de negatieve als positieve beleefdheidsstrategieën. De 

reactie waar de negatieve beleefdheidsstrategieën worden ingezet wordt in dit onderzoek de 

respectsdimensie genoemd, hiermee toont men respect en bewaart men de afstand tussen 

de gesprekspartners. De reactie waar positieve beleefdheidsstrategieën zijn ingezet is 

betiteld als de solidariteitsdimensie, welke nadruk tracht te leggen op de gelijkheid tussen de 

gesprekspartners en de afstand wil verkleinen. Deze twee dimensies bundelen we in de 

gecombineerde versie die we beide strategieën noemen. We willen onderzoeken of de 

verschillende dimensies ieder een ander effect hebben op het imago van bedrijven. De 

eerste deelvraag luidt daarom: Wat is het effect van de respectsdimensie, 
solidariteitsdimensie of beide strategieën op het imago van bedrijven bij 

zowel klachten als verzoeken? 

  Daarnaast richten we ons op het effect van de beleefdheidsstrategieën op de attitude 

van klanten ten opzichte van de dienstverlening van bedrijven en de daarbij behorende 

gedragsintentie. Dit onderzoeken we aan de hand van de tweede deelvraag:  Wat is het 
effect van de respectsdimensie, solidariteitsdimensie of beide strategieën 

op attitude ten aanzien van de dienstverlening van bedrijven en de 

gedragsintentie bij klachten en verzoeken? 

  Vervolgens kijken we of de ingezette beleefdheidsstrategieën verschillen in effect 

wanneer ze ingezet worden in verschillende situaties. Zo maken wij onderscheid tussen een 

gezondheidsbedreigende – en dus, ernstige – situatie en een minder belangrijke situatie. 

Wat resulteert in de laatste deelvraag:  Verschilt het effect van de 
respectsdimensie, solidariteitsdimensie en beide strategieën voor de minder 

belangrijke situatie versus de ernstige situatie? 
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4. Methode  

4.1 Onderzoeksopzet 

Ons onderzoek heeft een 3x2x2 ontwerp, waarbij de strategie (respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie en beide strategieën) en reden van contact (klacht/verzoek) de tussen-

proefpersoon variabelen zijn. De organisatie/ernst van de situatie is de binnen-proefpersoon 

variabele. Het onderzoek is uitgevoerd met vier medestudenten en is samen met begeleider 

Hanny den Ouden met grote zorg en precisie opgezet.  

 

4.2 Materiaal 

Om te beginnen hebben wij voor ons onderzoek fictieve organisaties op Facebook gecreëerd 

om de kwestie van een bestaande attitude van de lezer jegens een organisatie te 

onderscheppen. De twee organisaties zijn Passage 32 (een luxe restaurant) en Webflix (een 

thuisbioscoop app). De volgorde waarop de bedrijven getoetst werden verschilde per versie, 

bij versie 1 t/m 6 werd de restaurant Passage 32 als eerst getoetst. Bij versie 7 t/m 12 werd 

Webflix als eerst getoond in de toetsing. Bij beide organisaties schreef de klant ofwel een 

klacht ofwel een verzoek op de pagina van het bedrijf – dit betreft de reden van contact. 

   Bij de klachten is er tevens gelet op de ernst van de situatie die de klant schetst in 

zijn/haar reactie. De klacht die op de pagina van restaurant Passage 32 geplaatst wordt, is 

een klacht met een gezondheidsbedreigende aard terwijl bij Webflix de klant zich in een 

minder ernstige situatie bevindt. De onderstaande tabel toont hoe de respondenten de 

bedrijven en hun bijbehorende situaties beoordeelden voor zowel klachten als verzoeken. 
 

Tabel 1. Gemiddelde scores voor de manipulatiecheck klachten en verzoeken (minimum =1, maximum=7, SD 

tussen haakjes). 

 

 

 

 

 

 

De manipulatie van situatie heeft zich effectief getoond  bij klachten (F(1,233)=174.6, p<0.01, 

η ² =.43). Bij klachten werd de gezondheidsbedreigende situatie van het Passage 32 

ernstiger beoordeeld dan de situatie bij Webflix, wat betekent dat de situaties qua ernst 

anders gepercipieerd werden door de proefpersonen. Bij verzoeken valt de ernst van de 

situatie weg, wat af te lezen is in de tabel doordat de situatie van Passage 32 bij verzoeken 

als minder ernstig wordt ervaren en het verschil met Webflix kleiner is. 

 

 Klacht Verzoek 

 Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix 

Deze situatie is 

ernstig 
5,78 (1,34) 2,94 (1,46) 3,38 (1,81) 2,18 (1,17) 

Deze situatie is 

minder belangrijk 
2,82 (1,82) 4,42 (1,65) 2,42 (1,45) 4,64 (1,86) 
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In het corpusonderzoek van Dauvellier (2014) werd in de praktijk een gemiddelde lengte van 

ongeveer 50 woorden per Facebook-uiting gevonden. Het aantal woorden voor beide 

klachten hebben we daarom zo dicht mogelijk bij deze richtlijnen gehouden. Wat betreft de 

formulering hebben wij rekening gehouden met de manier waarop er op het specifieke 

medium Facebook gecommuniceerd wordt. Om de reactie tot een logische en goedlopende 

uiting te vormen, zijn we uitgekomen op 60 woorden voor de klachten bij beide bedrijven. De 

klacht voor restaurant Passage 32 klinkt: ‘Wat	  is	  er	  nou	  leuker	  na	  een	  avondje	  uit	  eten	  dan	  boven	  

de	  wc	  hangen?!	  Afgelopen	  vrijdag	  heb	  ik	  bij	  jullie	  de	  kabeljauw	  gegeten	  en	  ben	  gelijk	  ziek	  geworden.	  

Net	  bij	  de	  Huisartsenpost	  geweest	  en	  geconstateerd	  dat	  ik	  een	  salmonellavergiftiging	  heb.	  

Schandalig	  voor	  zo’n	  toprestaurant!	  Het	  was	  echt	  een	  aanslag	  op	  mijn	  gezondheid.	  Ik	  kom	  zeker	  niet	  

meer	  terug	  bij	  jullie!’	  	  

  Voor Webflix luidt de klacht: ‘Lekker	  hoor!	  Denk	  je	  na	  een	  lange	  werkdag	  te	  ontspannen,	  

ben	  je	  de	  hele	  avond	  bezig	  om	  de	  film	  aan	  de	  praat	  te	  krijgen.	  Zonde	  van	  mijn	  tijd!	  Het	  ligt	  niet	  aan	  

de	  betaling,	  want	  die	  is	  goed	  gegaan.	  Heb	  verder	  alles	  geprobeerd,	  maar	  de	  app	  weigert	  de	  film	  af	  te	  

spelen.	  Ik	  koop	  zeker	  bij	  jullie	  geen	  film	  meer!’ 

  Bij beide klachten belichten we het feit dat hij/zij een vaste klant was die door de 

gebeurtenis het vertrouwen in het bedrijf is verloren. Dit laatste accentueren we door in beide 

gevallen te benoemen dat de klant niet langer gebruik wil maken van de diensten van het 

bedrijf (‘Ik kom/koop niet meer’). De verzoeken zijn op dezelfde manier samengesteld – en 

tellen eveneens 60 woorden – alleen is ditmaal het vertrouwen in het bedrijf niet 

geschonden, maar doet de klant beroep op de welwillendheid van het bedrijf. Het verzoek 

voor restaurant Passage 32 luidt: ‘Ik	  kom	  al	  jaren	  met	  veel	  plezier	  bij	  jullie	  eten.	  Donderdag	  over	  

een	  week	  wil	  ik	  graag	  met	  mijn	  ouders	  komen	  eten,	  voor	  mijn	  vaders	  zestigste	  verjaardag.	  Maar	  mijn	  

vader	  heeft	  een	  aangepast	  dieet	  omdat	  hij	  verschillende	  allergieën	  heeft.	  Ik	  kon	  geen	  allergie-‐

informatie	  vinden	  op	  jullie	  site.	  Kunnen	  jullie	  ervoor	  zorgen	  dat	  mijn	  vader	  van	  een	  zorgeloos	  diner	  

kan	  genieten?’ 

  Voor Webflix luidt het verzoek: ‘Ik	  kijk	  altijd	  met	  veel	  plezier	  films	  via	  jullie	  app.	  Ik	  wil	  

binnenkort	  een	  filmavondje	  voor	  vrienden	  organiseren,	  maar	  mijn	  internetverbinding	  is	  de	  laatste	  

tijd	  niet	  best.	  Maar	  ik	  wil	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  het	  een	  geslaagde	  avond	  wordt.	  Ik	  kon	  geen	  informatie	  

vinden	  voor	  het	  gebruik	  van	  jullie	  app	  bij	  een	  slechte	  internetverbinding.	  Kunnen	  jullie	  me	  tips	  

geven?’	  
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  Wat betreft de klanten die de reacties hebben geplaatst is in dit onderzoek zorgvuldig 

over de identiteit van de klant nagedacht. We hebben bewust gekozen voor fictieve klanten 

waarbij de namen niet direct naar een bepaald geslacht verwijzen. Hierdoor wordt het 

wellicht minder makkelijk voor de proefpersonen om de klant te categoriseren (qua geslacht) 

en om de klant en zijn reactie in een bepaald licht, of bestaand vooroordeel te zien.  

  Voor de verzoeken en klachten in beide situaties zijn er 3 mogelijke reacties 

geformuleerd aan de hand van de beleefdheidstheorie van Brown en Levinson. Een 

voorbeeld van de reacties van een bedrijf wordt gegeven in de onderstaande tabel. De 

dikgedrukte delen geven aan waar een beleefdheidsstrategie wordt ingezet. Een volledig 

overzicht wordt gegeven in bijlage C. 
 

Tabel 2. Reacties van bedrijf Passage 32 op de klacht van de klant. 
Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

Beste Noah, bedankt dat je 
ons laat weten dat je bezoek 
bij ons niet goed is verlopen. 
We vinden het belangrijk dat 
gasten hun ervaringen met 
ons delen. Het spijt ons dat 
je zo ziek bent geworden, 
onze excuses hiervoor. Zou 
je hierover ook ons 
klachtenformulier willen 
invullen? Je kunt dat vinden 
op onze website 
(www.passage32.nl) onder 
het kopje ’contact’. We 
hopen via deze weg meer 
van je te horen. 
(70 woorden) 

Beste Noah, wij doen ons 
uiterste best om de versheid 
en hygiëne van onze 
producten te garanderen, 
maar helaas gaat er soms 
iets mis. We vinden het 
heel erg vervelend voor je 
dat je zo ziek bent 
geworden. Daarom willen we 
je een diner voor twee 
aanbieden op onze kosten. 
We vragen je hiervoor 
contact op te nemen met 
onze manager 
(robin@passage32.nl). We 
hopen dat je snel beter zult 
zijn. 
(70 woorden) 

Beste Noah, bedankt voor je 
bericht. Het spijt ons dat je 
zo ziek bent geworden. We 
proberen de versheid en 
hygiëne van onze 
producten te garanderen, 
maar soms gaat er iets mis. 
We vinden het erg 
vervelend. Daarom bieden 
we je een kosteloos diner 
aan voor twee. Neem 
hiervoor contact op met onze 
manager 
(robin@passage32.nl). Wil je 
hierover ook nog ons 
klachtenformulier invullen? 
We hopen dat je snel beter 
zult zijn. 
(71 woorden) 

 

In ons onderzoek trachtten we een zo natuurlijk mogelijke interactie te creëren, hiervoor 

hebben wij ons gericht op het taalgebruik en lengte van de uiting. Er wordt in alle berichten 

een vaste aanhef gebruikt (‘Beste Charlie/Noah’), getutoyeerd, en een beleefde maar 

informele zinsformulering gebruikt. Omdat wij voor de reactie met beide strategieën positieve 

en negatieve beleefdheidsstrategieën gebundeld hebben, zijn wij uitgekomen op een reactie 

van 71 woorden. We hebben besloten om de andere reacties ook tot deze lengte te brengen, 

om zo te voorkomen dat de proefpersonen mogelijk een langere reactie meer waarderen.  
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  Om de proefpersonen een zo natuurlijk mogelijke weergave te bieden van de 

interactie zijn de geformuleerde klachten, verzoeken en reacties in dezelfde visuele context 

geplaatst als een bestaande Facebook-interactie. Een bestaande pagina is zodanig met een 

fotobewerkingsprogramma Photoshop aangepast dat de Facebookpagina’s voor onze 

fictieve bedrijven er uit zien als dat van een werkelijk bestaand bedrijf. In bijlage D is een 

voorbeeld te vinden van een interactie in de originele Facebook lay-out. 

 

4.3 Samenstelling steekpoef 

De afname van het onderzoek is verdeeld onder de vijf proefleiders, waarbij ieder 48 

proefpersonen heeft benaderd. Hierdoor komen wij in totaal uit op 240 proefpersonen die 

hebben deelgenomen aan het onderzoek. Van de respondenten was er 50,8% man (N=122) 

en 49,2% vrouw (N=118), welke gelijk zijn verdeeld over de versies (x²(11)=12,34 ; p= 0,34). 

De reden van contact is ook gelijk verdeeld over het aantal proefpersonen, 120 

respondenten lazen een verzoek en 120 respondenten een klacht. Hiervan lazen 80 

respondenten een versie met een respectsdimensie, 80 respondenten een versie waar de 

solidariteitsdimensie bij de reactie is ingezet, en de andere 80 proefpersonen kregen een 

versie te zien met de beide strategieën.  

  De leeftijden van de deelnemers van het onderzoek liepen uiteen van 18 tot 39, 

waarvan de leeftijd gemiddeld 23 jaar was. De leeftijd is ook gelijk verdeeld over de 

verschillende versies (F(11,228) =0.37 ; p =0.97).  

  We hebben onze respondenten gevraagd om niet hun hoogst afgeronde opleiding in 

te vullen, maar juist om de opleiding aan te geven welke ze op dat moment aan het volgen 

waren. Van de proefpersonen was 78,7% (N=189) van de deelnemers hoog opgeleid (HBO, 

WO), en 20,9% N=50. De opleidingsniveaus waren ook gelijk verdeeld over de verschillende 

versies (x² (55)= 44.45 ; p= 0,85). Voorafgaand aan het onderzoek is er aan de 

respondenten gevraagd of ze bekend zijn met het fenomeen Facebook en hierop volgde een 

vraag of ze in het bezit zijn van een account op dit platform. Alle 240 respondenten waren 

bekend met Facebook, en van dit aantal hadden 10 ervan geen account.  

Een vervolgvraag voor diegenen met een account was of ze de mate van gebruik van 

Facebook naar eigen inzicht wilden inschatten. Hieruit bleek dat 53% van de respondenten 

met een account aangaven dat zij vaak op de site te vinden zijn, vervolgens was 31,7% van 

de respondenten regelmatig actief, 11,3 % soms en 3,9% zelden actief op de site.  
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4.4 Afnameprocedure 

De afnames van de vijf proefleiders zijn elk individueel afgenomen. Dat wil zeggen dat elke 

proefleider een op een met de respondent de afname heeft doorlopen. Respondenten 

werden benaderd in onder andere de Openbare Bibliotheek, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 

de kantine van de Universiteitsbibliotheek of op het werk van de proefleiders. De afname 

vond daarom plaats in de bovengenoemde locaties of bij de proefleiders thuis.  

  Er werd zorg gedragen dat de respondenten rustig en ongehaast de enquête af 

konden nemen, door de afname in rustige of aparte ruimtes af te nemen. Het materiaal werd 

getoond op een laptop of iPad, om de situatie op een zo natuurlijk mogelijke manier te 

schetsen. Daarbij mochten de respondenten tijdens het invullen van de vragenlijst altijd nog 

terugkijken naar het materiaal op de laptop/iPad. Daarnaast waren wij vrij om vragen van de 

respondent te beantwoorden die uitsluitend op het materiaal sloegen. Op eventuele vragen 

over het onderzoek zelf werd pas na afloop van de afname op ingegaan. De duur van de 

afname was erg afhankelijk van het begrip en de leessnelheid van de respondent, maar 

gemiddeld duurde een afname rond de 10 minuten per deelnemer. 

 
 
4.5 Instrumentatie 

Nadat de respondenten het voorblad met voorbereidende informatie hadden gelezen werd er 

op de volgende pagina gevraagd om persoonlijke informatie zoals geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau. Bij de vraag voor het opleidingsniveau konden de respondenten kiezen uit 

de volgende antwoordmogelijkheden: lager of basisonderwijs, voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (VMBO), hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO), voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (VWO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger 

beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO). 

 Vervolgens werden op hetzelfde blad nog drie vragen gesteld over bekendheid met 

Facebook als medium. De twee ja/nee-vragen vroegen om bevestiging van de deelnemer of 

hij/zij bekend was met Facebook als fenomeen en of diegene een account op Facebook 

heeft (zie 1).  

(1)  Ik weet wat Facebook is 

  Ik heb een account op Facebook 

  Indien je ‘ja’ hebt ingevuld, hoe vaak zit je op Facebook? 

 

Als een deelnemer had aangegeven dat hij/zij in het bezit was van een account op Facebook 

kon er bij de derde vraag worden aangegeven – naar eigen inschatting – in welke mate hij/zij 

actief is op de site. Bij deze vraag kon men deze vraag met nooit, zelden, soms, regelmatig 

of vaak beantwoorden. 
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Na deze persoonlijke vragen zijn er 31 vragen gesteld die de verschillende variabelen meten. 

Er zijn 25 vragen gesteld op een Likertschaal van 1 tot 7, waarbij 1 zeer mee oneens en 7 

zeer mee eens aanduidde. Na deze 25 vragen zijn er nog zes ja/nee-vragen gesteld. Zo 

meten we het imago aan de hand van de volgende variabelen met Likertschaal-vragen: 

aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en welwillendheid. Er zijn vier vragen 

gesteld die de aantrekkelijkheid van het bedrijf meten bij de proefpersoon.  

De volgende vraag is een voorbeeld hiervan: ‘Het restaurant is onvriendelijk’. Hier waren de 

antwoordmogelijkheden zeer mee oneens (1) tot zeer mee eens (7).  

  Voor dit onderzoek hebben we de categorie geloofwaardigheid onderverdeeld in de 

volgende aspecten: betrouwbaarheid (2), deskundigheid (3) en welwillendheid (4). Deze 

meten hoe deskundig, welwillend en betrouwbaar men het bedrijf vindt. Om te meten of de 

proefpersoon het bedrijf geloofwaardig acht zijn er in totaal 4 vragen per aspect gesteld, een 

totaal van 12 vragen voor de geloofwaardigheid. Deze waren te beantwoorden met: zeer 

mee oneens (1) tot zeer mee eens (7). Voorbeelden hiervan zijn: 

 

(2)  Het bedrijf is eerlijk 

(3)   Het bedrijf is amateuristisch 

(4)  Het restaurant denkt mee met de klant 

 

Vervolgens zijn er nog vier vragen gesteld die gericht zijn op de attitude van de respondent  

jegens de dienstverlening van het bedrijf. De vier vragen zijn onderverdeeld in de utilitaire en 

hedonistische vragen. Twee utilitaire vragen meten in hoeverre de respondent de 

dienstverlening van het bedrijf nuttig acht, waarbij de twee hedonistische vragen meten in 

hoeverre de proefpersoon de dienstverlening van het bedrijf als prettig ervaart. Een 

voorbeeld van een utilitaire vraag is: ‘De dienstverlening van dit restaurant is ontoereikend’.  

Een exemplaar van de hedonistische vragen is: ‘De dienstverlening van dit restaurant is 

prettig’. Alle attitudevragen worden beantwoord op een Likertschaal waarbij 1 zeer mee 

oneens is, en 7 zeer mee eens. 

  De gedragsintenties van de proefpersonen zijn gemeten door middel van ja/nee-

vragen, waar de respondent moest aangeven of hij/zij wel of niet van de dienst gebruik zou 

willen maken. Voor deze vragen wordt er alleen gelet op de mate waarop de vraag positief is 

beantwoord. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar het antwoord dat wenselijk is bij de 

gestelde vraag. Deze vragen worden met ja/nee-vraag getoetst, waar bij één vraag ‘nee’ het 

gewenste antwoord is. Een voorbeeld van de vier gestelde vragen luidt: ‘Als ik deze klant 

was, zou ik hier nog eens een film kopen’.  

 



	   18	  

Bij het meten van de gedragsintentie bleken verschillende respondenten moeite te hebben 

met het beantwoorden van de derde intentievraag: ‘Ik zou niet graag te gast zijn/van deze 

app gebruik maken’. Vandaar dat deze vraag in het verdere onderzoek niet is opgenomen. 

  Daarnaast hebben wij nog vragen toegevoegd die zich toespitsen op de specifieke 

situatie die gekoppeld is aan het bedrijf. Hierdoor kon er gemeten worden of de manipulatie 

van de situatie succesvol is geweest. De volgende schaalvragen zijn hiervoor gesteld: ‘Deze 

situatie vind ik ernstig/onbenullig’ Deze vragen waren te beantwoorden op een Likertschaal 

van 1, zeer mee oneens tot 7, zeer mee eens. 

  Tot slot zijn er nog drie controlevragen gesteld, welke meten of de proefpersonen het 

geloofwaardig achten dat dit bericht op Facebook staat en of de interactie als een 

realistische situatie gezien wordt. Dit meten we aan de hand van drie vragen waarvan 1 

schaalvraag: ’ In deze situatie vind ik het belangrijk dat ik goed word geholpen’ en de andere 

twee ja/nee-vragen (5) zijn: 

 

(5)  Ik vind het begrijpelijk dat de klant dit bericht op Facebook heeft geplaatst 

 Ik zou in deze situatie zelf een bericht op Facebook plaatsen 

 

Er is in alle categorieën een positieve en negatieve formulering van de vragen ingezet om de 

vragen te kunnen ompolen. Dit is gedaan om te voorkomen dat respondenten elke vraag met 

hetzelfde antwoord beantwoorden, en ondervangt dus het principe van straight-lining. Een 

compleet overzicht van de gestelde vragen per categorie en de daarbij omgepoolde vragen 

zijn te vinden in bijlage E. In bijlage F bevindt zich het algemene voorblad met instructies en 

in bijlage G worden de vragenlijsten voor de verschillende volgordes (en dus de 

verschillende versies) getoond. 

 

4.6 Verwerking gegevens 

Door betrouwbaarheidsanalyses uit te voeren over alle variabelen zijn we in staat geweest 

om te toetsen of de vragen hetzelfde meten. Uit een analyse van de aantrekkelijkheid blijkt 

dat de vragen over de aantrekkelijkheid hetzelfde meten (α = 0.87). De aspecten 

betrouwbaarheid, deskundigheid en welwillendheid die onder geloofwaardigheid vallen, 

meten in beide situaties/bij beide organisaties hetzelfde (α = 0.86). De categorieën onderling 

meten ook hetzelfde: betrouwbaarheid  (α = 0.80), deskundigheid (α = 0.82) en 

welwillendheid (α = 0.86). De vragen die de attitude jegens het bedrijf meten, zijn eveneens 

betrouwbaar (α = 0.87). De genoemde items meten onderling hetzelfde construct, daarom 

hebben we ze voor vervolganalyse samen genomen tot gemiddelde somscores. 
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  De variabelen zijn met een ANOVA Repeated Measures test getoetst bij beide 

situaties om te kijken of de strategie en organisatie effect heeft. De ja/nee-vragen zijn 

geëvalueerd met een Chi-kwadraat toets voor het aspect Strategie. De uitkomsten zijn apart 

van elkaar onderzocht door ze te splitsen op reden van contact, zo behandelen we in de 

resultatensectie de uitkomsten bij de klachten en verzoeken los van elkaar. Sekse 

(vrouw/man), opleidingsniveau en volgorde werden eerst ook als potentiële moderatoren 

gezien. Opleidingsniveau is eerst nog onderverdeeld in laag (MBO en lager), middel (HBO) 

en hoog (WO) en het aspect volgorde betreft de wijze waarop de versies ingedeeld zijn.  

Uit alle analyses zijn er geen interacties gevonden tussen de bovengenoemde factoren en 

het aspect Strategie. Aan de hand van resultaat laten we daarom in de definitieve analyse 

sekse, opleidingsniveau en volgorde achterwege. 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk behandelen we de resultaten die uit het onderzoek zijn voortgekomen. We 

hebben deze verdeeld over de redenen van contact, omdat bij een klacht de situatie – en 

dus de ernst – bepalend kan zijn, wat wellicht niet zo is bij een verzoek. In de subparagrafen 

worden eerst de resultaten van de verscheidene strategieën behandeld, waarna er 

vervolgens gekeken wordt naar het effect van de manipulatie van de situatie.  

 

5.1 Klacht 
5.1.1 Strategie 

Imago 

Tabel 3 toont de gemiddelden en de standaarddeviaties (SD) van de mate waarin 

respondenten beide bedrijven aantrekkelijk, betrouwbaar, deskundig en welwillend achtten. 

 
Tabel 3. Gemiddelde scores voor imago van beide organisaties bij het inzetten van de respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie en beide strategieën (minimum =1, maximum=7; SD tussen haakjes). 
 Respectsdimensie 

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

Aantrekkelijk 3,69 (0,16) 4,78 (0,16) 5,19 (0,16) 

Betrouwbaar 4,71 (0,13) 5,14 (0,13) 5,41 (0,13) 

Deskundig 4,12 (0,15) 4,58 (0,15) 4,78 (0,15) 

Welwillend 3,95 (0,17) 5,15 (0,17) 5,41 (0,17) 

 

Er is een hoofdeffect van Strategie op aantrekkelijkheid (F(2,117)=23.28, p <0.01, η²=.29). 

De ingezette strategieën hebben effect op de wijze waarop respondenten het bedrijf 

aantrekkelijk achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat de respectsdimensie en 

solidariteitsdimensie significant van elkaar verschillen (p<0.01). De respectsdimensie en de 

beide strategieën verschillen eveneens significant van elkaar (p<0.01). Het verschil in scores 

tussen de solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op betrouwbaarheid (F(2,117)=7.06, p<0.01, 

η²=.11). De strategieën hebben invloed op de manier waarop de respondenten het bedrijf 

betrouwbaar achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat de resultaten bij de 

respectsdimensie en solidariteitsdimensie significant van elkaar verschillen (p=0.02), evenals 

de respectdimensie en de solidariteitsdimensie (p<0.01). Het verschil in scores tussen bij de 

solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op deskundigheid (F(2,117)=5.30, p <0.01, 

η²=.08). De strategieën hebben effect op de mate waarin respondenten het bedrijf deskundig 

achten.  



	   21	  

Paarsgewijze vergelijkingen tonen aan dat het verschil tussen de respectsdimensie van de 

solidariteitsdimensie significant is (p<0.01), net zoals het verschil tussen de 

respectsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Het verschil tussen de solidariteitsdimensie 

en beide strategieën is niet significant. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op welwillendheid (F(2,117)=20.98, p<0.01 , 

η²=.26). De ingezette strategieën hebben invloed op de mate waarin de respondenten het 

bedrijf welwillend achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat de verschillen in scores 

tussen de respectsdimensie en solidariteitsdimensie significant zijn (p<0.01) evenals de 

verschillen in scores tussen de solidariteitsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Het 

verschil tussen de solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Wanneer de bedrijven Passage 32 en Webflix samengenomen worden, wordt bij elke 

variabele van Imago de reactie met beide strategieën het hoogst beoordeeld ten opzichte 

van de respectsdimensie en solidariteitsdimensie.  

 

Attitude 

Tabel 4 presenteert de scores van de attitude ten aanzien van de dienstverlening van beide 

organisaties, gesplitst op de strategieën die ingezet zijn in de reacties. 

 

Tabel 4. Gemiddelde scores voor attitudevragen voor beide organisaties (minimum =1, maximum=7; SD tussen 

haakjes). 

 Respectsdimensie  

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

De dienstverlening 

is nuttig 

(utilitair) 

3,55 (0,17) 4,47 (0,17) 4,95 (0,17) 

De dienstverlening 

is prettig 

(hedonistisch) 

4,06 (0,15) 5.26 (0,15) 5,46 (0,15) 

 

Er is een hoofdeffect van Strategie op utilitaire attitudevragen (F(2,117)=18.09, p<0.01 , 

η²=.24). De strategieën hebben invloed op de mate waarin de respondenten de 

dienstverlening van de bedrijven nuttig achten. Paarsgewijze vergelijkingen geven aan dat 

de respectsdimensie en solidariteitsdimensie significant van elkaar verschillen (p<0.01), 

evenals de respectsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Het verschil tussen de 

solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op hedonistische attitudevragen (F(2,117)=9.17, 

p<0.01, η ²=.14). Dit geeft aan dat de strategieën effect hebben op de mate waarin de 

respondenten de dienstverlening van de bedrijven als prettig ervaren.  
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Paarsgewijze vergelijken laten zien dat het verschil tussen respectsdimensie en 

solidariteitsdimensie significant is (p<0.01), net zoals het verschil tussen de 

respectsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Het verschil tussen de solidariteitsdimensie 

en beide strategieën is niet significant.  

  Wanneer de twee bedrijven samengenomen zijn blijkt het inzetten van beide 

strategieën te leiden tot de meest positieve attitude ten aanzien van de dienstverlening.  

 

Gedragsintenties 
Tabel 5. De mate waarin er positief op de vragen is gereageerd bij beide organisaties (in percentages).  

 Respectsdimensie 

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

‘Ik zou hier nog eens 

gaan eten/een film 

kopen’  

13.55 42.5 60 

‘Ik zou liever ergens 

anders gaan eten/een 

film kopen’ 

18.75 26.25 36.25 

‘Dit bedrijf lijkt me 

een goede optie...’ 
50 40 51.25 

 

Voor de intentievraag ‘Ik zou hier nog eens gaan eten/een film kopen’ is er samenhang 

tussen Strategie en het aantal keren dat het ja-antwoord werd gegeven (x² (4)= 15,82, 

p<0.01). Dit geeft aan dat de strategieën invloed hebben op de wijze waarop de 

respondenten de vraag beantwoorden. Uit tabel 5 blijkt dat de meeste respondenten nog 

eens van de diensten (van beide bedrijven) gebruik willen maken wanneer de reactie met 

beide strategieën is ingezet. 

  Voor de intentievraag: ‘Ik zou liever ergens anders gaan eten/een film kopen’ blijkt er 

geen verband te zijn tussen de ingezette strategieën en het aantal nee-antwoorden (x² (4)= 

7.43, p= 0.12). Dit geeft aan dat de wijze waarop de respondenten de vraag hebben 

beantwoord niet beïnvloed is door de ingezette strategieën. Omdat deze vraag negatief is 

geformuleerd, geven de percentages in  tabel 5 het aantal keren aan dat er ‘nee’ is 

geantwoord. 

  Bij de vraag ‘Dit restaurant/Deze app lijkt mij een goede optie als je uit eten wilt 

gaan/een film wilt kopen’ is er geen systematische samenhang tussen Strategie en aantal 

keren dat de vraag met ‘ja’ is beantwoord (x² (4)= 5.71 ; p= 0.22). Dat betekent dat de wijze 

waarop de respondenten de vraag hebben beantwoord niet het resultaat is van de ingezette 

strategieën in de reacties.  
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5.1.2. Situatie 

Imago 

Tabel 6 toont de gemiddelden en de standaarddeviaties (SD) van de mate waarin 

respondenten de bedrijven aantrekkelijk, betrouwbaar, deskundig en welwillend achtten. 

 
Tabel 6. Gemiddelde scores voor imago van de organisaties bij het inzetten van de respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie en beide strategieën (minimum =1, maximum=7; SD tussen haakjes). 

 

Zoals eerder in 5.1.1 is aangetoond, is er een hoofdeffect van Strategie op aantrekkelijkheid 

bij klachten (F(2,117)=23,28 ; p<0.01 η²=.29). De ingezette strategieën beïnvloeden de mate 

waarin de respondenten het bedrijf aantrekkelijk achten. Er is geen interactie-effect van 

strategie en organisatie op aantrekkelijkheid (2,117)=0.22, p=0.80, η²=.004). Dit geeft aan 

dat er geen verschil was in invloed van strategieën per organisatie. De strategieën hadden 

geen sterkere invloed bij een bepaalde situatie, dit effect was bij Passage 32 en Webflix 

hetzelfde.  

  Er is een hoofdeffect van Strategie (F(2,117)= 7.06, p<0.01 , η²=.11) op 

betrouwbaarheid. De ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het 

bedrijf betrouwbaar vinden. Er is tevens geen interactie-effect van strategie en organisatie op 

betrouwbaarheid (F2,117)=1.40, p=0.25, η²=.02). Ook hier hadden de strategieën dezelfde 

werking op de beoordeling van betrouwbaarheid bij beide situaties.  

 Tevens is er bij deskundigheid een hoofdeffect van Strategie (F(2,117)= 5.30, p<0.01, 

η²=.08). De ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het bedrijf 

deskundig achten. Bij deskundigheid is er geen interactie-effect gevonden van Strategie en 

organisatie (F(2,117)=.03, p=0.97, η ²=.001). De strategieën hadden geen sterker effect bij 

een van de situaties, zowel bij Passage 32 als Webflix hadden de strategieën dezelfde 

invloed. 

  Bij welwillendheid was er ook sprake van een hoofdeffect van Strategie 

(F(2,117)=20.98, p<0.01 , η²=.26). Dit geeft aan dat de ingezette strategieën invloed hebben 

op de mate waarin de respondenten het bedrijf welwillend achten.  

 

 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 

(N=20) 

Webflix 

(N=20) 

Passage 32 

(N=20) 

Webflix 

(N=20) 

Passage 32 

(N=20) 

Webflix 

(N=20) 

Aantrekkelijk 3,55 (0,21) 3,83 (0,18) 4,53 (0,21)  5,02 (0,18) 5,02 (0,21) 5,37 (0,18) 

Betrouwbaar 4,54 (0,17) 4,87 (0,15) 4,79 (0,17) 5,49 (0,15) 5,24 (0,17) 5,58 (0,15) 

Deskundig 3,87 (0,19) 4,38 (0,17) 4,30 (0,19) 4,86 (0,17) 4,53 (0,19) 5,03 (0,17) 

Welwillend 3,69 (0,22) 4,20 (0,18) 4,71 (0,22) 5,59 (0,18) 5,25 (0,22) 5,57 (0,18) 
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Er is geen interactie-effect gevonden (F(2,117)=1.60, p=0.21, η²=.03). Het verschil in scores 

tussen beide bedrijven ligt niet aan het feit dat de strategieën een sterker effect hadden bij 

een bepaalde situatie. Voor zowel Passage 32 als Webflix hadden de strategieën dezelfde 

invloed op de scores. 

 

Attitude  

Tabel 7 presenteert de scores van de attitudes ten aanzien van de dienstverlening van de 

bedrijven, gesplitst op de beleefdheidsstrategieën die zijn ingezet en de twee organisaties. 
 

Tabel 7. Gemiddelde scores voor de attitudevragen van de organisaties (minimum =1, maximum=7; SD tussen 

haakjes). 

 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix 

De dienstverlening 

is nuttig 

(utilitair) 

3,40 (0,21) 3,70 (0,20) 4,28 (0,21) 4,67 (0,20) 4,75 (0,21) 5,14 (0,20) 

De dienstverlening 

is prettig 

(hedonistisch) 

3,90 (0,19) 4,23 (0,18) 5,02 (0,19) 5,50 (0,18) 5,39 (0,19) 5,53 (0,18) 

 

Er is een hoofdeffect van Strategie (F(2,117)=18.09, p<0.01 , η²=.24) op de utilitaire 

attitudevragen. De strategieën hebben invloed op de mate waarin de respondenten de 

dienstverlening van de bedrijven nuttig achten. Er is geen sprake van een interactie-effect 

(F(2,117)=0.05, p=0.95, η²=.001), wat aangeeft dat de strategieën niet meer effect hebben 

op de attitude bij een bepaalde situatie. Bij Passage 32 en Webflix hebben de strategieën 

hetzelfde effect op de scores van de (nuttige) dienstverlening. 

  Bij de hedonistische attitude vragen is er een hoofdeffect van Strategie 

(F(2,117)=9.17, p<0.01, η²=.14). Dit geeft aan dat de strategieën effect hebben op de mate 

waarin de respondenten de dienstverlening van de bedrijven als prettig ervaren. Er is bij 

deze variabele tevens geen sprake van een interactie-effect (F(2,117)=0.65, p= 0.53, 

η²=.01), wat betekent dat de strategieën voor beide situaties hetzelfde effect hebben op de 

scores.  
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Gedragsintenties 

Tabel 8 toont de gemeten gedragsintenties verdeeld over de verschillende strategieën en 

gesplitst op organisatie.  

 
Tabel 8. De mate waarin er positief op de vragen is gereageerd, gesplitst op strategie en organisatie (in 

percentages). 
 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 

(N=40) 

Webflix 

(N=39-40) 

Passage 32 

(N=40) 

Webflix 

(N=40) 

Passage 32 

(N=40) 

Webflix 

(N=40) 

‘Ik zou hier nog eens 

gaan eten/een film 

kopen’  

5.0 28.2 32.5 52.5 30.0 52.5 

‘Ik zou liever ergens 

anders gaan eten/een 

film kopen’ 

7.5 30.0 20.0 32.5 25.0 47.5 

‘Dit bedrijf lijkt me 

een goede optie...’ 
25.0 37.5 30.8 50.0 45.0 57.5 

 
De antwoorden van de respondenten op de eerste intentievraag ‘Ik zou hier nog eens gaan 

eten/een film kopen’ blijkt systematisch samen te hangen met Strategie (x² (4)= 15,82 ; 

p<0.01). Voor Passage 32 gaven de meeste proefpersonen aan nog eens bij het restaurant 

te gaan eten wanneer de solidariteitsdimensie was ingezet, waarop de beide strategieën en 

respectsdimensie volgden. Voor Webflix gaven bij de solidariteitsdimensie en beide 

strategieën evenveel respondenten aan dat zij nog eens een film zouden kopen. Wanneer de 

respectsdimensie werd ingezet wilden de minste respondenten nog eens een film kopen bij 

Webflix.  

 Bij de tweede intentievraag ‘Ik zou liever ergens anders gaan eten/een film kopen’ is 

er geen verband tussen de ingezette strategieën en het aantal gewenste antwoorden (x² 

(4)=7.43, p=0.12). Desondanks resulteert de reactie met beide strategieën in de meeste 

positieve antwoorden (nee-antwoorden), waarna respectievelijk de solidariteitsdimensie en 

respectsdimensie volgden.  

  Bij de vraag ‘Dit restaurant/Deze app lijkt mij een goede optie…’ is de samenhang 

van strategie en antwoorden eveneens niet significant (x² (4)= 5.71 ; p= 0.22). Afgezien van 

dit feit, behaalt de reactie met beide strategieën de meeste ja-antwoorden, waarop de 

solidariteitsdimensie en de respectsdimensie volgden.  
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5.2 Verzoek 

5.2.1. Strategie 

Imago 

Tabel 9 toont de gemiddelden en de standaarddeviaties (SD) van de mate waarin 

respondenten beide bedrijven aantrekkelijk, betrouwbaar, deskundig en welwillend achtten. 

 
Tabel 9. Gemiddelde scores voor imago van beide organisaties bij het inzetten van de respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie en beide strategieën (minimum =1, maximum=7; SD tussen haakjes). 

 

Er is een hoofdeffect van Strategie op aantrekkelijkheid (F(2,117)= 10.23 p<0.01 η²=.15). De 

ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het bedrijf aantrekkelijk 

achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat de respectsdimensie en 

solidariteitsdimensie significant van elkaar verschillen (p<0.01), evenals de respectsdimensie 

en beide strategieën (p<0.01). Het verschil in scores tussen de solidariteitsdimensie en beide 

strategieën is niet significant. 

  Er is tevens een hoofdeffect van Strategie op betrouwbaarheid (F(2,117)= 3.79, 

p=0.03, η²=.06). Dit betekent dat de ingezette strategieën effect hebben op de mate waarin 

de respondenten het bedrijf betrouwbaar achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat 

het verschil in uitkomsten van de respects- en solidariteitsdimensie significant is (p=0.01), 

evenals het verschil bij de respectsdimensie en beide strategieën (p=0.03). Het verschil in 

scores tussen de solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op deskundigheid (F(2,117)=12.25, p<0.01, 

η²=.17). De ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het bedrijf 

deskundig achten. Paarsgewijze vergelijkingen gaven aan dat het verschil tussen de 

respectsdimensie en solidariteitsdimensie significant is (p<0.01), wat eveneens zo is bij de 

respectsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Tussen de solidariteitsdimensie en beide 

strategieën is het verschil in scores niet significant. 

 

 

 Respectsdimensie 

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

Aantrekkelijk 4,46 (0,16) 5,48 (0,16) 5,11 (0,16) 

Betrouwbaar 5,17 (0,13) 5,62 (0,13) 5,56 (0,13) 

Deskundig 4,46 (0,14) 5,46 (0,14) 5,07 (0,14) 

Welwillend 4,99 (0,15) 5,69 (0,15) 5,49 (0,15) 
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Er is een hoofdeffect van Strategie op welwillendheid (F(2,117)=5.70, p<0.01, η²=.09). De 

ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het bedrijf welwillend 

achten. Paarsgewijze vergelijkingen lieten zien dat het verschil in resultaten bij de respects- 

en solidariteitsdimensie significant is (p<0.01) evenals het verschil in uitkomsten bij de 

respectsdimensie en beide strategieën (p=0.02). Het verschil in scores tussen de 

solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

 

Attitude 

Tabel 10 presenteert de scores van de attitude ten aanzien van de dienstverlening van beide 

organisaties, gesplitst op de strategieën die ingezet zijn in de reacties. 

 

tabel 10. Gemiddelde scores voor attitudevragen voor beide organisaties (minimum =1, maximum=7; SD tussen 

haakjes). 

 Respectsdimensie 

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

De dienstverlening is 

nuttig (utilitair) 

4,32 (0,16) 5,30 (0,16) 4,90 (0,16) 

De dienstverlening is 

prettig (hedonistisch) 

4,88 (0,16) 5,64 (0,16) 5,48 (0,16) 

 

Er is een hoofdeffect van strategie op utilitaire attitudevragen (F(2,117)=9.17, p<0.01 

η²=.14). De strategieën hebben invloed op de mate waarin de respondenten de 

dienstverlening van de bedrijven nuttig achten. Paarsgewijze vergelijkingen geven aan dat 

de verschillen tussen de scores van de respects- en solidariteitsdimensie significant zijn 

(p<0.01), evenals de scores van de respectsdimensie en beide strategieën (p=0.01). Het 

verschil in resultaten bij de solidariteitsdimensie en beide strategieën blijkt niet significant te 

zijn. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op de hedonistische attitudevragen 

(F(2,117)=6.31, p=0.02, η ²= .10). De strategieën hebben invloed op de mate waarin de 

respondenten de dienstverlening van de bedrijven prettig achten. Paarsgewijze 

vergelijkingen geven aan dat het verschil in de scores voor de respectsdimensie en 

solidariteitsdimensie significant is (p<0.01) evenals het verschil in resultaten bij de 

respectsdimensie en beide strategieën (p<0.01). Het verschil in resultaten bij de 

solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant. 

  Het gebruik van de solidariteitsdimensie in reacties leidt tot de hoogste waardering 

van de dienstverlening wanneer de beide bedrijven zijn samengenomen.  
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Gedragsintenties 
Tabel 11. De mate waarin er positief op de vragen gereageerd is bij beide organisaties (in percentages).  

 Respectsdimensie 

(N=40) 

Solidariteitsdimensie 

(N=40) 

Beide strategieën 

(N=40) 

‘Ik zou hier nog eens 

gaan eten/een film 

kopen’  

47.5 85 72.5 

‘Ik zou liever ergens 

anders gaan eten/een 

film kopen’ 

81.25 85 76.25 

‘Dit bedrijf lijkt me 

een goede optie...’ 
76.25 87.5 86.25 

 

Voor de eerste intentievraag ‘Ik zou hier nog eens gaan eten/een film kopen’ is er geen 

samenhang tussen Strategie en het aantal keren dat het ja-antwoord is gegeven (x² (4)= 

6.16 ; p= 0.19). Dit geeft aan dat de wijze waarop de respondenten de vraag hebben 

beantwoord, niet beïnvloed is door de ingezette strategieën. 

  Bij de tweede intentievraag ‘Ik zou liever ergens anders gaan eten/een film kopen’ is 

er eveneens geen hoofdeffect van Strategie op het aantal wenselijke (nee-)antwoorden (x² 

(4)= 3.22 ; p= 0.52). Omdat deze vraag negatief is geformuleerd, geven de percentages in  

tabel 11 het aantal keren aan dat er ‘nee’ is geantwoord. 

  Bij de laatste intentievraag ‘Dit restaurant/Deze app lijkt mij een goede optie…’ is er 

tevens geen samenhang tussen Strategie en de wijze waarop de respondenten geantwoord 

hebben (x² (4)= 5.71 ; p= 0.22). 

  Afgezien van het feit dat er geen verband is tussen Strategie en wijze van 

antwoorden, resulteerde het gebruik van de solidariteitsdimensie bij alle intentievragen in de 

hoogste waardering en de meest positieve attitude jegens de dienstverlening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   29	  

5.2.2 Situatie 

Imago 

In tabel 12 worden de gemiddelden en de standaarddeviaties (SD) getoond voor de mate 

waarin respondenten de bedrijven aantrekkelijk, betrouwbaar, deskundig en welwillend 

achtten. 

 
Tabel 12. Gemiddelde scores voor imago van de organisaties bij het inzetten van de respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie en beide strategieën (minimum =1, maximum=7; SD tussen haakjes). 
 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix 

Aantrekkelijk 4,69 (0,19) 4,22 (0,20) 5,86 (0,19) 5,11 (0,20) 5,09 (0,19) 5,13 (0,20) 

Betrouwbaar 5,30 (0,15) 5,03 (0,16) 5,98 (0,15) 5,26 (0,16) 5,68 (0,15) 5,45 (0,16) 

Deskundig 4,54 (0,16) 4,38 (0,19) 5,78 (0,16) 5,14 (0,19) 5,08 (0,16) 5,06 (0,19) 

Welwillend 5,10 (0,18) 4,88 (0,18) 6,14 (0,18) 5,24 (0,18) 5,50 (0,18) 5,59 (0,18) 

 
Zoals in 5.2.1 is aangetoond, is er sprake van een hoofdeffect van Strategie op 

aantrekkelijkheid (F(2,117)= 10.23 p < 0.01 η ² =.15). De ingezette strategieën beïnvloeden 

de mate waarin de respondenten het bedrijf aantrekkelijk achtten. Er is sprake van een 

interactie-effect (F(2)= 3.51, p=0.03, η ² =.06). Dit geeft aan dat er een verschil in invloed 

was van de strategieën per situatie.  

  Er is tevens een hoofdeffect van Strategie op betrouwbaarheid (F(2,117)= 3.79, 

p=0.03, η²=.06). De ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het 

bedrijf betrouwbaar achtten. Er is geen interactie-effect gevonden (F(2,117)=2.39, p=0.10, 

η²=.04). Dit geeft aan dat de strategieën geen sterker effect hadden bij een bepaalde 

situatie. Voor zowel Passage 32 en Webflix hadden de strategieën dezelfde invloed op de 

betrouwbaarheid. 

  Er is een hoofdeffect van Strategie op deskundigheid (F(2,117)=12.25, p<0.01, 

η²=.17). De ingezette strategieën hebben effect op de mate waarin de respondenten het 

bedrijf deskundig achtten. Er is geen interactie-effect gevonden (F(2,117)=2.54, p=0.08, 

η²=.04). Ook hier hebben de strategieën een zelfde effect op de deskundigheid, ondanks het 

verschil in situaties. 

  Ook is er een hoofdeffect van Strategie op welwillendheid (F(2,117)=5.70, p<0.01, 

η²=.09). De ingezette strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten het bedrijf 

welwillend achtten. Er is sprake van een interactie-effect (F(2)=5.87, p<0.01, η ² = .09). Dit 

geeft aan dat de strategieën verschillende werking hebben per situatie. 
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Attitude 

Tabel 13 presenteert de scores van de attitudes ten aanzien van de dienstverlening van de 

bedrijven, gesplitst op de beleefdheidsstrategieën die zijn ingezet en de twee organisaties. 

 
Tabel 13. Gemiddelde scores voor de attitudevragen van de organisaties (minimum =1, maximum=7; SD tussen 

haakjes) 

 

Er is een hoofdeffect van Strategie (F(2,117)=9.17, p<0.01 η²=.14) op de utilitaire 

attitudevragen. De strategieën beïnvloeden de mate waarin de respondenten de 

dienstverlening van de bedrijven nuttig achtten. Er is geen interactie effect gevonden 

(F(2,117)=2.45, p=0.09, η²=.001), wat betekent dat de strategieën niet meer effect hebben 

op de attitude bij een bepaalde situatie. Bij Passage 32 en Webflix hebben de strategieën 

hetzelfde effect op de utilitaire attitude. 

 Bij de hedonistische attitudevragen is er eveneens een hoofdeffect van Strategie 

(F(2,117)=6.31, p=0.02, η²=.10). Dit geeft aan dat de strategieën effect hebben op de mate 

waarin de respondenten de dienstverlening van de bedrijven als prettig ervaren. Er is een 

interactie effect gevonden (F(2)=3.99, p=0.02, η ²= .06). Echter is het verschil tussen de 

solidariteitsdimensie en beide strategieën is niet significant, het maakt niet uit voor geen van 

de situaties welke strategie er wordt toegepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix Passage 32 Webflix 

De dienstverlening 

is nuttig 

(utilitair) 

4,61 (0,19) 4,03 (0,22) 5,74 (0,19) 4,87 (0,22) 4,97 (0,19) 4,84 (0,22) 

De dienstverlening 

is prettig 

(hedonistisch) 

5,08 (0,19) 4,68 (0,19) 6,05 (0,19) 5,23 (0,19) 5,49 (0,19) 5,47 (0,19) 
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Gedragsintenties 

Tabel 14 toont de gemeten gedragsintenties verdeeld over de verschillende strategieën en 

gesplitst op organisatie.  
 
Tabel 14. De mate waarin er positief op de vragen is gereageerd, gesplitst op strategie en organisatie (in 

percentages). 

 Respectsdimensie Solidariteitsdimensie Beide strategieën 

 Passage 32 

(N=40) 

Webflix 

(N=40) 

Passage 32 

(N=40) 

Webflix 

(N=40) 

Passage 32 

(N=38/39/40) 

Webflix 

(N=40) 

‘Ik zou hier nog eens 

gaan eten/een film 

kopen’  

87.5 82.5 95.0 80.0 84.21 62.5 

‘Ik zou liever ergens 

anders gaan eten/een film 

kopen’ 

82.5 80.0 97.5 72.5 85 65.0 

‘Dit bedrijf lijkt me 

een goede optie...’ 
85.0 67.5 97.5 77.5 92.31 80.0 

 
Bij de eerste intentievraag ‘Ik zou hier nog eens gaan eten/een film kopen’ is er geen 

hoofdeffect van Strategie op het aantal malen dat de respondenten positief op de vraag 

antwoordden (x² (4)= 6.16 ; p= 0.19). Dit geeft aan dat deze resultaten niet te wijten zijn aan 

de strategieën die zijn ingezet.  

  Bij de tweede intentievraag ‘Ik zou liever ergens anders gaan eten/een film kopen’ 

blijkt er eveneens geen hoofdeffect te zijn voor Strategie op het aantal wenselijke 

antwoorden (x² (4)= 3.22 ; p= 0.52). Dit geldt ook voor de derde vraag ‘Dit restaurant/Deze 

app lijkt mij een goede optie…’ (x² (4)= 5.71 ; p= 0.22). Voor deze twee intentievragen zijn de 

strategieën niet van invloed geweest op de wijze waarop de respondenten de vragen hebben 

beantwoord.  
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6. Conclusie 
 
De onderzoeksvraag waar dit onderzoek op gebaseerd is luidde als volgt: hoe kunnen 

bedrijven/organisaties het beste reageren op klachten en verzoeken op Facebook? 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag en bijbehorende deelvragen beantwoord aan de hand van 

de resultaten die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. Uit de resultaten blijkt dat het inzetten 

van beleefdheidsstrategieën invloed heeft op de oordelen van de respondenten. De eerste 

deelvraag luidde: Wat is het effect van de respectsdimensie, solidariteitsdimensie of beide 

strategieën op het imago van bedrijven bij zowel klachten als verzoeken? 

  De strategieën bleken invloed te hebben op het imago van beide bedrijven voor zowel 

klacht als verzoek. Voor de klachten bleek de reactie waar de beide strategieën waren 

ingezet het meest effectief. Respondenten beoordeelden alle variabelen (aantrekkelijkheid, 

betrouwbaarheid, deskundigheid, welwillendheid) significant hoger dan wanneer beide 

strategieën waren ingezet. Bij verzoeken bleek de reactie waar de solidariteitsdimensie in 

gebruikt werd het meest effectief voor beide bedrijven. Alle variabelen van imago scoorden 

bij de solidariteitsdimensie beduidend hoger in vergelijking met de respectdimensie en beide 

strategieën. Echter blijkt uit de resultaten dat bij beide bedrijven en beide redenen van 

contact er enkel een significant verschil is tussen de respects- en solidariteitsdimensie en 

tussen de respectsdimensie en beide strategieën. Bij alle variabelen was het verschil tussen 

de solidariteitsdimensie en beide strategieën niet significant.  

  De tweede deelvraag luidde: Wat is het effect van de respectsdimensie, 

solidariteitsdimensie of beide strategieën op attitude ten aanzien van de dienstverlening van 

bedrijven en de gedragsintentie bij klachten en verzoeken? 

Het inzetten van de strategieën had invloed op de attitude jegens de bedrijven, maar had 

geen effect op de gedragsintenties. Bij de attitude scoorde de reactie met de 

solidariteitsdimensie het hoogst bij beide bedrijven voor verzoeken, en het inzetten van beide 

strategieën zorgde voor de hoogste scores bij klachten. Voor de gedragsintentie maakte het 

niet uit welke strategie er ingezet werd.  

  Nadat de manipulatie van situatie effectief is gebleken, kijken we naar de volgende 

deelvraag: Verschilt het effect van de respectsdimensie, solidariteitsdimensie en beide 

strategieën voor de minder belangrijke situatie versus de ernstige situatie?  

Hiervoor hebben we aparte analyses voor klachten en verzoeken uitgevoerd. Bij klachten 

leidde het gebruik van de beide strategieën tot de hoogste scores op imago op imago, 

attitude en gedragsintentie – dit gold voor zowel Webflix als Passage 32.  
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Bij verzoeken verschilde het gebruik van de drie strategieën niet van elkaar voor de ernstige 

en minder ernstige situatie, voor zover het de betrouwbaarheid en deskundigheid van beide 

organisaties betrof. Maar de aantrekkelijkheid en welwillendheid van het Passage 32 werd 

hoger gewaardeerd wanneer de solidariteitsdimensie werd gebruikt. Bij Webflix werd een 

dergelijk verschil tussen de strategieën niet gevonden.  

 Uit Heugen (2015) bleek dat het simpelweg plaatsen van een reactie niet voor meer 

tevredenheid zorgde ten opzichte van het negeren van de reactie van de klant. Met dit 

onderzoek kunnen we stellen dat het inzetten van de reactie waarin beide strategieën 

verwerkt zijn de beste optie is wanneer er een klacht op de Facebook van het bedrijf wordt 

geplaatst. Hierbij maakt de ernst van de situatie niet uit, beide bedrijven doen er goed aan 

om deze strategie in te zetten. Bij een verzoek waar een belangrijke situatie wordt geschetst 

worden de aspecten van aantrekkelijkheid en welwillendheid hoger gewaardeerd wanneer 

een bedrijf besluit de solidariteitsdimensie in te zetten. De drie strategieën hadden geen 

versterkt effect op de betrouwbaarheid en deskundigheid in verschillende situaties. 

  Uit eerder (corpus)onderzoek stelde Dauvellier (2014) vast dat organisaties 

beleefdheidsstrategieën al in gebruik namen om te reageren op klanten via Facebook. Uit 

ons experimenteel onderzoek kunnen we concluderen dat er gelet moet worden op reden 

van contact en ernst van de situatie om vast te stellen welke strategieën ingezet moeten 

worden om een succesvolle impression management te bewerkstelligen. Wanneer bedrijven 

enkel de respectsdimensie inzetten worden ze beduidend minder gewaardeerd op attitude 

en imago ten opzichte van het inzetten van de andere strategieën. Dit verklaart dat de 

respectsdimensie een minder goede keuze is als een bedrijf besluit webcare in te zetten. 

Organisaties doen er goed aan om de verschillende beleefdheidsstrategieën en hun effecten 

als basis te gebruiken wanneer zij interacties aangaan op Facebook.  
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7. Discussie 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het verschil in scores tussen de 

respectsdimensie en solidariteitsdimensie het gevolg is van de ingezette strategieën. Dit was 

ook het geval bij de respectsdimensie en de beide strategieën. Echter, het verschil in scores 

tussen de solidariteitsdimensie en beide strategieën bleek in alle situaties niet te wijten aan 

de ingezette strategieën. Dit creëert een beperking in het vormen van een heldere conclusie 

omdat juist deze twee strategieën naar voren komen als beste opties. 

  Bij de gemeten gedragsintenties bleken de strategieën niet de oorzaak te zijn van de 

resulterende scores. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat er vragen uit het onderzoek 

gefilterd moesten worden vanwege een onduidelijke formulering. Veel respondenten gaven 

aan moeite te hebben met de volgende vragen: ‘Ik zou niet graag te gast zijn bij dit 

restaurant’ (Passage 32) en ‘Ik zou niet graag van deze app gebruik maken’ (Webflix). De 

keuze van de term ‘niet graag’ vormde een struikelblok omdat het hier ja/nee-vragen betrof. 

Om deze reden zijn de vragen achterwege gelaten in het onderzoek, waardoor er slechts 

drie vragen waren die de gedragsintenties toetsten. 

  Een andere mogelijke beperking zou kunnen zijn dat er alleen klachten en verzoeken 

zijn onderzocht in dit onderzoek. Echter, er zijn vele andere redenen voor de klant om een 

organisatie te benaderen, zoals het geven van een compliment, het maken van een 

suggestie of om simpelweg zichzelf te laten zien als klant. Voor een mogelijk 

vervolgonderzoek is het interessant om te kijken of de beleefdheidsstrategieën ook effect 

hebben op deze andere redenen van contact.  

 Om een verschil aan te brengen tussen klacht en verzoek benoemen wij in verzoeken 

expliciet dat het om een vaste en tevreden klant gaat. Om de directheid en emotie van de 

boze klant bij de klachten te benadrukken, wordt deze relatie tussen klant en bedrijf niet 

expliciet benoemd. Echter is dit verschil enkel toegepast in ons onderzoek, en onzeker of dit 

ook in werkelijke communicatie plaatsvindt. Het is niet duidelijk of in de realiteit klanten hun 

verzoek openen door te benoemen dat ze een vaste klant zijn. Daarom kunnen we de 

resultaten niet generaliseren over alle verzoeken die geplaatst worden op een 

Facebookpagina van een bedrijf. 

  De bedrijven die gekozen zijn in dit onderzoek zijn ook duidelijk gelinkt aan de 

manipulatie (van situatie) die wij hebben uitgevoerd. Er werd voor een restaurant gekozen 

omdat hier een gezondheidsbedreigende situatie aan gekoppeld kon worden. Naast het 

gezondheidsaspect was er ook sprake van een hoger financieel risico omdat het een duur 

(top)restaurant betrof. De situatie bij de app kan als minder ernstig ervaren worden, juist 

omdat het ver van de gezondheid afstaat en een relatief goedkope aanschaf is.  
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Het gezondheidsaspect kwam in de klachten meer naar voren dan het financiële aspect, wat 

het onduidelijk maakt of de respondenten op het financiële verschil hebben gelet. Het is 

daarom aanbevelingswaardig voor vervolgonderzoek om de gezondheidsbedreigende 

situatie te koppelen aan een bedrijf of dienst met een kleiner financieel risico. 

  Daarnaast is er bewust gekozen voor fictieve bedrijven, om bestaande attitudes te 

onderscheppen. Daarbij kregen de proefpersonen per organisatie maar 1 interactie te zien, 

wat niet representatief kan zijn voor de gehele webcare van een bedrijf. Het is aan te 

bevelen om in vervolgonderzoek meerdere interacties in te zetten om de respondent een zo 

volledig mogelijk beeld te kunnen geven van elke organisatie. 

  Daarnaast werd er bij de reacties van de organisaties veelal gevraagd of men contact 

op wilde nemen met de manager van het bedrijf, zodat met deze persoon de interactie zich 

voort zou zetten. Respondenten krijgen hierdoor een onvolledig beeld van de klantenservice 

van begin tot eind, omdat de service zich na de reactie van het bedrijf verplaatste naar een 

backstage omgeving. Dat het bedrijf zich bewust verwijdert van een frontstage gebeurtenis 

kan echter ook argwaan oproepen bij eventuele klanten/respondenten. Het is aan te raden 

om voor vervolgonderzoek de service volledig frontstage af te ronden zodat de respondent 

wederom een compleet beeld van de organisatie, webcare en de interactie kan vormen. 

  Tot slot is er nog een beperking die betrekking heeft op de uitvoering van het 

onderzoek. Dat het onderzoek is afgenomen door verschillende proefleiders, kan dit effect 

hebben op de wijze waarop respondenten het onderzoek hebben ingevuld. Terwijl ieder 

dezelfde instructies heeft gekregen, kan het zijn dat de proefleiders alsnog verschillen in 

naleven van deze instructies. De afnameprocessen kunnen hierdoor verschillen van de 

proefleiders onderling, wat effect kan hebben op de antwoorden van de respondenten.
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Bijlage A: Overzicht operationalisatie 
 
 

  Volgorde: Klacht-verzoek         Strategie Volgorde organisatie 
1 klacht1-klacht2 negatieve beleefdheid restaurant-webflix 

2 klacht1 -klacht2 positieve beleefdheid restaurant-webflix 

3 klacht1-klacht2 beide soorten beleefdheid restaurant-webflix 

4 verzoek1-verzoek2 negatieve beleefdheid restaurant-webflix 

5 verzoek1-verzoek2 positieve beleefdheid restaurant-webflix 

6 verzoek1-verzoek2 beide soorten beleefdheid restaurant-webflix 

7 klacht2-klacht1 negatieve beleefdheid webflix-restaurant 

8 klacht2-klacht1 positieve beleefdheid webflix-restaurant 

9 klacht2-klacht1 beide soorten beleefdheid webflix-restaurant 

10 verzoek2-verzoek1 negatieve beleefdheid webflix-restaurant 

11 verzoek2-verzoek1 positieve beleefdheid webflix-restaurant 

12 verzoek2-verzoek1 beide soorten beleefdheid webflix-restaurant 
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Bijlage B: Klachten en verzoeken van beide organisaties 
 
 
Passage 32 
Klacht 

Wat is er nou leuker na een avondje uit eten dan boven de wc hangen?! Afgelopen vrijdag 

heb ik bij jullie de kabeljauw gegeten en ben gelijk ziek geworden. Net bij de Huisartsenpost 

geweest en geconstateerd dat ik een salmonellavergiftiging heb. Schandalig voor zo’n 

toprestaurant! Het was echt een aanslag op mijn gezondheid. Ik kom zeker niet meer terug 

bij jullie! 

 

Verzoek 

Ik kom al jaren met veel plezier bij jullie eten. Donderdag over een week wil ik graag met mijn 

ouders komen eten, voor mijn vaders zestigste verjaardag. Maar mijn vader heeft een 

aangepast dieet omdat hij verschillende allergieën heeft. Ik kon geen allergie-informatie 

vinden op jullie site. Kunnen jullie ervoor zorgen dat mijn vader van een zorgeloos diner kan 

genieten?  

 

Webflix 

Klacht 

Lekker hoor! Denk je na een lange werkdag te ontspannen, ben je de hele avond bezig om 

de film aan de praat te krijgen. Zonde van mijn tijd! Het ligt niet aan de betaling, want die is 

goed gegaan. Heb verder alles geprobeerd, maar de app weigert de film af te spelen. Ik koop 

zeker bij jullie geen film meer!  

 

Verzoek 

Ik kijk altijd met veel plezier films via jullie app. Ik wil binnenkort een filmavondje voor 

vrienden organiseren, maar mijn internetverbinding is de laatste tijd niet best. Maar ik wil er 

zeker van zijn dat het een geslaagde avond wordt. Ik kon geen informatie vinden voor het 

gebruik van jullie app bij een slechte internetverbinding. Kunnen jullie me tips geven?  
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Bijlage C: Reacties van de organisaties op klachten en   
      verzoeken 
 
Organisatie: Passage 32 
	   Reactie	  op	  klacht	   Reactie	  op	  verzoek	  
Respectsdimensie	  
	  
-‐	  Bedanken	  
-‐	  Verontschuldigen	  
-‐	  Algemeniseren	  
	  

Beste	  Noah,	  bedankt	  dat	  je	  
ons	  laat	  weten	  dat	  je	  
bezoek	  bij	  ons	  niet	  goed	  is	  
verlopen.	  We	  vinden	  het	  
belangrijk	  dat	  gasten	  hun	  
ervaringen	  met	  ons	  
delen.	  Het	  spijt	  ons	  dat	  je	  
zo	  ziek	  bent	  geworden,	  
onze	  excuses	  hiervoor.	  Zou	  
je	  hierover	  ook	  ons	  
klachtenformulier	  willen	  
invullen?	  Je	  kunt	  dat	  vinden	  
op	  onze	  website	  
(www.passage32.nl)	  onder	  
het	  kopje	  ’contact’.	  We	  
hopen	  via	  deze	  weg	  meer	  
van	  je	  te	  horen.	  
70	  

Beste	  Noah,	  bedankt	  dat	  je	  
ons	  laat	  weten	  dat	  je	  je	  
vader	  een	  zorgeloos	  diner	  
wilt	  bezorgen.	  We	  vinden	  
het	  belangrijk	  dat	  gasten	  hun	  
wensen	  aan	  ons	  kenbaar	  
maken.	  Het	  spijt	  ons	  dat	  de	  
allergie-‐informatie	  niet	  
goed	  te	  vinden	  was	  op	  de	  
website,	  onze	  excuses	  
hiervoor.	  Zou	  je	  via	  e-‐mail	  
contact	  willen	  opnemen	  
met	  de	  manager	  van	  ons	  
restaurant	  
(robin@passage32.nl)?	  We	  
hopen	  via	  deze	  weg	  meer	  
van	  je	  te	  horen.	  
70	  

Solidariteitsdimensie	  
	  
-‐	  Begrip	  tonen	  
-‐	  Reden	  geven	  
-‐	  Aanbieden	  

Beste	  Noah,	  wij	  doen	  ons	  
uiterste	  best	  om	  de	  
versheid	  en	  hygiëne	  van	  
onze	  producten	  te	  
garanderen,	  maar	  helaas	  
gaat	  er	  soms	  iets	  mis.	  We	  
vinden	  het	  heel	  erg	  
vervelend	  voor	  je	  dat	  je	  zo	  
ziek	  bent	  geworden.	  
Daarom	  willen	  we	  je	  een	  
diner	  voor	  twee	  aanbieden	  
op	  onze	  kosten.	  We	  vragen	  
je	  hiervoor	  contact	  op	  te	  
nemen	  met	  onze	  manager	  
(robin@passage32.nl).	  We	  
hopen	  dat	  je	  snel	  beter	  zult	  
zijn.	  
70	  

Beste	  Noah,	  we	  doen	  ons	  
uiterste	  best	  om	  voor	  
elke	  gast	  een	  heerlijk	  
gerecht	  op	  te	  dienen,	  ook	  
voor	  diegenen	  met	  een	  
dieet	  of	  allergie.	  We	  
begrijpen	  dat	  je	  je	  vader	  
graag	  van	  een	  zorgeloos	  
diner	  wilt	  laten	  genieten.	  
Daarom	  vragen	  we	  je	  zijn	  
dieetwensen	  door	  te	  geven	  
aan	  onze	  manager	  
(robin@passage32.nl)	  die	  
het	  dan	  allemaal	  in	  orde	  
gaat	  maken.	  We	  hopen	  dat	  
je	  gezellige	  avond	  bij	  ons	  
zult	  hebben.	  	  
70	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   41	  

	  
Beide	  strategieën	  
	  
-‐	  Bedanken	  
-‐	  Verontschuldigen	  
-‐	  Reden	  geven	  
-‐	  Begrip	  tonen	  	  
-‐	  Aanbieden	  
-‐	  Algemeniseren	  

	  
Beste	  Noah,	  bedankt	  voor	  
je	  bericht.	  Het	  spijt	  ons	  dat	  
je	  zo	  ziek	  bent	  geworden.	  
We	  proberen	  de	  versheid	  
en	  hygiëne	  van	  onze	  
producten	  te	  garanderen,	  
maar	  soms	  gaat	  er	  iets	  mis.	  
We	  vinden	  het	  erg	  
vervelend.	  Daarom	  bieden	  
we	  je	  een	  kosteloos	  diner	  
aan	  voor	  twee.	  Neem	  
hiervoor	  contact	  op	  met	  
onze	  manager	  
(robin@passage32.nl).	  Wil	  
je	  hierover	  ook	  nog	  ons	  
klachtenformulier	  
invullen?	  We	  hopen	  dat	  je	  
snel	  beter	  zult	  zijn.	  
71	  

	  
Beste	  Noah,	  bedankt	  voor	  
je	  bericht.	  Het	  spijt	  ons	  
dat	  de	  allergie-‐informatie	  
niet	  goed	  te	  vinden	  was.	  
We	  doen	  ons	  best	  voor	  
iedereen	  een	  heerlijk	  
gerecht	  op	  te	  dienen,	  ook	  
voor	  diegenen	  met	  een	  
dieet	  of	  allergie.	  We	  
begrijpen	  dat	  je	  je	  vader	  
graag	  wilt	  laten	  genieten.	  
Daarom	  vragen	  we	  je	  zijn	  
dieetwensen	  door	  te	  
geven,	  zodat	  we	  het	  voor	  
je	  kunnen	  regelen	  
(robin@passage32.nl).	  We	  
hopen	  dat	  je	  een	  gezellige	  
avond	  zult	  hebben.	  
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Organisatie: Webflix 
	  
	   Reactie	  op	  klacht	   Reactie	  op	  verzoek	  
Respectsdimensie	  
	  
-‐	  Bedanken	  
-‐	  Verontschuldigen	  
-‐	  Algemeniseren	  
	  

Beste	  Charlie,	  bedankt	  dat	  
je	  ons	  laat	  weten	  dat	  het	  
niet	  goed	  is	  gegaan	  met	  het	  
filmkijken.	  We	  vinden	  het	  
belangrijk	  dat	  klanten	  hun	  
ervaringen	  met	  ons	  
delen.	  Het	  spijt	  ons	  dat	  je	  
geen	  ontspannen	  filmavond	  
had,	  onze	  excuses	  hiervoor.	  
Zou	  je	  hierover	  ook	  ons	  
klachtenformulier	  willen	  
invullen?	  Je	  kunt	  dat	  vinden	  
op	  onze	  website	  
(www.passage32.nl),	  onder	  
het	  kopje	  ‘contact’.	  We	  
hopen	  via	  deze	  weg	  meer	  
van	  je	  te	  horen.	  
	  
70	  

Beste	  Charlie,	  bedankt	  dat	  
je	  ons	  laat	  weten	  dat	  je	  een	  
leuke	  avond	  met	  vrienden	  
wilt	  hebben.	  We	  vinden	  het	  
belangrijk	  dat	  klanten	  hun	  
wensen	  aan	  ons	  kenbaar	  
maken.	  Het	  spijt	  ons	  dat	  de	  
informatie	  over	  de	  app	  bij	  
een	  slechte	  
internetverbinding	  niet	  
goed	  te	  vinden	  was,	  onze	  
excuses	  hiervoor.	  	  Zou	  je	  
via	  e-‐mail	  contact	  willen	  
opnemen	  met	  onze	  
manager	  (bo@webflix.nl)?	  
We	  hopen	  via	  deze	  weg	  
meer	  van	  je	  te	  horen.	  	  
	  
71	  
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Solidariteitsdimensie	  
	  
-‐	  Begrip	  tonen	  
-‐	  Reden	  geven	  	  
-‐	  Aanbieden	  

Beste	  Charlie,	  we	  doen	  ons	  
uiterste	  best	  om	  onze	  app	  
optimaal	  te	  laten	  
functioneren,	  maar	  
helaas	  gaat	  er	  soms	  iets	  
mis.	  We	  vinden	  het	  heel	  
erg	  vervelend	  voor	  je	  dat	  
je	  geen	  ontspannen	  
filmavond	  had.	  We	  willen	  je	  
graag	  een	  film	  naar	  keuze	  
aanbieden	  op	  onze	  kosten.	  
We	  vragen	  je	  hiervoor	  
contact	  op	  te	  nemen	  met	  
onze	  manager	  
(bo@webflix.nl).	  We	  hopen	  
dat	  je	  dan	  snel	  een	  relaxte	  
filmavond	  zult	  hebben.	  	  
	  
	  
70	  

Beste	  Charlie,	  we	  doen	  ons	  
uiterste	  best	  onze	  app	  
optimaal	  te	  laten	  
functioneren,	  ook	  bij	  een	  
slechte	  
internetverbinding.	  We	  
begrijpen	  dat	  je	  zonder	  
problemen	  naar	  de	  film	  
wilt	  kijken	  met	  je	  vrienden.	  	  
We	  vragen	  je	  contact	  op	  
te	  nemen	  met	  onze	  
manager	  (bo@webflix.n)	  
die	  kan	  je	  verbinding	  
testen	  en	  verzorgen	  dat	  je	  
een	  film	  kunt	  kijken,	  ook	  
als	  je	  verbinding	  slecht	  is.	  
We	  hopen	  dat	  je	  een	  
gezellige	  filmavond	  zult	  
hebben	  
71	  

Beide	  strategieën	  
	  
-‐	  Bedanken	  
-‐	  Verontschuldigen	  
-‐	  Reden	  geven	  
-‐	  Begrip	  tonen	  	  
-‐	  Aanbieden	  
-‐	  Algemeniseren	  

Beste	  Charlie,	  bedankt	  
voor	  je	  bericht.	  Het	  spijt	  
ons	  dat	  je	  geen	  ontspannen	  
filmavond	  had.	  We	  doen	  
ons	  best	  onze	  app	  
optimaal	  te	  laten	  
functioneren,	  maar	  soms	  
gaat	  er	  iets	  mis.	  We	  
vinden	  het	  erg	  vervelend	  
dat	  de	  film	  niet	  werkte.	  
Daarom	  bieden	  we	  je	  een	  
film	  naar	  keuze	  aan	  op	  
onze	  kosten	  
(bo@webflix.nl).	  Wil	  je	  
hierover	  ook	  nog	  ons	  
klachtenformulier	  invullen?	  
We	  hopen	  dat	  je	  een	  relaxte	  
filmavond	  zult	  hebben.	  
	  
	  
71	  

Beste	  Charlie,	  bedankt	  
voor	  je	  bericht.	  Het	  spijt	  
ons	  dat	  de	  informatie	  niet	  
goed	  te	  vinden	  was.	  We	  
doen	  ons	  best	  onze	  app	  
optimaal	  te	  laten	  
functioneren,	  ook	  bij	  een	  
slechte	  
internetverbinding.	  We	  
begrijpen	  dat	  je	  
zorgeloos	  naar	  de	  film	  wilt	  
kijken	  met	  vrienden.	  
Daarom	  vragen	  we	  je	  een	  
internettest	  te	  doen	  en	  
onze	  manager	  te	  
contacten	  als	  je	  
verbinding	  onvoldoende	  
is	  (bo@webflix.nl).	  We	  
hopen	  dat	  je	  een	  gezellige	  
filmavond	  zult	  hebben.	  
72	  
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Bijlage D: Voorbeeld materiaal 
 
 

Afbeelding 1: Weergave van een klacht als reden voor contact met als respons een reactie 
waarin Webflix de respectsdimensie inzet. 
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Bijlage E: Gestelde vragen per afhankelijke variabele 
 
Passage32 
1. Aantrekkelijk 
im_aan01 Het restaurant is onvriendelijk      - 
im_aan02 Het restaurant is vervelend        - 
im_aan03 Het restaurant is sympathiek        + 
im_aan04 Het restaurant is aardig                          + 
 
2. Geloofwaardigheid, valt uiteen in drie aspecten: 
2.1 Betrouwbaar   
im_betr05 Het restaurant is eerlijk       + 
im_betr06 Het restaurant is onbetrouwbaar      - 
im_betr07 Het restaurant is niet oprecht        - 
im_betr08 Het restaurant is correct          + 
 
2.2 Deskundig    
im_desk09 Het restaurant is deskundig        + 
im_desk10 Het restaurant is incompetent      - 
im_desk11 Het restaurant is doeltreffend      + 
im_desk12 Het restaurant is amateuristisch      - 
 
2.3 Welwillend    
im_wel13 Het restaurant denkt mee met de klant     + 
im_wel14 Het restaurant leeft niet mee met de klant      - 
im_wel15 Het restaurant toont geen begrip voor de klant     - 
im_wel16 Het restaurant zet de klant voorop              + 
 
 
Validering attitudevragen  
val_uti Als ik met dit restaurant contact zou opnemen, zou ik een nuttige reactie krijgen    + 
val_hed Als ik met dit restaurant contact zou opnemen, zou ik prettig worden benaderd     + 
 
Attitude 
att_ut1  de dienstverlening van dit restaurant is uitstekend    + 
att_ut2  de dienstverlening van dit restaurant is ontoereikend   - 
att_hed3 de dienstverlening van dit restaurant is prettig    + 
att_hed4 de dienstverlening van dit restaurant is vervelend    - 
 
Gedragsintenties 
int1 Als ik deze klant was,  zou ik hier nog eens gaan eten.    ja/nee  + 
int2 Als ik deze klant was, zou ik liever ergens anders gaan eten.  ja/nee  - 
int3 Ik zou niet graag te gast zijn bij dit restaurant            ja/nee  - 
int 4  Dit restaurant lijkt me een goede optie als je uit eten wilt gaan.  ja/nee  + 
 
Manipulatiecheck 
Deze situatie vind ik onbenullig         schaalvraag 
Deze situatie vind ik ernstig          schaalvraag 
 
Controlevragen 
In deze situatie vind ik het belangrijk dat ik goed word geholpen    schaalvraag 
Ik vind het begrijpelijk dat de klant dit bericht op Facebook heeft geplaatst  0 ja 0 nee 
Ik zou in deze situatie zelf een bericht op Facebook plaatsen    0 ja 0 nee 
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Webflix 
1. Aantrekkelijk  
im_aan01 Het bedrijf is onvriendelijk       - 
im_aan02 Het bedrijf is vervelend       - 
im_aan03 Het bedrijf is sympathiek       + 
im_aan04 Het bedrijf is aardig                           + 
 
2. Geloofwaardigheid 
2.1 Betrouwbaar   
im_betr05 Het bedrijf is eerlijk        + 
im_betr06 Het bedrijf is onbetrouwbaar       - 
im_betr07 Het bedrijf is niet oprecht       - 
im_betr08 Het bedrijf is correct        +   
                               
2.2 Deskundig  
im_desk09 Het bedrijf is deskundig       + 
im_desk10 Het bedrijf is incompetent       - 
im_desk11 Het bedrijf is doeltreffend       + 
im_desk12 Het bedrijf is amateuristisch                                           -
                       
2.3 Welwillend  
im_wel13 He bedrijf denkt mee met de klant      + 
im_wel14 Het bedrijf leeft niet mee met de klant     - 
im_wel15  Het bedrijf toont geen begrip voor  de klant      - 
im_wel16 Het bedrijf zet de klant voorop       + 
 
Validering attitudevragen  
val_uti   Als ik met dit bedrijf contact zou opnemen, zou ik een nuttige reactie krijgen  + 
val_hed Als ik met dit bedrijf contact zou opnemen, zou ik prettig worden benaderd  + 
            
Attitude  
att_ut1  de dienstverlening van dit bedrijf is uitstekend    + 
att_ut2  de dienstverlening van dit bedrijf is ontoereikend    - 
att_hed3 de dienstverlening van dit bedrijf is prettig     + 
att_hed4 de dienstverlening van dit bedrijf is vervelend    - 
 
Gedragsintenties 
int1   Als ik deze klant was, zou ik hier nog eens een film kopen             ja/nee 
int2 Als ik deze klant was, zou ik liever via een ander bedrijf een film kijken      ja/nee 
int3 Ik zou niet graag van deze app gebruik maken                              ja/nee            
int4 Dit bedrijf lijkt mij een goede optie als je een film wilt kopen       ja/nee
  
Manipulatiecheck 
Deze situatie vind ik onbenullig       schaal 
Deze situatie vind ik ernstig        schaal 
 
Controlevragen 
In deze situatie vind ik het belangrijk dat ik goed word geholpen        schaal 
Ik vind het begrijpelijk dat de klant dit bericht op Facebook heeft geplaatst    0 ja 0 nee 
Ik zou in deze situatie zelf een bericht op Facebook plaatsen      0 ja 0 nee 
 
 
 
 



	   46	  

Bijlage F: Voorblad en persoonlijke vragen 	   

 

Project Organisaties op Facebook 
	  
Facebook is samen met Google een van de meest bezochte websites ter wereld. 
Niet alleen wordt Facebook gebruikt voor persoonlijke contacten, maar ook steeds 
meer organisaties maken gebruik van Facebook om inzicht te krijgen in hun 
doelgroep. Klanten stellen publiekelijk hun vragen aan organisaties of uiten hun 
klachten via Facebook.  
 
Doel van het onderzoek 
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht willen graag weten wat de mening is van 
lezers over Facebook-berichten van klanten en organisaties. Aan het beantwoorden 
van die vraag kun je een bijdrage leveren door deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Na een aantal algemene vragen krijg je na elkaar twee korte gesprekken op 
Facebook te lezen tussen een klant en een organisatie. Na ieder gesprek 
beantwoord je een aantal vragen. Denk daarbij niet te lang na, het gaat om je eerste 
indruk. Het invullen duurt maximaal tien minuten. Alle antwoorden worden anoniem 
verwerkt.  
Wij stellen je medewerking zeer op prijs. 
 
Hoe vul je de vragenlijst in? 
Bij de meeste vragen geef je je reactie op een zevenpunts antwoordschaal met links 
de term zeer mee oneens en rechts de term zeer mee eens. 
 
Bijvoorbeeld: 
De reactie van de organisatie past bij de situatie 
zeer mee oneens    1   2   3   4   5   6   7     zeer mee eens 
 
Als je je bedenkt bij het invullen, streep dan het foute cijfer door en zet een pijltje bij 
het  bedoelde cijfer. 
Het gaat bij deze vragen om je persoonlijke mening. Je reactie kan nooit fout zijn.  
 
Danique Almering 
Christie Bakker  
Marin Jansma 
Emma Plettenburg 
Eline Visscher 
Onder begeleiding van: Dr. Hanny den Ouden 
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Voordat je de berichten op de computer te zien krijgt, vragen we je eerst een 
paar persoonlijke vragen te beantwoorden. 
 
Mijn leeftijd is  …… jaar 
 
Ik ben een  0 man  0 vrouw 
 

De hoogste opleiding die ik heb afgerond, is: 

0 Lager of basisonderwijs 
0 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) 
0 Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) 
0 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) 
0 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
0 Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
0 Wetenschappelijk onderwijs (WO) 
 

Ik weet wat Facebook is:   0 ja  0 nee 
Ik heb een account op Facebook:  0 ja  0 nee 
 
Indien je ‘ja’ hebt ingevuld, hoe vaak zit je op Facebook? 

0 nooit 
0 zelden   
0 soms 
0 regelmatig 
0 vaak 
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Bijlage G: Vragenlijsten per organisatie 
 
Je krijgt nu een bericht van een klant te zien op een Facebookpagina. De klant richt zich tot 
een organisatie, die op zijn beurt weer reageert. Lees deze berichten goed door. Beantwoord 
daarna de vragen. Je mag zo vaak teruglezen als je zelf wilt. 
 
Deze situatie vind ik ernstig 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is eerlijk 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is vervelend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant zet de klant voorop 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit restaurant is ontoereikend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is amateuristisch 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is correct 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Als ik met dit restaurant contact zou opnemen, zou ik prettig worden benaderd  

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

Het restaurant leeft niet mee met de klant 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het restaurant is deskundig 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is onvriendelijk 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
In deze situatie vind ik het belangrijk dat ik goed word geholpen 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit restaurant is vervelend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is incompetent 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
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Het restaurant denkt mee met de klant 

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

Het restaurant is onbetrouwbaar 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het restaurant is aardig 

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

Als ik met dit restaurant contact zou opnemen, zou ik een nuttige reactie krijgen 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Deze situatie vind ik onbenullig 

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

De dienstverlening van dit restaurant is prettig 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het restaurant is niet oprecht  

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant toont geen begrip voor de klant 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is sympathiek 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het restaurant is doeltreffend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit restaurant is uitstekend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Dit restaurant lijkt me een goede optie als je uit eten wilt gaan    0 ja 0 nee 
 
Ik zou in deze situatie zelf een bericht op Facebook plaatsen   0 ja 0 nee 
 
Ik zou niet graag te gast zijn bij dit restaurant              0 ja 0 nee 
 
Als ik deze klant was, zou ik hier nog eens gaan eten     0 ja 0 nee 
 
Ik vind het begrijpelijk dat de klant dit bericht op Facebook heeft geplaatst  0 ja 0 nee 
 
Als ik deze klant was, zou ik liever ergens anders gaan eten    0 ja 0 nee 
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WEBFLIX  
Je krijgt nu een bericht van een klant te zien op een Facebookpagina. De klant richt zich tot 
een organisatie, die op zijn beurt weer reageert. Lees dit goed door. Beantwoord daarna de 
vragen. Je mag zo vaak teruglezen als je zelf wilt. 
 
Deze situatie vind ik ernstig 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is eerlijk 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is vervelend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf zet de klant voorop 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit bedrijf is ontoereikend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is amateuristisch 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is correct 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Als ik met dit bedrijf contact zou opnemen, zou ik prettig worden benaderd  

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

Het bedrijf leeft niet mee met de klant 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het bedrijf is deskundig 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is onvriendelijk 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
In deze situatie vind ik het belangrijk dat ik goed word geholpen 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit bedrijf is vervelend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is incompetent 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf denkt mee met de klant 
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zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 

Het bedrijf is onbetrouwbaar 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het bedrijf is aardig 

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

Als ik met dit bedrijf contact zou opnemen, zou ik een nuttige reactie krijgen 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Deze situatie vind ik onbenullig 

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

De dienstverlening van dit bedrijf is prettig 
zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 

 
Het bedrijf is niet oprecht  

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf toont geen begrip voor de klant 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is sympathiek 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Het bedrijf is doeltreffend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
De dienstverlening van dit bedrijf is uitstekend 

zeer mee oneens   1   2   3   4   5   6   7   zeer mee eens 
 
Dit bedrijf lijkt me een goede optie als je een film wilt kopen   0 ja 0 nee 
 
Ik zou in deze situatie zelf een bericht op Facebook plaatsen   0 ja 0 nee 
 
Ik zou niet graag van deze app gebruik maken              0 ja 0 nee 
 
Als ik deze klant was, zou ik hier nog eens een film kopen    0 ja 0 nee 
 
Ik vind het begrijpelijk dat de klant dit bericht op Facebook heeft geplaatst  0 ja 0 nee 
 
Als ik deze klant was, zou ik liever via een ander bedrijf een film kopen  0 ja 0 nee 
 


