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Abstract 

 

Experimental research on crisis communication has grown rapidly to assess how people perceive crisis 

situations and crisis response strategies. Although this is a recent trend, many questions are left 

unanswered. The present study examines how an emotional versus a non-emotional crisis response 

affects people’s perception of a crisis message. In order to provide a more refined understanding of 

crisis situations and crisis response strategies this study used a 2 x 2 between-subjects factorial 

experimental design in which we manipulated crisis response strategy: rebuild strategy versus denial 

strategy, and message appeal: emotional versus rational. The main and the interaction effects of the 

two independent variables were tested. Measures of message credibility, message sincerity, behavioral 

intention and involvement are used to examine the impact of message appeal and crisis response 

strategy. The significant results indicate main effects of message appeal and crisis response strategy on 

message sincerity and message credibility. Results revealed virtually no meaningful main effects of an 

emotional versus a rational crisis response strategy (rebuild versus denial) and behavioral intention or 

involvement. The experiment did find an interaction between message appeal and crisis response 

strategy on behavioral intention and involvement. Implications for future research on message appeals 

and crisis communication are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crisiscommunicatie: Reputatieherstel van een organisatie.  

De impact van emotionele versus rationele appeals in responsstrategieën. 

 

Na een crisis is het voor een organisatie uiterst belangrijk om een zo goed en zo efficiënt mogelijke 

communicatie te voeren (Coombs, 2007a). Om na te gaan hoe een organisatie dit het beste aanpakt, 

maken onderzoekers gebruik van een experimenteel design omtrent crisiscommunicatie. Hoewel er 

reeds verschillende studies zijn die zich richten op de verschillende crisisresponsstrategieën die 

geschikt zijn in een bepaalde crisissituatie, heeft Coombs (2006) aangehaald dat de meeste studies 

deze strategieën onderzoeken vanuit het perspectief van de organisaties, zonder echt rekening te 

houden met de percepties van hun aandeelhouders. Om een antwoord te bieden en deze lacune op te 

vullen in het onderzoeksdomein zijn de laatste jaren meerdere experimentele studies terug te vinden 

die zich focussen op hoe de zorgvuldig gekozen crisisresponsstrategieën een invloed kunnen 

uitoefenen op de aandeelhouders en hoe het publiek een crisis uiteindelijk gaat interpreteren (Arpan & 

Roskos, 2005; Dean, 2004; Jin, 2009). Benoit (1995) stelde bovendien vast dat onderzoek omtrent 

crisiscommunicatie zich vaak beperkte tot enerzijds het bestuderen van de reputatie van een 

organisatie voor, tijdens en na een crisis, en anderzijds hoe een organisatie die reputatie zo goed 

mogelijk kan beschermen en eventueel herstellen. 

Omdat deze evolutie van onderzoek naar de percepties van de aandeelhouders na een 

crisiscommunicatie nog recent is, zijn er nog veel vragen met betrekking tot de perceptie van het 

publiek onbeantwoord gelaten. Zo is er nog weinig gekend over hoe mensen een crisisboodschap gaan 

interpreteren en beoordelen (Ahluwalia, Burnkrant & Unnowa, 2000; Dawar & Pillutla, 2000; Dean, 

2004). Ook de mogelijke invloed van het al dan niet gebruiken van emoties in een crisisboodschap 

wordt nog vaak over het hoofd gezien. Deze studie stelt daarom volgende onderzoeksvraag centraal: 

wordt de interpretatie van een crisisresponsstrategie beïnvloed door de framing van de 

postcrisisboodschap; emotioneel versus rationeel (niet-emotioneel)? 

Een van de meest opmerkelijke theorieën in de context van crisiscommunicatie is de Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT) van Coombs (2007a). Deze theorie biedt duidelijke richtlijnen aan 

crisismanagers zodat de reputatie van hun organisatie op een doeltreffende manier beschermd kan 

worden tijdens een crisis. De SCCT kan hiervoor aangewend worden omdat deze anticipeert op de te 

verwachten reactie van het publiek en de aandeelhouders op bepaalde crisisresponsstrategieën die 

gehanteerd worden door een organisatie (Coombs, 2007a). Door steeds meer inzicht te verwerven in 

de reacties en percepties van het publiek, kan een organisatie op een eenvoudigere en meer eenduidige 

manier de juiste crisisresponsstrategie hanteren tijdens een crisis. Onderzoek naar de verschillende 

elementen uit een crisisresponsstrategie die invloed kunnen hebben de aandeelhouders is hiervoor 

noodzakelijk. Hoe meer inzicht er verkregen wordt in de verscheidene factoren die de publieke 



perceptie kunnen beïnvloeden, hoe beter de organisaties kunnen voorspellen hoe aandeelhouders 

zullen reageren op de crisis en de crisisrespons (Coombs, 2007a). Het is pas recentelijk dat er gezocht 

wordt naar de impact die emoties enerzijds bij de aandeelhouders, en anderzijds bij de organisaties kan 

hebben met betrekking tot crisiscommunicatie. Dit is cruciaal voor onder andere de public relations 

managers en de crisismanagers zodat zij meer inzicht kunnen verwerven in het efficiënt toepassen van 

zowel een rationele crisisboodschap als een emotionele crisisboodschap (Jin, 2009). Het huidige 

onderzoek kan hier een meerwaarde bieden bij het selecteren van een crisisresponsstrategie, door het 

bestuderen van de rol die emotionele appeals versus rationele appeals kunnen spelen bij een 

crisisboodschap. Zoals Coombs & Holladay (2011) aanhaalden: het is mogelijk dat een emotionele of 

niet-emotionele appeal een belangrijk effect zal hebben op de publieke perceptie van een crisis. 

 

Literatuurstudie 

Crisiscommunicatie en crisisperceptie 

Coombs (2007b) definieert een crisis als zijnde de perceptie van een onverwachte gebeurtenis die een 

bedreiging kan zijn voor de werking van een organisatie. De crisis kan vervolgens desastreuze 

gevolgen hebben voor de toekomst van het bedrijf. Deze definitie vestigt de aandacht op de perceptie 

of interpretatie van die gebeurtenis. Met andere woorden, hoe de aandeelhouders de communicatie na 

een crisis gaan evalueren en beoordelen, speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar 

crisiscommunicatie. Ook Jin (2009) wil de aandacht vestigen op de perceptie van het publiek; 

namelijk de eigen interpretatie die personen hebben van de crisis. 

Voor de organisatie zelf is een crisis een plotse en onverwachte gebeurtenis die dreigt de werking van 

het bedrijf te verstoren (Coombs, 2002). Er kan verondersteld worden dat het hier zowel om een 

financiële bedreiging als om een bedreiging van de reputatie van de organisatie gaat (Fombrun & van 

Riel, 2004). De literatuur op het gebied van crisiscommunicatie richtte zich in het verleden al te vaak 

op het geven van aanbevelingen voor de zaakvoerders van het bedrijf en hoe zij op een efficiëntere 

manier kunnen reageren na een crisis, zodanig dat de reputatie van de organisatie intact blijft. Nadat er 

een crisis heeft plaatsgevonden is het dus noodzakelijk voor de zaakvoerders van de organisatie om 

een boodschap rond te sturen naar hun aandeelhouders (Coombs & Holladay, 2009). Met andere 

woorden, organisaties gebruiken communicatie als een middel om hun publieke reputatie te vrijwaren 

(Hearit, 2006). De postcrisissituatie kan bovendien gebruikt worden om die reputatie na de crisis te 

herstellen en/of de schade die een crisis eventueel kan toebrengen, te voorkomen (Coombs, 2007a; 

Hearit, 2006). De financiële verliezen die een crisis teweeg kan brengen voor het bedrijf kunnen 

immers aanzienlijk zijn, en net daarom dienen crisissituaties zoveel mogelijk vermeden te worden. Een 

effectief crisismanagement kan organisaties en hun reputaties beschermen, en uiteindelijk zelfs hun 



gehele bestaan veilig stellen. Er moet een consistent crisisbeleid opgesteld worden (De Pelsmaecker, 

Geuens & Van den Bergh, 2008), waardoor de public relations manager van de organisatie de 

crisissituatie kan controleren en niet uit de hand laat lopen (Tench & Yeomans, 2009). Doelgerichte en 

efficiënte communicatie naar de verschillende aandeelhouders toe is hierbij van uiterst belang (Tench 

& Yeomans, 2009), want het publiek informatie verstrekken is cruciaal na een crisis (Coombs, 2007a). 

Net daarom kunnen organisaties gebruik maken van een crisisresponsstrategie. 

 

Crisisresponsstrategieën 

In de literatuur zijn er voornamelijk twee dominante paradigma’s terug te vinden binnen het 

wetenschappelijk onderzoek naar crisiscommunicatie (Coombs, 2007b; Thomson & Rawson, 1998). 

Dit zijn de Image Restoration Theory van Benoit en de Situational Crisis Communication Theory van 

Coombs. Voor beide theorieën speelt de verantwoordelijkheid bij een crisis een grote rol. Bovendien 

beweren ze allebei dat de perceptie van een crisissituatie beïnvloed kan worden door de manier waarop 

men gaat communiceren over het gebeuren (Benoit, 1995; Coombs, 2007a). 

Volgens de benadering van de Image Restoration Theory is de essentie van een crisis tweeledig. 

Enerzijds wordt de organisatie verantwoordelijk gehouden voor de crisissituatie en anderzijds wordt 

de actie van de organisatie aanzien als ronduit onaanvaardbaar of choquerend. Belangrijk om weten bij 

deze theorie is dat de perceptie van de crisis vaak belangrijker is dan de feiten op zich. De vijf 

mogelijke responsstrategieën die Benoit onderscheidt zijn: de verantwoordelijkheid ontkennen, de 

verantwoordelijkheid afwenden, de situatie herleiden tot haar proporties, de crisissituatie herstellen of 

corrigeren, en ten slotte de schuld op zich nemen en zich verontschuldigen bij de aandeelhouders 

(Benoit, 1997). 

 

De andere vooraanstaande theorie binnen de literatuur omtrent crisiscommunicatie, de Situational 

Crisis Communication Theory (SCCT) van Coombs, toont aan dat de crisisresponsstrategie afhankelijk 

is van het soort crisis. Aan de basis van de SCCT ligt de Attributietheorie (Weiner, 1986), deze theorie 

legt uit hoe mensen dingen verklaren. Deze lijn wordt verder doorgetrokken naar het domein van 

crisiscommunicatie in de SCCT van Coombs. Het zoeken naar de oorzaak stelt zich gelijk aan het 

zoeken naar de verantwoordelijke van een crisis, meer bepaald hoe een crisissituatie de 

responsstrategie kan beïnvloeden en hoe die responsstrategie een verdere invloed kan hebben op de 

reputatie van het bedrijf en uiteindelijk ook op de gedragsintentie van het publiek. Het crisistype is het 

kader dat gebruikt wordt om de crisis te interpreteren (Lerbinger, 1997). Door het crisistype vast te 

stellen, kunnen de zaakvoerders bepalen in welke mate de organisatie verantwoordelijk is voor de 

crisis (Coombs & Holladay, 1996, 2001). Aan de hand van de hoeveelheid verantwoordelijkheid die 

een organisatie opneemt bij een crisis worden er verschillende crisisresponsstrategieën vooropgesteld. 



Die reeks van strategieën kunnen de reputatie van het bedrijf herstellen, de negatieve uitkomsten 

verminderen en eventuele negatieve gedragsintenties bij de aandeelhouders voorkomen (Coombs, 

2007a). De crisisresponsstrategie die een organisatie uiteindelijk zal kiezen, zal afhankelijk zijn van 

het soort crisis dat op dat moment aanwezig is. 

 

Coombs (2006) stelt dat de voornaamste responsstrategieën bij een crisissituatie drie groepen vormen 

die gebaseerd zijn op de perceptie van het al dan niet accepteren van verantwoordelijkheid. Het gaat 

over de denial strategie, de diminish strategie en de rebuild strategie. Bij de denial stategy wordt 

beweerd dat er helemaal geen verband is tussen de organisatie zelf en de crisis. Bovendien wordt alle 

verantwoordelijkheid afgewezen voor het gebeuren. In het geval van de diminish strategie wordt de 

crisissituatie geminimaliseerd en de crisis wordt door de organisatie minder erg voorgesteld dan ze in 

werkelijkheid is. De rebuild strategie ten slotte focust zich dan weer voornamelijk op het verbeteren 

van de reputatie door de verantwoordelijkheid voor de crisis op te nemen. Vaak gaat dit gepaard met 

het geven van een verontschuldiging en eventueel het aanbieden van een compensatie (Coombs, 

2007a). Deze strategieën worden door Coombs (2007a) onderverdeeld in drie clusters: de victim 

cluster, waarbij de organisatie verklaart slachtoffer te zijn van de crisis. Deze cluster kent weinig 

verantwoordelijkheid toe aan de organisatie zelf. In de accidental cluster zitten de crisistypes die 

onbedoeld het gevolg zijn van acties van de organisatie. Hier wordt de organisatie niet volledig 

verantwoordelijk gehouden voor de crisis, maar krijgt ze wel gedeeltelijk de schuld voor de 

gebeurtenis. Bij de preventable cluster zitten de crisistypes die veroorzaakt werden door het bedrijf en 

waarbij bewust anderen in gevaar gebracht werden, ongeoorloofde acties ondernomen werden of een 

wet overtreden werd. Het betreft een crisissituatie die vermeden had kunnen worden door de 

organisatie, hierdoor wordt de organisatie dan ook aangesteld als de verantwoordelijke voor de 

crisissituatie (Coombs, 2007a). 

 

De SCCT van Coombs wil dus het kiezen van een geschikte responsstrategie bij een crisisboodschap 

vereenvoudigen door een model samen te stellen dat de verantwoordelijkheid voor een crisis linkt aan 

het crisistype. Dit wil zeggen dat hoe meer verantwoordelijkheid het publiek toebedeelt aan de 

organisatie, hoe groter de schade aan de reputatie van dat bedrijf wordt. Belangrijk hierbij is dat, net 

zoals bij de Image Restoration Theory, de perceptie van de crisissituatie van groter belang is dan de 

feiten op zich (Benoit, 1995; Coombs, 2007b; Coombs & Holladay, 2011). Hoe het publiek de crisis 

gaat interpreteren aan de hand van de communicatie die ze verkrijgt van de organisatie speelt een grote 

rol. De mate waarin een bedrijf verantwoordelijk wordt geacht voor de crisis blijft de voornaamste 

indicator voor de potentiële schade aan de reputatie (Coombs & Schmidt, 2000). Op basis daarvan kan 

een bedrijf op de reactie van het publiek anticiperen en zo uiteindelijk de gepaste crisisresponsstrategie 

selecteren en vervolgens toepassen. Het classificeren van de verschillende crisistypes enerzijds en de 

responsstrategieën anderzijds vormen de basis van de theorie. Met andere woorden, de SCCT biedt 



een kader voor de mogelijke responsstrategieën en probeert te anticiperen op de voorspelde reactie van 

de aandeelhouders op een crisis (Coombs, 2004). 

In deze studie werken we verder met de denial strategie en de rebuild strategie uit de SCCT van 

Coombs. Belangrijk om weten is dat bij een crisistype waarbij de crisis vermeden had kunnen worden, 

en dus uit de preventable cluster komt, er sterk aangeraden wordt om een rebuild strategie te 

gebruiken. Met andere woorden; de organisatie zal de schuld opnemen voor de crisis en zich 

verontschuldigen bij de aandeelhouders (Coombs, 2007a). Wanneer de aandeelhouders de organisatie 

gaan beschouwen als de grote verantwoordelijke voor de crisis, dan wordt een denial strategie ten 

stelligste afgeraden omdat deze de reputatie van het bedrijf niet ten goede komt (Coombs, 2007a). 

Gebaseerd op voorafgaand literatuuronderzoek kunnen volgende hypotheses opgesteld worden: 

H1: Bij een crisis die vermeden had kunnen worden, zal de crisiscommunicatie bij het publiek 

geloofwaardiger overkomen door het gebruik van een rebuild responsstrategie dan door het gebruik 

van een denial responsstrategie. 

H2: Bij een crisis die vermeden had kunnen worden, zal de crisiscommunicatie bij het publiek 

oprechter overkomen door het gebruik van een rebuild responsstrategie dan door het gebruik van  een 

denial responsstrategie. 

 

Crisiscommunicatie en emoties 

Het gebruik van emotionele versus niet-emotionele (rationele) appeals wordt reeds uitvoerig 

bestudeerd in de literatuur omtrent marketing en advertising (Albers-Miller & Stafford, 1999). In de 

SCCT van Coombs werd reeds het concept van emoties aangekaart (Coombs & Holladay, 2002, 2004). 

Hoe meer verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een crisis toebedeeld werd aan de organisatie, 

des te sterker werd de emotie woede bij de aandeelhouders. Tezelfdertijd verminderde de mate van 

sympathie bij het publiek voor het bedrijf (Coombs & Holladay, 2005). Als gevolg van die groeiende 

negatieve gevoelens, namen de gedragsintenties om het bedrijf te steunen steeds meer af (Coombs & 

Holladay, 2004; Rudolph, Roesch, Greitemeyer & Weiner, 2004). Anders gezegd, emoties kunnen van 

cruciaal belang zijn om het toekomstig gedrag van het publiek te gaan beïnvloeden. Coombs (2006) 

vestigde de aandacht op het feit dat meer onderzoek naar de percepties van de aandeelhouders 

noodzakelijk is. Wanneer de aandeelhouders of het publiek een crisisboodschap lezen, is het 

onwaarschijnlijk dat er eerst gezocht wordt naar de oorzaak van die crisis. Het is namelijk 

noodzakelijk dat de crisissituatie geïnterpreteerd en begrepen moet worden, daarom zal het publiek 

eerst de voornaamste emoties verzamelen over de crisis (Choi & Lin, 2009). Ook dit suggereert dat er 

meer onderzoek nodig is naar emoties. De perceptie van het publiek op een crisisboodschap staat 



centraal in deze studie, bovendien wordt de focus in het bijzonder gelegd op de rol die emoties kunnen 

spelen bij het formuleren van een crisisrespons. 

Read (2007) stelt vast dat het belang van emotionele appeals bij het versterken van een reputatie 

cruciaal kan zijn, bovendien vermeldt de auteur dat emotionele appeals een belangrijke rol kunnen 

spelen bij het vormen en beïnvloeden van toekomstig gedrag. Hiervoor is uiteraard nog verder 

onderzoek nodig. Deze studie probeert dan ook een duidelijk en concreet beeld te geven van hoe een 

emotionele versus niet-emotionele (rationele) crisisresponsstrategie de perceptie van het publiek kan 

beïnvloeden, en meer specifiek: hoe deze verschillende crisisresponsstrategieën een invloed kunnen 

hebben op de perceptie van geloofwaardigheid en oprechtheid van de boodschap, en wat dit bijgevolg 

kan betekenen voor het potentiële toekomstige gedrag bij de aandeelhouders. 

Zowel het bestuderen van de emotionele reacties van de woordvoerders als die van de aandeelhouders 

of het publiek is een recente ontwikkeling in het onderzoek naar crisiscommunicatie (Jin, 2009; Jin & 

Cameron, 2007; Jin, Pang & Cameron, 2007). Toch is nog steeds weinig gekend over de invloed die 

een emotionele versus rationele appeal in een crisisboodschap kan hebben op de perceptie van het 

publiek. Fox en Amichai-Hamburger (2001) stellen dat een communicatieboodschap kan bestaan uit 

twee componenten: enerzijds een rationele, en anderzijds een emotionele component. De auteurs 

hebben aangetoond dat emotionele elementen noodzakelijk zijn om een publiek te kunnen overtuigen. 

Om te begrijpen welke rol emoties spelen in een domein zoals dat van crisiscommunicatie, is het 

noodzakelijk om te onderzoeken hoe emoties het publiek al dan niet kunnen beïnvloeden. In de 

context van crisiscommunicatie, zal het publiek na het lezen van een bericht over een crisis waarbij de 

organisatie betrokken is bepaalde emoties verzamelen over die crisis, en het zijn die emoties die de 

perceptie over het bedrijf zullen beïnvloeden (Choi & Lin, 2007). Het onderzoek van Kim en Cameron 

(2011) toont aan dat bij het ontwikkelen van een effectieve organisatorische responsstrategie in een 

bepaalde crisissituatie rekening moet gehouden worden met het crisistype, hoe de boodschap gekaderd 

werd door de media, de emotionele reacties van het publiek en het gebruik van emotionele appeals. 

Ook Nabi (2002) ondervond dat wanneer er verschillende boodschappen verspreid werden, met steeds 

verschillende emoties erin verwerkt, er effectief ook steeds verschillende emoties veroorzaakt werden 

bij het publiek. In de studie van Nabi (2002) stonden de emoties angst en woede centraal, terwijl Kim 

en Cameron (2011) zich beperkten tot het bestuderen van woede en verdriet. 

Voorafgaand onderzoek baseerde zich voornamelijk op de emotionele reacties van het publiek na een 

crisissituatie en crisisboodschap (Choi & Lin, 2009; Jin, 2009; Jin, Pang & Cameron, 2007). Allemaal 

kwamen ze tot het besluit dat emoties een belangrijke rol spelen bij het onderzoek naar de reactie van 

het publiek. Het emotioneel kaderen van een crisisboodschap toonde in beide studies aan dat emoties 

een invloed uitoefenen op de emotionele reactie van de aandeelhouders en het publiek. Beide studies 

en andere (Forgas, 2000; Lener & Keltner, 2000) gaan bij het onderzoek naar de publieke perceptie, de 



emoties die veroorzaakt worden, manipuleren bij het publiek. De onderzoeksvraag in deze studie 

bouwt hierop verder maar in tegenstelling tot de vorige aangehaalde studies wil dit onderzoek het 

appeal van de crisisresponsstrategie manipuleren, en bestuderen hoe dit een invloed kan hebben op de 

publieke perceptie van de boodschap. 

Het onderzoek van Choi en Lin (2007) toonde reeds aan dat bij het manipuleren (emotioneel versus 

rationeel) van een boodschap omtrent het waarschuwen voor een potentiële crisis (natuurramp), een 

emotionele appeal in een boodschap leidt tot een hogere mate van perceptie van het risico en het beter 

onthouden (recall) van de risicoboodschap. Met andere woorden, een emotionele appeal bleek hier 

doeltreffender te zijn dan een rationele appeal. Wanneer dit doorgetrokken wordt naar het huidige 

onderzoek met betrekking tot crisiscommunicatie, dan wordt verwacht dat een emotionele 

crisisresponsstrategie effectiever zal blijken te zijn dan een niet-emotionele (of rationele) 

crisisresponsstrategie. Of anders geformuleerd: het gebruik van een emotionele crisisresponsstrategie, 

zal de perceptie van het publiek op een positievere manier beïnvloeden, dan wanneer er een rationele 

crisisresponsstrategie gebruikt zou worden. Op basis van deze veronderstelling en het voorafgaande 

literatuuronderzoek worden volgende hypotheses vooropgesteld: 

H3: Bij het toepassen van een emotionele crisiscommunicatie zal het publiek de crisisresponsstrategie 

als geloofwaardiger gaan waarnemen  dan bij het toepassen van een rationele crisiscommunicatie. 

H4: Bij het toepassen van een  emotionele crisiscommunicatie zal het publiek de crisisresponsstrategie 

als oprechter gaan waarnemen  dan bij het toepassen van een rationele crisiscommunicatie. 

 

Crisisperceptie, betrokkenheid en gedragsintentie 

Choi en Lin (2009) ondervonden reeds dat de betrokkenheid van het publiek bij een gebeurtenis een 

belangrijke variabele kan zijn die zeker in het SCCT model opgenomen moet worden. De resultaten 

van hun onderzoek toonden aan dat betrokkenheid (involvement) de perceptie van mensen kan 

beïnvloeden, en dat die perceptie van een crisissituatie vaak anders is dan hoe de crisis wordt 

voorgesteld door de media. Aan de hand van deze bevinding wordt sterk aangeraden om verder 

onderzoek uit te voeren omtrent de impact die betrokkenheid kan hebben na het voeren van een 

postcrisiscommunicatie (Choi & Lin, 2009). Hierop verder bouwend, wil de huidige studie 

onderzoeken hoe personen met een hogere mate van betrokkenheid ten aanzien van de organisatie, een 

crisis gaan interpreteren.  

Na een crisis is het van groot belang dat de organisatie in kwestie informatie gaat verstrekken over de 

gebeurtenis (Coombs, 2007a). Auteurs zoals bijvoorbeeld Benoit (1995) en Coombs (2011) beweren 



overigens dat de perceptie van een crisissituatie beïnvloed kan worden door de manier waarop men 

gaat communiceren over het gebeuren.  

Er werd al aangetoond dat consumenten met een hogere mate van betrokkenheid de informatie 

centraal gaan verwerken en daarom de relevante boodschappen nauwkeuriger kunnen gaan verwerken 

(Chaiken, 1980). Dat wil zeggen dat consumenten oog hebben voor de kwaliteit van de argumenten 

die gebruikt worden in een boodschap. Choi en Lin (2009) concluderen hieruit dat personen die in 

hogere mate betrokken zijn, een andere interpretatie geven aan het gebeuren dan wat er werkelijk over 

de crisis verschenen is. Hun studie bevestigde de stelling; de manier waarop een crisisboodschap 

beschreven en verteld wordt, komt niet altijd overeen met de publieke perceptie over de crisis. 

Peter en Olsen (1990) trekken die lijn door en stellen vast dat betrokkenheid het verwerken van de 

informatie met betrekking tot een crisis kan beïnvloeden, alsook het uiteindelijke gedrag van de 

consument. Omdat de variabele betrokkenheid een impact heeft op de aandacht van het publiek en het 

verwerken van de boodschap (Celsi & Olson, 1988), wordt hier de veronderstelling aangenomen dat 

betrokkenheid een belangrijke factor is bij het interpreteren van een crisisresponsstrategie. 

Het begrip felt involvement verwijst naar de publieke perceptie van een onderwerp dat persoonlijk 

relevant is voor bepaalde betrokkenen. Die perceptie kan het gedrag van consumenten beïnvloeden 

(Peter & Olsen, 1990). In de context van crisiscommunicatie waren het McDonald en Hartel (2000) 

die dit concept toepasten. De mate waarin de perceptie van de crisis als persoonlijk relevant wordt 

beschouwd, bepaalt uiteindelijk ook de mate van betrokkenheid met die crisis. Petty en Cacioppo 

(1986) hebben het proces van informatieverwerking reeds uitvoerig bestudeerd. Ze concluderen dat 

consumenten met een lagere mate van betrokkenheid een boodschap niet centraal gaan verwerken, dat 

wil zeggen dat die consumenten niet kijken naar de kwaliteit van de gebruikte argumenten, maar naar 

de geloofwaardigheid van de persoon die het verhaal brengt. Daartegenover staan de consumenten met 

een hogere mate van betrokkenheid, zij gaan een boodschap net wel centraal verwerken en zijn extra 

gemotiveerd om de inhoud van de communicatie te begrijpen. De kwaliteit van de inhoud, en 

bijvoorbeeld niet de gebruikte emoties, is van groot belang wanneer er sprake is van een hogere mate 

van betrokkenheid (Petty & Cacioppo, 1981, 1986). Dat wil zeggen dat personen die een hogere mate 

van betrokkenheid hebben met de gebeurtenis een cognitieve (rationele) boodschap zullen verkiezen 

boven een emotionele boodschap. Aan de andere kant kan verondersteld worden dat het publiek dat 

een lagere betrokkenheid heeft met de crisissituatie, meer aandacht zal hebben voor een emotionele 

boodschap aangezien de cognitieve, rationele communicatie niet centraal verwerkt zal worden. 

Afgaande op de literatuurstudie worden volgende hypotheses gevormd: 

H5: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op de mate van betrokkenheid met de organisatie.. 



H6: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op het toekomstige gedrag van het publiek. 

 

Onderzoek 

Participanten 

Er waren 237 personen die deelnamen aan het experiment. Na het weglaten van de respondenten die 

de enquête niet volledig invulden, bleven er uiteindelijk nog 216 personen over. De leeftijd van de 

participanten varieerde van 16 tot 83 jaar (M = 43.68, SD = 25.30). Ongeveer 45% van de 

respondenten waren mannen en 55% waren vrouwen. 

 

Design & stimuli 

De studie gebruikt een 2 x 2 between-subjects factorial experimental design. Hierbij werden er twee 

factoren gemanipuleerd: de crisisresponsstrategie en het appeal van de crisisboodschap. Voor de 

crisisresponsstrategie werd gekozen voor de rebuild strategie en de denial strategie. Dit zijn twee 

verschillende crisisresponsstrategieën die niet als gelijkaardig geïnterpreteerd kunnen worden omdat 

bij gebruik van een rebuild strategie de volledige verantwoordelijkheid voor de crisis op zich genomen  

wordt, terwijl bij het gebruik van een denial strategie alle schuld wordt afgeweerd (Coombs, 2007a). 

Het appeal van de crisisboodschap was emotioneel of niet-emotioneel (rationeel). Het crisistype was 

een preventable crisis, met andere woorden: een crisis die door de organisatie (in deze studie een 

dancing) vermeden had kunnen worden. De participanten lazen een van de twee 

crisisresponsstrategieën  in een emotionele of rationele versie. Iedere deelnemer kreeg slechts een van 

de vier verschillende boodschappen te zien. Alle respondenten kregen eerst de mededeling van de 

brandweer van Madrid te lezen, die meer vertelde over de brand in dancing Tijuana. Er werd hen 

verteld dat bij de brand het gebouw volledig vernield werd en er tien doden vielen bij de gebeurtenis. 

De boodschap vermeldde eveneens dat het ging over een crisis die vermeden had kunnen worden 

indien de zaakvoerders van de dancing de regels met betrekking tot de brandveiligheid hadden 

gerespecteerd. Vervolgens kreeg iedere respondent een van de vier verschillende reacties van de 

manager van de dancing te lezen. Appendix A bevat de tekst van de brandweer met de mededeling van 

de crisis die iedere respondent kreeg, met vervolgens de verschillende crisisresponsstrategieën die 

gebruikt werden in het onderzoek. Iedere respondent kreeg daarna slechts een van de vier 

crisisresponsstrategieën te lezen. 

 



Procedure 

Vooraleer het feitelijke onderzoek van start ging, werd er een pretest afgenomen om zekerheid te 

bieden dat onder andere het appeals (rationeel en emotioneel) effectief in de juiste richting 

gepercipieerd werden. De pretest toonde aan dat de manipulaties naar behoren werden uitgevoerd.  

Hierna kon het echte onderzoek beginnen, de respondenten kregen een uitnodiging per e-mail met een 

link naar de online enquête. De deelnemers waren op de hoogte dat het hier ging om een onderzoek in 

het kader van een masterproef omtrent crisiscommunicatie en er werd hen meegedeeld dat het invullen 

van de enquête een kwartier van hun tijd in beslag zou nemen. Er werd bovendien gewerkt met een 

sneeuwbalsteekproef om voldoende deelnemers te verzamelen voor het onderzoek. De vier 

verschillende condities werden vervolgens willekeurig verdeeld onder de respondenten. Na het lezen 

van de mededeling van de crisissituatie en de crisisresponsstrategie van de manager van de dancing, 

werden de respondenten onderworpen aan een reeks vragen omtrent de gebeurtenis. De vragenlijst 

bevatte in eerste instantie enkele manipulatiechecks die de effectiviteit van de experimentele 

manipulaties zal controleren, in tweede instantie meetschalen in verband met de publieke perceptie 

van de oprechtheid en geloofwaardigheid van de manager, en ten slotte werd er gevraagd naar de 

gedragsintentie en de betrokkenheid met dancings. In Appendix B kan de vragenlijst teruggevonden 

worden die gebruikt werd bij het onderzoek.  

 

Meetschalen 

Appeal. Om na te gaan hoe de participanten van het onderzoek de toon van de boodschap interpreteren 

(emotioneel versus rationeel), werd er in de vragenlijst gebruik gemaakt van vier items (Liu & Stout, 

1987). De reactie van de manager van de dancing moest hierbij beoordeeld worden aan de hand van 

een zevenpuntenschaal. Bij item nr.1 werd er geschaald van 1 “rationeel” tot en met 7 “emotioneel”. 

Item nr.2 ging dan weer van 1 “objectief” tot en met 7 “subjectief”, item nr.3 schaalde van 1 zijnde 

“op feiten gebaseerd” tot en met 7 “niet op feiten gebaseerd”, terwijl bij het laatste item 1 “tastbaar” 

werd, en punt 7 op de schaal “ontastbaar” werd. De Cronbach’s alpha van deze vier items was .78. 

Crisisresponsstrategie. Omdat het onderzoek wil controleren hoe mensen een crisisresponsstrategie 

gaan interpreteren, werd dit bevraagd aan de hand van een item. Er werd een zevenpuntenschaal 

opgesteld waarbij 1 “de manager van de dancing wees alle verantwoordelijkheid voor de crisis af” was, 

en 7 “de manager van de dancing nam de volledige verantwoordelijkheid voor de crisis op”. Deze 

meetschaal moet verduidelijken hoeveel verantwoordelijkheid het publiek toebedeelt aan de 

organisatie. 

Oprechtheid. Aan alle respondenten werd gevraagd de reactie van het management van dancing 

Tijuana te beoordelen aan de hand van drie factoren, gebaseerd op een schaal van Aaker (1997): 



eerlijk, oprecht en gemeend (Aaker, 1997). Deze drie dimensies werden gemeten op een 

zevenpuntenschaal gaande van “helemaal niet” tot “heel erg”. De betrouwbaarheidsanalyse van deze 

meetschaal levert een Cronbach’s alpha op van .89.  

Geloofwaardigheid. Om de geloofwaardigheid te meten werd gebruik gemaakt van de meetschaal 

afkomstig van MacKenzie en Lutz (1989). Er werd aan de respondenten gevraagd om de reactie van 

de manager van de dancing te beoordelen. Was de reactie overtuigend of niet? Geloofwaardig of 

ongeloofwaardig? Bevooroordeeld of onbevooroordeeld? Deze drie items kregen een score op een 

zevenpuntenschaal en de Cronbach’s alpha voor deze meetschaal was hier .93. 

Gedragsintentie. Het onderzoek wou ook het toekomstige gedrag van de deelnemers weten na het 

lezen van de crisis responsstrategie. Er werd hen gevraagd drie stellingen te boordelen op een schaal 

gaande van 1 (helemaal niet akkoord) tot en met 7 (helemaal akkoord). “Ik zou naar deze dancing gaan 

mocht ik daar in de toekomst de kans toe krijgen.” “Ik zou investeren in een bezoek aan deze dancing 

mocht ik daar in de toekomst de kans toe krijgen.” “Ik zou deze dancing aanraden aan mensen die naar 

Madrid gaan, mocht ik daar in de toekomst de kans toe krijgen.” Deze drie stellingen zijn gebaseerd op 

de meetschaal voor gedragsintentie van Lyon en Cameron (2004). De betrouwbaarheidsanalyse van de 

drie items bracht een Cronbach’s alpha op van .91. 

Betrokkenheid dancing. Om de betrokkenheid met dancings na te gaan, werden volgende drie 

stellingen gebruikt: “Ik ben geïnteresseerd in dancings”, “Ik ben betrokken bij dancings” en “Dancings 

zijn belangrijk voor mij”. Er werd aan de respondenten gevraagd deze drie items te beoordelen op een 

een zevenpuntenschaal waarbij 1 “helemaal niet akkoord” was en 7 “helemaal akkoord”. Deze drie 

items leverden een Cronbach’s alpha op van .91. 

 

Pretest 

De pretest werd afgenomen bij 124 personen om de betrouwbaarheid te garanderen van de 

gemanipuleerde variabelen: het appeal van de boodschap (emotioneel versus rationeel) en de 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial). In de enquête werd gebruik gemaakt van een between-

subjects factorial experimental design dat verspreid werd op papier, dat wil zeggen dat iedere persoon 

een van de vier verschillende responsstrategieën te lezen kreeg. De verschillen in de 

crisisresponsstrategieën werden gecontroleerd aan de hand van een t-test voor onafhankelijke 

waarnemingen (independent samples t-test). Hieruit bleek dat het verschil tussen de gemiddelden van 

een rebuild strategie (M = 6.48, SD = .89) versus een denial strategie (M = 2.11, SD = 1.19) 

significant is (t (122) = -22.95, p < 0.001). Deze resultaten tonen aan dat bij een rebuild strategie de 

volledige verantwoordelijkheid werd opgenomen voor de crisis, terwijl alle verantwoordelijkheid voor 

de crisis werd afgewezen bij een denial strategie. Ook bij het controleren van het verschil tussen een 



emotionele (M = 5, SD = 1.56) en rationele boodschap (M = 3.44, SD = 1.90), werd er een significant 

verschil waargenomen (t (122) = 5.02, p < 0.001). Dit wil zeggen dat de teksten waarin emotionele 

appeals verwerkt werden, effectief emotioneler op de respondenten overkwamen dan de teksten 

zonder emotionele appeals.  

De resultaten van de pretest bewijzen dat de manipulaties van de variabelen geslaagd zijn omdat de 

respondenten de beoogde verschillen tussen de vier condities als effectief verschillend gaan 

interpreteren . Dit betekent dat de manipulaties overgenomen kunnen worden in het hoofdonderzoek. 

 

Resultaten 

Manipulatiechecks.  

Uit de analyses uit de pretest kon reeds aangenomen worden dat de manipulatie van de 

crisisresponsstrategie een succes was, toch werd er in het hoofdonderzoek opnieuw een t-test 

uitgevoerd om zekerheid te bieden dat er effectief ook verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan de 

dancing bij het gebruik van een rebuild strategie. Uit de resultaten van de t-test bleek dat ook in het 

hoofdonderzoek de manipulatie voor de crisisresponsstrategie geslaagd was. Het verschil tussen de 

gemiddelden van een denial strategie (M = 2.03, SD = 1.18) en van een rebuild strategie (M = 6.39, 

SD = 1.09) was inderdaad opnieuw significant (t (212) = -28.03, p < 0.001). Dit wil zeggen dat 

wanneer respondenten een crisisboodschap met een denial strategie te lezen kregen, zij vonden dat de 

manager van de dancing alle verantwoordelijkheid afwees, terwijl respondenten die een rebuild 

strategie lazen, duidelijk de reactie van de manager gaan interpreteren als het opnemen van de 

volledige verantwoordelijkheid. 

Naast het controleren van de manipulatie van de crisisresponsstrategie werd ook de manipulatie van 

het appeal van de boodschap opnieuw gecontroleerd. Een t-test werd afgenomen om de perceptie van 

het appeal in een emotionele boodschap (M = 4.57, SD = 1.27) te vergelijken met het appeal in een 

niet-emotionele boodschap (M = 3.35, SD = 1.53). Deze test bleek ook een significant verschil aan te 

tonen: t(201) = 6.28, p < 0.001. Een boodschap met een emotionele appeal werd door de respondenten 

ook beschouwd als een emotionele communicatie, terwijl een niet-emotionele boodschap als rationeler 

werd geïnterpreteerd door respondenten. 

Deze manipulatiechecks in het hoofdonderzoek zijn belangrijk voor het verdere verloop van het 

experiment en de resultaten die erop gebaseerd zullen worden. 

 

 



Hoofdeffecten 

Bij het toetsen van de eerste vier hypotheses wordt er gebruik gemaakt van t-testen voor 

onafhankelijke waarnemingen (independent samples t-test). Aan de hand van deze analyses wordt er 

gezocht naar eventuele hoofdeffecten die kunnen optreden bij de verschillende variabelen. 

H1: Bij een crisis die vermeden had kunnen worden, zal de crisiscommunicatie bij het publiek 

geloofwaardiger overkomen door het gebruik van een rebuild responsstrategie dan door het gebruik 

van een denial responsstrategie. 

Bovenstaande hypothese mag aanvaard worden. De rebuild strategie (M = 5.34, SD = 1.38) scoort 

beter qua geloofwaardigheid inzake crisisresponsstrategie dan de denial strategie (M = 2.59, SD = 

1.25). Het verschil tussen beide crisisresponsstrategieën is significant, t(207) = -15.02, p < .001. Dit 

betekent dat de woordvoerder van de dancing bij de preventable crisis beter een rebuild 

responsstrategie gebruikt om geloofwaardiger over te komen bij de aandeelhouders. 

H2: Bij een crisis die vermeden had kunnen worden, zal de crisiscommunicatie bij het publiek 

oprechter overkomen door het gebruik van een rebuild responsstrategie dan door het gebruik van  een 

denial responsstrategie. 

Aan de hand van de uitgevoerde analyses blijkt dat ook H2 aanvaard mag worden. De publieke 

perceptie van oprechtheid bij de gevoerde crisiscommunicatie is groter bij de rebuild strategie (M = 

4.47, SD = 1.44) dan bij de denial strategie (M = 2.74, SD = 1.31). Uit de resultaten van de t-test bleek 

ook dit verschil significant (t (213) = -9.17, p < .001) te zijn. De woordvoerder van de dancing zal bij 

dit type crisissituatie, meer bepaald een crisis die vermeden had kunnen worden, oprechter overkomen 

wanneer hij voor een rebuild responsstrategie zou kiezen. Bij het kiezen van een denial strategie zal de 

reactie van de woordvoerder als minder oprecht beschouwd worden door de respondenten. 

H3: Bij het toepassen van een emotionele crisiscommunicatie zal het publiek de crisisresponsstrategie 

als geloofwaardiger waarnemen dan bij het toepassen van een rationele crisiscommunicatie. 

Bij het uitvoeren van een t-test voor onafhankelijke waarnemingen waarbij werd gezocht naar een 

hoofdeffect tussen appeal en geloofwaardigheid van de crisiscommunicatie werd er geen significant 

verschil waargenomen. Met andere woorden, een emotionele boodschap (M = 3.90, SD = 1.85) werd 

niet significant geloofwaardiger geïnterpreteerd dan een niet-emotionele boodschap (M = 4.02, SD = 

1.97). H3 mag daarom verworpen worden, wegens het ontbreken van een significant verschil (t (207) 

= -.46, p = .65). Uit deze resultaten blijkt dat een emotionele of rationele crisiscommunicatie geen 

invloed heeft op de geloofwaardigheid van de organisatie. De perceptie van het publiek op de 

geloofwaardigheid zal niet significant verschillen wanneer er al dan niet gekozen wordt voor een 

emotionele crisiscommunicatie. 



H4: Bij het toepassen van een  emotionele crisiscommunicatie zal het publiek de crisisresponsstrategie 

als oprechter waarnemen dan bij het toepassen van een rationele crisiscommunicatie. 

Bovenstaande hypothese mag dan weer wel aanvaard worden omdat hier een significant verschil (t 

(213) = 2.78, p < .05 ) gevonden werd aan de hand van een t-test. De oprechtheid bij een emotionele 

boodschap (M = 3.93, SD = 1.66) wordt als significant groter gepercipieerd bij de respondenten dan 

bij een niet-emotionele boodschap (M = 3.32, SD = 1.55). Het hoofdeffect dat in de hypothese 

verwacht werd, wordt aan de hand van deze resultaten bevestigd. Een emotionele crisiscommunicatie 

heeft een positiever effect op de publieke perceptie inzake oprechtheid dan een niet-emotionele 

crisiscommunicatie. 

Uit de bovenstaande resultaten kan men opmaken dat H1, H2 en H4 aanvaard mogen worden, terwijl 

H3 geen significante verschillen aantoonde en bijgevolg verworpen kan worden. 

 

Interactie-effecten 

H5: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op de mate van betrokkenheid met de organisatie. 

H6: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op het toekomstige gedrag van het publiek. 

Voordat de bovenstaande hypotheses onderzocht werden, werd er eerst gecontroleerd op het mogelijk 

bestaan van eventuele hoofdeffecten van appeal (emotioneel versus rationeel) op de mate van 

betrokkenheid met dancings en het toekomstige gedrag van het publiek. Ook hiervoor werden t-testen 

gebruikt. Er werd gevonden dat het toepassen van een emotionele (M = 1.87, SD = 1.28) of een 

rationele crisisrespons (M = 1.83, SD = 1.29) de mate van betrokkenheid met de organisatie niet 

significant zal beïnvloeden (t (212) = .22, p = .83). Ook bij de resultaten over het toekomstige gedrag 

van het publiek, werden geen significante verschillen gevonden bij het gebruiken van een emotionele 

versus rationele responsstrategie, t(213) = -.04, p = .97. 

Bij het onderzoeken naar een eventueel effect van een rebuild of denial responsstrategie op de 

betrokkenheid met de organisatie, werd ook geen significant verschil gevonden (t (212) = -1.42, p 

= .16). Een hoofdeffect was hier dus niet waar te nemen, dit was bovendien ook niet het geval bij de 

gedragsintentie van het publiek wanneer een rebuild strategie (M = 1.94, SD = 1.14) versus denial 

strategie (M = 1.94, SD = 1.15) werd gebruikt: t(213) = .06, p = .96. 

 



H5: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op de mate van betrokkenheid met de organisatie. 

Het interactie-effect tussen appeal van de boodschap en crisisresponsstrategie heeft echter wel een 

invloed op de betrokkenheid met de organisatie. Het effect is hier significant en kan duidelijk afgeleid 

worden uit figuur 1.  

 

Figuur 1: Interactie-effect van appeals en crisisresponsstrategieën op betrokkenheid organisatie

 

Figuur 1 vereenvoudigt het interpreteren van het aanwezige interactie-effect tussen de onafhankelijke 

variabelen appeal en crisisresponsstrategie op de afhankelijke variabele betrokkenheid met de 

organisatie. We kunnen uit deze afbeelding twee zaken afleiden. Enerzijds is duidelijk te zien dat een 

rationele denial responsstrategie tot een hogere mate van betrokkenheid met de organisatie zal leiden 

dan een emotionele denial responsstrategie. Anderzijds kan opgemerkt worden dat tevens een 

emotionele rebuild strategie tot een hogere mate van betrokkenheid zal leiden dan bij een rationele 

rebuild strategie. Dit interactie-effect kunnen we als significant beschouwen, F(1, 210) = 6.00, p 

= .015. De hypothese die veronderstelt dat er een interactie-effect aanwezig zal zijn tussen het appeal 

(emotioneel versus rationeel) en de crisisresponsstrategieën (rebuild versus denial) inzake 

betrokkenheid met de organisatie mag daarom aanvaard worden.  



H6: Er wordt een interactie-effect verwacht tussen een emotionele versus rationele 

crisisresponsstrategie (rebuild versus denial) op het toekomstige gedrag van het publiek. 

Ook bij het testen van H6 werd er een interactie-effect waargenomen van de onafhankelijke variabelen 

appeal en crisisresponsstrategie op de afhankelijke variabele gedragsintentie. Uit onderstaande grafiek 

(figuur 2) kan afgeleid worden dat een rationele denial strategie een grotere (negatieve) invloed heeft 

op het toekomstige gedrag van het publiek, vergeleken met een emotionele denial strategie, terwijl een 

emotionele rebuild strategie positiever is voor de gedragsintentie wanneer deze vergeleken wordt met 

een rationele rebuild strategie. Het betreft hier een significant interactie-effect: F(1, 211) = 6.52, p 

= .01. 

 

Figuur 2: Interactie-effect van appeals en crisisresponsstrategieën op de gedragsintentie 

 

Uit de resultaten van deze interactie-effecten kan geconcludeerd worden dat de interactie tussen de 

onafhankelijke variabelen appeal en crisisresponsstrategie een invloed hebben op de afhankelijke 

variabelen: betrokkenheid met de organisatie en het toekomstige gedrag van het publiek. Zowel H5 en 

H6 kunnen aanvaard worden, hoewel er geen significante hoofdeffecten teruggevonden werden bij de 

verschillende variabelen. 



Conclusie & discussie 

Onderzoek omtrent crisiscommunicatie onderzocht in het verleden steevast hoe een organisatie tijdens 

en na een crisis effectief kan communiceren met haar doelpubliek. Hoewel er verschillende studies 

zijn die zich focussen op verscheidene crisisresponsstrategieën die geschikt zijn in een bepaalde 

crisissituatie, heeft onder meer Coombs (2006) aangehaald dat er nood is aan onderzoek naar de 

publieke percepties met betrekking tot een crisisboodschap. Voor public relations managers en 

crisismanagers is het namelijk van groot belang inzicht te verwerven in het efficiënt toepassen van 

zowel een rationele crisisboodschap als een emotionele crisisboodschap (Jin, 2009). Het huidige 

onderzoek probeert hier een meerwaarde te bieden door het bestuderen van de rol die emotionele 

appeals versus rationele appeals kunnen spelen in een crisisboodschap. Bij het selecteren van een 

crisisresponsstrategie moet een organisatie volgens de Situational Crisis Communication Theory van 

Coombs rekening houden met de verschillende elementen die de publieke perceptie kunnen 

beïnvloeden. In de huidige studie werd bewezen dat de interpretatie van een crisisresponsstrategie wel 

degelijk afhankelijk kan zijn van de framing (emotioneel versus rationeel) van de postcrisisboodschap. 

Dit beantwoordt tevens de onderzoeksvraag die centraal stond in deze studie: wordt de interpretatie 

van een crisisresponsstrategie beïnvloed door de framing van de postcrisisboodschap; emotioneel 

versus rationeel (niet-emotioneel)? 

Bij een crisis die door de organisatie vermeden had kunnen worden, blijkt uit de resultaten van het 

onderzoek, dat het publiek een rebuild strategie als geloofwaardiger en oprechter zal waarnemen. De 

respondenten die deelnamen aan het experiment vonden dat de reactie van het management eerlijk, 

oprecht en gemeend was in het geval van een rebuild strategie, terwijl respondenten die een denial 

strategie te lezen kregen niet dezelfde mening waren toegedaan. Een denial strategie kwam bij de 

deelnemers over als niet overtuigend, ongeloofwaardig en bevooroordeeld, in tegenstelling tot het 

gebruik van een rebuild strategie die dan weer wel overtuigend en geloofwaardig overkwam. 

De Situational Crisis Communication Theory van Coombs toont aan dat de crisisresponsstrategie 

afhankelijk moet zijn van de soort crisis die aanwezig is. Het crisistype biedt een kader dat gebruikt 

kan worden om de crisis te interpreteren (Lerbinger, 1997). In dit onderzoek werd een crisis 

beschreven die vermeden had kunnen worden, wat overeenkomt met de preventable crisis uit de 

SCCT. De zaakvoerders van de dancing hadden bij het toepassen van het SCCT model reeds kunnen 

vermoeden dat bij een preventable crisis het best een rebuild strategie toegepast kan worden (Coombs, 

2007a). De resultaten afkomstig uit het experiment bevestigen nogmaals deze veronderstelling. Een 

crisisboodschap zal geloofwaardiger en oprechter overkomen bij de aandeelhouders bij het gebruik 

van een rebuild strategie wanneer er sprake is van een crisis die vermeden had kunnen worden. Een 

denial strategie zal enkel negatieve reacties verminderen als de aandeelhouders accepteren dat er geen 

crisis aanwezig is (Coombs, 2007a). Uit de teksten die de respondenten te lezen kregen, kon duidelijk 



opgemerkt worden dat er wel degelijk een crisis was, dit verklaart waarom de deelnemers van het 

huidige onderzoek de denial strategie als minder geloofwaardig en minder oprecht interpreteerden. 

Deze resultaten komen overeen met de literatuur die reeds verschenen is over de SCCT van Coombs 

en bevestigen nogmaals dat bij een preventable crisis beter geen denial strategie wordt toegepast door 

de organisatie. 

Fox en Amichai-Hamburger (2001) hebben aangetoond dat een communicatieboodschap met 

emotionele elementen erin verwerkt noodzakelijk zijn om een publiek te kunnen overtuigen. Uit de 

resultaten van het experiment blijkt dat de hypotheses die hierop gedeeltelijk gebaseerd werden, niet 

allemaal aanvaard kunnen worden. Er werd in deze studie vooropgesteld dat bij het toepassen van een 

emotionele crisiscommunicatie het publiek de boodschap als oprechter en geloofwaardiger waarneemt, 

in tegenstelling tot bij het gebruik van een rationele crisiscommunicatie. De resultaten van het huidige 

onderzoek toonden aan dat die veronderstelling gedeeltelijk juist is. De crisisresponsstrategie werd 

inderdaad als eerlijker, oprechter en meer gemeend aangenomen wanneer er emotionele elementen 

aanwezig waren in de boodschap. Toch wil dit niet zeggen dat de reactie van de manager van de 

dancing daarom ook geloofwaardiger overkwam bij de respondenten. Aan de hand van de resultaten 

kan vastgesteld worden dat dit helemaal niet het geval was. Een emotionele crisisrespons werd, 

vergeleken met een rationele crisisresponsstrategie niet waargenomen als meer overtuigend, meer 

geloofwaardig of meer onbevooroordeeld. De veronderstelling, gebaseerd op voorafgaand 

literatuuronderzoek, dat een emotionele crisisresponsstrategie de perceptie van het publiek op een 

positievere manier zou beïnvloeden, is daarom niet volledig accuraat. Dit is een opmerkelijke 

vaststelling omdat de resultaten van het onderzoek aantonen dat het gebruik van een emotionele 

responsstrategie niet noodzakelijk moet aanzien worden als de beste responsstrategie. Het 

geloofwaardig aanschouwen van een boodschap is bijgevolg niet afhankelijk van het appeal van een 

boodschap. 

Wanneer er bij een crisis die vermeden had kunnen worden, een rationele denial responsstrategie met 

een emotionele denial strategie vergeleken wordt, valt uit de resultaten van het experiment af te leiden 

dat er een hogere mate van betrokkenheid zal zijn bij het kiezen van een rationele denial 

responsstrategie. Aan de andere kant kan opgemerkt worden dat een emotionele rebuild strategie 

positiever blijkt te zijn voor de mate van betrokkenheid met dancings. Het interactie-effect met de 

onafhankelijke variabelen appeal en crisisresponsstrategie op de afhankelijke variabele betrokkenheid 

mag dan wel significant zijn, toch werden er geen significante resultaten gevonden bij 

crisisresponsstrategie (denial versus rebuild) en betrokkenheid of appeal (emotioneel versus rationeel) 

en betrokkenheid. Dit wil zeggen dat appeal en crisisresponsstrategie wel degelijk samen een invloed 

hebben op de betrokkenheid, maar niet afzonderlijk. Uit het voorafgaande literatuuronderzoek werd de 

veronderstelling gemaakt dat personen die een hogere mate van betrokkenheid hebben met dancings, 



een rationele boodschap zullen verkiezen boven een emotionele boodschap. De resultaten van dit 

onderzoek tonen aan dat deze veronderstelling niet strookt met de bevindingen.  

De resultaten uit het onderzoek toonden ook aan dat er wel degelijk een interactie-effect aanwezig is 

tussen de onafhankelijke variabelen appeal en crisisresponsstrategie op de afhankelijke variabele 

gedragsintentie. Meer bepaald dat een rationele denial strategie meer invloed zal hebben op het 

toekomstige gedrag van het publiek dan het gebruik van een emotionele denial strategie. Aan de 

andere kant kan gesteld worden dat een emotionele rebuild strategie een positiever effect zal hebben 

op de gedragsintentie dan een rationele rebuild strategie. Uit het experiment bleek dat het appeal van 

de boodschap en de crisisresponsstrategie samen een invloed uitoefenen op het toekomstige gedrag 

van het publiek.  

Een beperking bij het uitgevoerde experiment is dat er slechts een crisistype aanwezig was, namelijk 

een crisis die vermeden had kunnen (preventable crisis). Onderzoek naar de effectiviteit van 

emotionele versus rationele appeals kan uitgebreid worden naar andere crisistypes zoals een 

accidental crisis of victim crisis om zo meer inzicht te geven in het gebruik van emoties in een 

crisisboodschap. De mate waarin een organisatie volgens de aandeelhouders verantwoordelijk wordt 

gehouden voor de crisis, kan voor interessante resultaten zorgen in verder onderzoek. Bij het crisistype 

accidental crisis wordt een organisatie niet volledig verantwoordelijk gehouden voor de crisis, terwijl 

bij het crisistype victim crisis er helemaal geen schuld wordt toegekend aan de organisatie (Coombs, 

2007a). Het huidige experiment onderzocht bovendien enkel de rebuild crisisresponsstrategie en de 

denial crisisresponsstrategie, ook hier kan aangeraden worden om het onderzoek eventueel uit te 

breiden naar de diminish crisisresponsstrategie. In het geval van een diminish strategie wordt de 

crisissituatie geminimaliseerd en de crisis wordt door de organisatie minder erg voorgesteld dan ze in 

werkelijkheid is (Coombs, 2007a).  

Een interessant element dat toegevoegd kan worden aan het onderzoek naar het effect van appeal in 

een crisisresponsstrategie, is persuasion knowledge. Dit verwijst naar de kennis van het publiek over 

de manipulatiemethoden die organisaties toepassen om hun aandeelhouders te overtuigen en hun 

opvattingen (beliefs) daaromtrent. Actieve aandeelhouders zijn namelijk niet langer passief 

onderworpen aan marketingcommunicatie, maar zullen zelf conclusies trekken in verband met de 

framing van de boodschap en de geloofwaardigheid van de bron (Campbell & Kirmani, 2000; Roy & 

Cornell, 2004). Onderzoek naar de mogelijke impact die persuasion knowledge kan hebben op de 

publieke perceptie van een emotionele crisisresponsstrategie versus een rationele crisisresponsstrategie 

kan een meerwaarde bieden.  

Ten slotte is duidelijk uit het onderzoek gebleken dat er bij een crisis die vermeden had kunnen 

worden, het best gebruik wordt gemaakt van de rebuild crisisresponsstrategie. Hierdoor zal de 

boodschap oprechter en geloofwaardiger overkomen bij het publiek. Het huidige onderzoek heeft 



tevens bewezen dat een emotionele crisiscommunicatie bovendien ook voor een positief effect kan 

zorgen omtrent de publieke perceptie van de oprechtheid van de communicatie. Verder kan besloten 

worden dat appeal en crisisresponsstrategie samen een invloed hebben op de betrokkenheid en het 

toekomstige gedrag van aandeelhouders. Concluderend, de huidige studie bewees dat de interpretatie 

van een crisisresponsstrategie wel degelijk afhankelijk kan zijn van de framing (emotioneel versus 

rationeel) van de postcrisisboodschap. 
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Appendix A 

 

Manipulaties experiment:  2 (Crisisresponsstrategie: denial vs  rebuild) x  2 (Appeal: emo vs 

ratio) 

 

 

CRISIS  

 

De brandweer van Madrid haalde enige tijd terug in een persconferentie uit naar het management 

van dancing Tijuana naar aanleiding van een brand tijdens het jubileum van de zaak: “Geachte 

leden van de verzamelde pers. Deze nacht omstreeks 01u30 woedde een brand in dancing Tijuana 

in centrum Madrid. Daar vond naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van de zaak  om 

01u00 een optreden plaats dat gepaard ging met het afvuren van siervuurwerk. Hierdoor sprong 

een vlam in de decoratie die algauw vuur vatte en waardoor even later de hele zaal in brand 

stond. Onder de circa 500 aanwezigen ontstond daarop paniek. In hun pogingen via de 

nooduitgangen de zaal te verlaten raakten tien mensen vertrappeld.  

 

Het gebouw is uitgebrand. Bovendien zijn door deze gebeurtenissen 10 doden gevallen. Tien 

doden die hadden kunnen worden vermeden indien de zaakvoerders de brandveiligheid hadden 

gerespecteerd. De doden zijn gevallen doordat een groep aanwezigen het pand trachtte te 

ontvluchten langs een nooduitgang die was afgesloten. Tegen de regels van de brandveiligheid, 

vooropgesteld door de stad Madrid, in hielden de zaakvoerders deze nooduitgang volgens 

getuigenissen steeds gesloten.” 

 

CRISIS RESPONSSTRATEGIE 

 

1. Rebuild & Emo 

 

De manager van de dancing gaf de dag nadien zichtbaar aangeslagen volgende persconferentie: 

“Beste mensen van de pers, ik heb u bijeengeroepen om meer duiding te geven bij het 

verschrikkelijke drama dat zich gisteren in de zaak heeft afgespeeld en dat het leven heeft gekost 

aan een groep onfortuinlijke jongeren. Ik vind het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en ben, net 

als zovelen, enorm aangegrepen door dit drama [Krijgt krop in de keel]. Ik vind het dan ook 

afschuwelijk te moeten melden dat het inderdaad zo is dat in onze zaak de regels voor de 

brandveiligheid al te vaak schromelijk werden genegeerd. Ik kan niet anders dan bevestigen dat 



een uiterst belangrijke nooduitgang geheel tegen de regels in altijd door ons werd gesloten. 

Hierdoor kon een groep onfortuinlijke jongeren de nooduitgang waarlangs ze wilden ontsnappen 

niet open krijgen.  

 

De verantwoordelijkheid voor de dood van deze groep mensen, die aan de start stonden van hun 

leven, ligt dan ook volledig bij ons. We hadden dit kunnen en moeten vermijden. Ik wil dan ook 

aan alle betrokkenen mijn oprechte spijt uitdrukken. Er is niets dat deze jonge mensen kan 

terugbrengen en dat vind ik zelf afschuwelijk en spijt me meer dan ik in woorden kan 

uitdrukken.” 

 

2. Rebuild & Ratio 

 

De manager van de dancing gaf de dag nadien volgende persconferentie: “Geachte leden van de 

verzamelde pers, we hebben u bijeengeroepen om duiding te geven bij het incident dat zich 

gisteren in de zaak heeft afgespeeld en waarbij 10 mensen zijn overleden. De berichtgeving dat in 

onze zaak de brandveiligheid onvoldoende strikt werd gerespecteerd is correct. We moeten 

bevestigen dat één van de nooduitgangen tegen de regels in altijd gesloten was. Hierdoor kon een 

groep bezoekers de nooduitgang waarlangs ze het gebouw wilden verlaten niet openen.  

 

De verantwoordelijkheid voor het overlijden van deze 10 mensen ligt geheel bij ons. We hadden 

dit kunnen vermijden. We wensen ons dan ook ten opzichte van alle betrokkenen te 

verontschuldigen.” 

 

3. Denial & Emo 

 

De manager van de dancing gaf de dag nadien zichtbaar aangeslagen volgende persconferentie: 

“Beste mensen van de pers, ik heb u bijeengeroepen om meer duiding te geven bij het 

verschrikkelijke drama dat zich gisteren in de zaak heeft afgespeeld en dat het leven heeft gekost 

aan een groep onfortuinlijke jongeren. Ik vind het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en ben, net 

als zovelen, enorm aangegrepen door dit drama [Krijgt krop in de keel]. Ik was bovendien enorm 

geraakt bij het horen en lezen van de beschuldigingen die naar ons toe werden geuit door het 

brandweerkorps van Madrid. Ik vind die aantijgingen dat we één van onze voornaamste 

nooduitgangen zogezegd altijd toe lieten ronduit ongehoord. Dit is pure laster.  

 



Dit drama had misschien kunnen worden voorkomen indien het brandweerkorps zelf de situatie 

meer professioneel had aangepakt. Het duurde ondraaglijk lang vooraleer de brandweer hier is 

toegekomen en wanneer ze hier eindelijk waren bleek dat ze de situatie volledig onderschat 

hadden door hier volledig onderbemand aan te komen. Die mensen zouden hun eigen aanpak 

maar beter eens grondig evalueren alvorens in het wilde weg beschuldigingen rond te strooien.” 

 

4. Denial & Ratio 

 

De manager van de dancing gaf de dag nadien volgende persconferentie: “Geachte leden van de 

verzamelde pers, we hebben u bijeengeroepen om duiding te geven bij het incident dat zich 

gisteren in de zaak heeft afgespeeld en waarbij 10 mensen zijn overleden. Meer bepaald wensen 

we te reageren op de beschuldigingen die het brandweerkorps van Madrid gisteren naar het 

management van de dancing toe heeft geuit. We worden ervan beschuldigd een belangrijke 

nooduitgang waarlangs een aantal van onze gasten het gebouw probeerden te verlaten steeds 

gesloten te houden. Deze beschuldiging is echter laster en eerroof. 

 

Dit incident had beperkter in omvang kunnen zijn indien het brandweerkorps de situatie naar 

behoren had aangepakt. De brandweer kwam 15 minuten later aan dan wat volgens de richtlijnen 

voor de brandweer, richtlijnen uitgevaardigd door de stad Madrid, mag worden verwacht. Bij 

aankomst bleek bovendien dat de brandweer de situatie onvoldoende correct had ingeschat 

waardoor het korps onderbemand was. We hopen dan ook dat de aanpak van het brandweerkorps 

van Madrid grondig zal worden geëvalueerd.” 
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Appendix B 

Vragenlijst 

 

Gelieve volgende stellingen aangaande de gebeurtenissen te beoordelen op een 7-

puntenschaal gaande van 1 (Helemaal niet) tot en met 7 (Heel erg). 

 Helemaal niet                                                Heel erg 

Hoe verantwoordelijk was de dancing zelf 
volgens u voor deze gebeurtenissen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Hoe verantwoordelijk was de brandweer van 
Madrid  volgens u voor deze gebeurtenissen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Hoe verantwoordelijk waren de bezoekers van 
de dancing volgens u voor deze gebeurtenissen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Hoe verantwoordelijk was de stad Madrid 
volgens u voor deze gebeurtenissen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Hoe verantwoordelijk waren  externe 
omstandigheden volgens u voor deze 
gebeurtenissen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

In welke mate geeft u de schuld aan de dancing 
zelf? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

In welke mate geeft u de schuld aan de 
brandweer van Madrid? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

In welke mate geeft u de schuld aan de 
bezoekers van de dancing? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

In welke mate geeft u de schuld aan de stad 
Madrid? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

In welke mate geeft u de schuld aan externe 
omstandigheden? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Gelieve de reactie van de manager van de Spaanse dancing te beoordelen op 

onderstaande schalen: 

 

Rationeel 

             

1 2 3 4 5 6 7 

 

Emotioneel 
 

Objectief 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Subjectief 
 

Op feiten 
gebaseerd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Niet op feiten 
gebaseerd 

 

Tastbaar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ontastbaar 
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Gelieve op onderstaande schaal de reactie van de manager van de dancing te beoordelen 

Wees alle 
verantwoordelijkheid 
voor de crisis af 

         
1 2 3 4 5 6 7 

 

Nam de volledige 
verantwoordelijkheid 
voor de crisis op 

 

 

Welke reactie gaf de manager van de dancing? (Gelieve het bolletje naast uw antwoord, 

slechts één antwoord mogelijk, aan te kruisen) 

 Hij nam de verantwoordelijkheid volledig op en bood zijn verontschuldigingen aan 

 Hij trachtte de schuld in de schoenen van de brandweer te schuiven 

 

Gelieve de reactie van de manager van  de dancing te beoordelen op onderstaande schaal 

 
Niet overtuigend 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Overtuigend 
 

 
Ongeloofwaardig 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Geloofwaardig 
 

 
Bevooroordeeld 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Onbevooroordeeld 
 

    

 

Gelieve volgende stellingen over dancing Tijuana te beoordelen op een schaal gaande van 

1 (Helemaal niet akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

  Helemaal niet akkoord             Helemaal akkoord 

Ik heb een goed gevoel bij deze organisatie 1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb bewondering en respect voor deze 

organisatie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik vertrouw deze organisatie 1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie staat achter haar 

dienstverlening 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie is innovatief in de uitvoering 

van haar dienstverlening 

1 2 3 4 5 6 7 
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De dienstverlening van deze organisatie is van 

hoge kwaliteit 

1 2 3 4 5 6 7 

De dienstverlening van deze organisatie biedt 

waar voor je geld  

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie kent een uitstekend 

leiderschap 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie heeft een duidelijke visie op de 

toekomst 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie herkent marktopportuniteiten 

en maakt er gebruik van 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie wordt goed gemanaged 1 2 3 4 5 6 7 

Dit lijkt me een goede organisatie om voor te 

werken 

1 2 3 4 5 6 7 

Dit lijkt me een organisatie met goede 

werknemers 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie steunt goede doelen 1 2 3 4 5 6 7 

Dit is een milieubewuste organisatie 1 2 3 4 5 6 7 

Deze organisatie handhaaft hoge standaarden in 

de manier waarop ze mensen behandelt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve uw algemene indruk van dancing Tijuana te geven op onderstaande schalen: 

Ongunstig 1 2 3 4 5 6 7 
 

Gunstig 

Negatief 1 2 3 4 5 6 7 
 

Positief 

Slecht 1 2 3 4 5 6 7 
 

Goed 

Onaangenaam 1 2 3 4 5 6 7 
 

Aangenaam 
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Gelieve de reactie van het management van dancing Tijuana te beoordelen op een schaal 

gaande van 1 (Extreem onwaarschijnlijk) tot en met 7 (Extreem waarschijnlijk): 

 Extreem onwaarschijnlijk             Extreem waarschijnlijk 

Het management van dancing Tijuana is 
oprecht bezorgd omtrent de 
gebeurtenissen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Het management van dancing Tijuana 
geeft oprecht om het lot van de 
slachtoffers 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve de reactie van het management van dancing Tijuana te beoordelen op een schaal 

gaande van 1 (Helemaal niet) tot en met 7 (Heel erg): 

 Helemaal niet                                                                     Heel erg 

Eerlijk  
1 2 3 4 5 6 7 

Oprecht  
1 2 3 4 5 6 7 

Gemeend  
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve aan te geven in welke mate de tekst volgende gevoelens bij u opwekte op een 

schaal gaande van 1 (Helemaal niet) tot en met 7 (Heel erg): 

 Helemaal niet                                                                          Heel erg 

Boos 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Geïrriteerd 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Geërgerd 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Droevig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Neerslachtig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ongelukkig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Bang 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Angstig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Bezorgd 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nerveus 1 2 3 4 5 6 7 
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Ongerust 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Benauwd 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Vol ongeloof 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Verrast 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve de gebeurtenissen te beoordelen door middel van onderstaande schaal  

 
Helemaal niet 
ernstig 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Heel ernstig 

 
Helemaal niet 
zwaarwichtig 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Heel zwaarwichtig 

 

 

Gelieve volgende stellingen te beoordelen op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet 

akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord              Helemaal akkoord 

 
Ik zou naar deze dancing gaan mocht ik daar in 
de toekomst de kans toe krijgen 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik zou investeren in een bezoek aan deze 
dancing mocht ik daar in de toekomst de kans 
toe krijgen 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Ik zou deze dancing aanraden aan mensen die 
naar Madrid gaan, mocht ik daar in de toekomst 
de kans toe krijgen 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve uw mate van betrokkenheid met dancings aan te duiden op een schaal gaande van 

1 (Helemaal niet akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord              Helemaal akkoord 

 
Ik ben geïnteresseerd in dancings 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Ik ben betrokken bij dancings 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Dancings zijn belangrijk voor mij 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Wat vond u van deze gebeurtenissen  op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet akkoord) 

tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord          Helemaal akkoord 

Ik heb een sterke interesse in deze 

gebeurtenissen 

1 2 3 4 5 6 7 

De informatie omtrent deze 

gebeurtenissen is zeer belangrijk voor mij 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik hecht veel belang aan deze 

gebeurtenissen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik zou mij vervelen als anderen tegen mij 

zouden praten over deze gebeurtenissen 

1 2 3 4 5 6 7 

Deze gebeurtenissen zijn zeer relevant 

voor mij 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve volgende stellingen te beoordelen op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet 

akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord                   Helemaal akkoord 

 
Woordvoerders van bedrijven vertellen de 
waarheid 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Je kan geloven wat woordvoerders van 
bedrijven zeggen of doen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

De woordvoerders van bedrijven zijn de beste 
bron van informatie met betrekking tot 
gebeurtenissen bij dat bedrijf 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Je kan erop rekenen de waarheid te horen te 
krijgen van de meeste woordvoerders 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Als woordvoerders niet de waarheid zouden 
zeggen, dan zouden hun boodschappen niet 
in de media komen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Woordvoerders geven meer om het 
oppoetsen van de reputatie van hun bedrijf 
dan om wat goed is voor hun klanten 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik merk vaak op welke trukjes woordvoerders 
gebruiken om me van hun standpunten te 
overtuigen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Woordvoerders proberen mensen dingen op 
de mouw te spelden waar hun klanten zelf 
niet beter van worden 

 
1 2 3 4 5 6 7 

De dingen die woordvoerders van bedrijven 
zeggen verschillen van wat journalisten 
zeggen in die zin dat woordvoerders je 
proberen te overtuigen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Woordvoerders vertellen enkel de goede 
kanten van een bedrijf, niet de slechte 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Woordvoerders zijn allemaal hetzelfde als het 
erop aankomt de waarheid te vertellen 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Gelieve de reactie van de manager van de dancing te beoordelen op een schaal gaande 

van 1 (Helemaal niet akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord              Helemaal akkoord 

 
De manier waarop de manager zijn toehoorders 
tracht te overtuigen lijkt me aanvaardbaar 

 
1 2 3 4 5 6 7 

De manager van de dancing tracht het publiek te 
manipuleren op een manier die ik niet prettig 
vind 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik vond de reactie van de manager vervelend 
omdat het lijkt alsof hij het publiek op een 
ongepaste wijze wil controleren 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik denk dat de bedrijfscommunicatie eerlijk was 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik stoorde me niet aan de reactie van de 
manager, hij probeerde het publiek te 
overtuigen zonder echt manipulatief te zijn 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
De reactie van de manager was eerlijk in wat 
werd gezegd en getoond 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Gelieve onderstaande stellingen te beoordelen op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet 

akkoord) tot 7 (Helemaal akkoord). 

          Helemaal niet akkoord                   Helemaal akkoord 

Ik dagdroom en fantaseer, met enige 
regelmaat, over dingen die me zouden kunnen 
overkomen  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 Ik heb vaak tedere, bezorgde gevoelens voor 
mensen die minder gelukkig zijn dan ik  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik vind het soms moeilijk om dingen te zien 
vanuit andermans gezichtspunt 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Soms heb ik weinig medelijden met andere 
mensen wanneer ze problemen hebben 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik raak echt betrokken bij de gevoelens van de 
personages uit een roman 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

In noodsituaties voel ik me ongerust en niet op 
mijn gemak 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik ben meestal objectief wanneer ik naar een 
film of toneelstuk kijk, en ik ga er niet vaak 
volledig in op 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik probeer naar ieders kant van een 
meningsverschil te kijken alvorens ik een 
beslissing neem 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik iemand zie waarvan wordt 
geprofiteerd, voel ik me nogal beschermend 
tegenover hen. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik voel me soms hulpeloos wanneer ik in het 
midden van een zeer emotionele situatie ben 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik probeer mijn vrienden soms beter te 
begrijpen door me in te beelden hoe de dingen 
eruit zien vanuit hun perspectief 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Uitermate betrokken geraken in een goed boek 
of film is eerder zeldzaam voor mij 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik zie dat iemand zich bezeert, ben ik 
geneigd kalm te blijven 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Andermans ongelukken verstoren me meestal 
niet veel 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Als ik zeker ben dat ik over iets gelijk heb, 
verspil ik niet veel tijd aan het luisteren naar 
andermans argumenten 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Na het zien van een toneelstuk of film, heb ik 
mij gevoeld alsof ik een van de karakters was 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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In een gespannen emotionele situatie zijn, 
schrikt me af 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik zie dat iemand unfair wordt 
behandeld, voel ik soms weinig medelijden met 
hen 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik ben meestal behoorlijk effectief in het 
omgaan met noodsituaties  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik ben vaak nogal geraakt door dingen die ik zie 
gebeuren 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik geloof dat er twee zijden zijn aan elke vraag 
en probeer te kijken naar beide kanten 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik zou mijzelf beschrijven als een vrij teerhartig 
persoon 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik naar een goede film kijk, kan ik 
mezelf zeer gemakkelijk in de plaats stellen van 
het hoofdpersonage 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Ik neig ertoe controle te verliezen tijdens 
noodsituaties 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik overstuur ben door iemand, 
probeer ik mijzelf meestal voor een tijdje “in 
zijn schoenen” te verplaatsen 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik een interessant verhaal of roman 
aan het lezen ben, beeld ik me in hoe ik me zou 
voelen indien de gebeurtenissen in het verhaal 
mij zouden overkomen 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Wanneer ik iemand zie die zeer hard hulp nodig 
heeft in een noodsituatie, heb ik het daar 
moeilijk mee 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Alvorens iemand te bekritiseren, probeer ik 
mij voor te stellen hoe ik mij zou voelen 
mocht ik in hun plaats zijn 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

Gelieve volgende stellingen te beoordelen op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet 

akkoord) tot en met 7 (Helemaal akkoord): 

 Helemaal niet akkoord              Helemaal akkoord 

 
Als ik iets moeilijks  bereikt heb, dan voel ik me 
euforisch of opgetogen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik me blij voel, dan ben ik heel erg uitbundig  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Ik geniet er heel erg van om in het gezelschap 
van anderen te zijn  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik voel me behoorlijk slecht als ik een leugen 
vertel  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik een klein persoonlijk probleem op weet te 
lossen voel ik me gelukzalig  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Mijn emoties zijn vaak intenser van aard dan die 
van de meeste andere mensen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik in een blije stemming ben voel ik me alsof 
ik in de zevende hemel ben  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Ik kan overdreven enthousiast raken  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Als ik een taak op weet te lossen waarvan ik 
dacht dat het onmogelijk was, dan raak ik in 
vervoering  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Mijn hart gaat sneller kloppen als ik denk aan 
een opwindende gebeurtenis die me te wachten 
staat  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik word erg ontroerd door verdrietige films  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik blij ben voel ik me onbezorgd en tevreden 
in plaats van levenslustig en opgewonden  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Wanneer ik voor de eerste keer voor een groep 
mensen moet praten, gaat mijn stem beven en 
mijn hart sneller slaan  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Als er iets goeds gebeurt ben ik daarover 
meestal veel meer in juichstemming dan 
anderen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Mijn vrienden zouden over mij kunnen zeggen 
dat ik emotioneel ben  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Mijn leukste herinneringen zijn die van tijden 
waarin ik me onbezorgd en tevreden voelde in 
plaats van enthousiast en opgewonden  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Het raakt me diep als ik iemand zie die zwaar 
gewond is  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik me goed voel raak ik gemakkelijk van een 
goed humeur in een echt opgewekte stemming  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
De woorden 'kalm en onverstoorbaar' 
beschrijven mij goed  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Als ik blij ben heb ik het gevoel dat ik uit elkaar 
barst van vreugde  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Wanneer ik in de krant een foto van een ernstig 
auto-ongeluk zie, dan draait mijn maag zich om  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Als ik blij ben voel ik me vol energie  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Wanneer ik een prijs krijg voel ik me dolgelukkig 
  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik ergens in slaag reageer ik kalm en tevreden  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik iets fout doe, schaam ik me diep en voel ik 
me erg schuldig  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik kan rustig blijven, zelfs op dagen dat alles 
tegenzit  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Als de dingen goed gaan voel ik me 'de koning te 
rijk'  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Wanneer ik boos ben, kan ik nog gemakkelijk 
rationeel nadenken en reageer ik niet 
overdreven  

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik weet dat ik iets erg goed gedaan heb, dan 
voel ik me eerder ontspannen en tevreden dan 
opgewonden en opgetogen  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Gevoelens van bezorgdheid zijn bij mij meestal 
erg sterk van aard  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Mijn negatieve stemmingen zijn mild van aard  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik ergens enthousiast over ben wil ik dat met 
iedereen delen  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Als ik me blij voel, dan voel ik me rustig en 
tevreden  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Mijn vrienden zouden over mij kunnen zeggen 
dat ik een gespannen of zenuwachtig persoon 
ben  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik blij ben loop ik over van energie  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Wanneer ik me schuldig voel dan voel ik dit heel 
sterk  

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ik zou mijn blijde stemmingen meer omschrijven 
als tevredenheid dan als vreugde  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Wanneer iemand mij complimentjes geeft word 
ik zo blij dat ik wel uit elkaar kan barsten  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Als ik nerveus ben ga ik over mijn hele lijf trillen  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Wanneer ik me blij voel is dat meer een gevoel 
van innerlijke rust en tevredenheid dan van 
vreugde en opwinding  

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is uw geboortejaar? 

………………….. 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek 

 

 


