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I 
 

Woord vooraf 
Deze masterproef is de laatste stap die we dienen te zetten om onze studies TEW: 

accountancy tot een goed einde te kunnen brengen. Het maken van een thesis is het 

eindresultaat van jarenlange academische scholing. Hier dienen we in staat te zijn alle 

kennis en vaardigheden die we de afgelopen jaren hebben opgedaan te gebruiken. Het 

maken van een thesis was voor ons een enorme uitdaging, waar elke helpende hand meer 

dan welkom was. Zij die ons geholpen hebben met het schrijven van deze masterproef, 

willen wij daarom toch nog even speciaal bedanken. 

Eerst en vooral, zouden we graag onze oprechte dank betuigen aan onze promotor Prof.dr. 

Ignace De Beelde en zijn assistent Xavier Walthoff-Borm. Voor technische en inhoudelijke 

vragen konden wij steeds bij hen terecht. Daarnaast willen we graag onze goede vrienden 

en medestudenten TEW, Michiel De Witte en Tom Van Roye, bedanken voor het grondig 

nalezen en goedkeuren van onze thesis. Ten slotte zijn wij onze ouders zeer dankbaar 

voor de morele steun die zij ons doorheen het tot stand komen van deze thesis geboden 

hebben en de toeverlaat die zij voor ons geweest zijn in deze drukke en belangrijke 

periode.  

Deze thesis is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen twee 

studenten. Wij zijn beiden nog steeds zeer tevreden over het maken van deze keuze een 

groot jaar geleden. Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat we met twee meer kunnen 

bereiken dan alleen en we hebben altijd de mening van elkaar enorm geapprecieerd. Ook 

vonden we bij elkaar, in iets moeilijkere momenten, de nodige moed en inzet die nodig 

was om te blijven verder doen. Het maken van deze masterproef heeft ons zeker en vast 

dichter bij elkaar gebracht. Wij hopen dan ook ten zeerste met deze masterproef onze 

studies TEW: accountancy met succes te kunnen afronden. 

 

Augustus 2013, 

Evy Van Cotthem 

Stefanie De Lille
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1.Inleiding 
 

In een tijdperk van activistische aandeelhouders en een toegenomen vraag naar 

transparantie en publiek rekenschap, is de druk die rust op de schouders van 

managers aan het hoofd van een onderneming nog nooit zo groot geweest. De 

beoordeling van hun kunnen wordt vaak herleid tot het zuiver evalueren van de 

behaalde, of beter gezegd gerapporteerde, resultaten. Deze resultaten kunnen het 

imago van een CEO danig schaden of opkrikken. In voorgaand onderzoek komt 

klaarblijkelijk naar voren dat CEO’s over menig incentives beschikken om goed 

voor de dag te komen (cfr. Infra). Onderzoek vertelt ons dat het behoud van hun 

imago hierbij van cruciaal belang is (Leary & Kowalski, 1990). CEO’s zoeken dan 

ook steevast actief naar middelen om al hun verwezenlijkingen naar de 

buitenwereld toe te kunnen verkondigen.  

Jaarverslagen blijken het instrument bij uitstek te zijn voor ondernemingen en hun 

bedrijfsleiders om hun financiële prestatie te communiceren naar hun 

stakeholders toe (Santema & van de Rijt, 2001). Vooral het narratieve gedeelte van 

het jaarverslag is voor ons onderzoek van groot belang. Deze vrijwillige publicaties 

vertegenwoordigen vrije keuzes van het management om accounting- of andere 

informatie ter beschikking te stellen die relevant kunnen zijn voor de gebruikers 

van het jaarverslag om diens (investerings)beslissingen op te baseren (Meek et al., 

1995). Een onderdeel van deze vrijwillige publicaties is de alom gekende ‘letter to 

the shareholders’. Een ‘letter to the shareholders’ is een open brief opgesteld door 

de CEO die zeer subjectief van aard is. CEO’s kunnen vrij bepalen wat ze erin 

vermelden en wat niet. De focus ligt bij onze thesis op deze ‘brief’, en hij vormt het 

uitgangspunt voor het voeren van ons onderzoek.  
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Uit onderzoek komt dus naar voor dat managers hun ‘letter to the shareholders’ 

gebruiken om te communiceren met hun aandeelhouders en stakeholders, en ze 

schrikken er in deze brieven niet van terug om de waarheid te verdraaien of te 

verfraaien (Merkl-Davies & Brennan, 2007). Wij hebben het hier dan over het 

manipuleren van de inhoud en de presentatie van documenten met als doel de 

perceptie van de lezer wat betreft de bedrijfsresultaten te verstoren (Godfrey et al., 

2003). In de accountingliteratuur wordt hiernaar gerefereerd als impression 

management. Deze ‘letter to the shareholders’ heeft dus het potentieel om heel 

onderhevig aan impression management te zijn.  

Voorgaand onderzoek naar de kwaliteit van financiële rapportering heeft zich tot 

nu toe vooral gefocust op earnings management (Burgstahler & Eames, 2006) en 

fraude (Rezaee,2005) als middelen om deze percepties te manipuleren. Onderzoek 

van Pourciau (1993) bracht namelijk aan het licht dat nieuwe CEO’s de inkomsten 

verminderen in het jaar van hun aanstelling en deze door earnings management 

doen toenemen in het daaropvolgende jaar. Alhoewel Guillamon-Saorin et al. 

(2010) bewijs vinden dat ondernemingen die meer aan earnings management 

doen, zich ook meer wenden tot het gebruik van impression management, is de 

literatuur en het onderzoek die impression management aan een verandering van 

bedrijfsleider linkt, schaars en bovendien weinig conclusief. Wij wensen aan de 

literatuur bij te dragen door ons toe te spitsen op het zoeken naar een causaal 

verband tussen de verandering van CEO en de toename van impression 

management bij deze bedrijven die daartoe het meeste incentives (cfr. Infra)  

hebben en dit op een diepgaandere methode, namelijk via een inhoudsanalyse.  

 

In hoofdzaak wensen wij na te gaan of een verandering van CEO impact heeft op 

het gebruik van impression management. Uit de literatuur komt naar voor dat er 

een sterke aanwijzing bestaat dat zij vooral in jaar volgend op hun aanstelling 

(T+1) zich aangetrokken voelen tot het toepassen van impression management. 
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Een reden hiervoor kan gevonden worden in het feit dat zij in het jaar van hun 

aanstelling (T) nog een stuk onder de invloedssfeer van hun voorganger vallen. In 

het daaropvolgende jaar (T+1) hebben zij  voor het eerst een volledig jaar zelf aan 

het hoofd van de onderneming gestaan en zijn ze rekenschap verschuldigd voor de 

behaalde resultaten (Godfrey et al., 2003). Daarnaast leggen wij in ons onderzoek 

de nadruk op het toepassen van impression management bij minder, en zelfs zwak, 

presterende ondernemingen. Wij zijn van mening dat zij een grotere incentive 

hebben voor het beter voorstellen van resultaten. Anders verwoord zal ons 

onderzoek tot doel hebben een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvraag: 

zoeken bedrijfsleiders bij minder presterende ondernemingen, in het jaar volgend 

op hun aanstelling als CEO (T+1), hun toevlucht tot het gebruik van impression 

management?  

Onze thesis is als volgt gestructureerd: in de volgende sectie geven we een 

overzicht van alle gevonden, bruikbare literatuur omtrent impression 

management. We beginnen met het geven van een ruim overzicht, maar naar het 

einde toe focussen we ons reeds op de literatuur die relevant is voor het verder 

schrijven van onze masterproef. Sectie drie beschrijft het onderzoek en de 

gebruikte methodologie. In sectie vier worden de geformuleerde hypothesen 

gerapporteerd en in context geplaatst. De bekomen resultaten van onze 

statistische analyse worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd in sectie vijf. 

Ten slotte eindigen we in sectie zes met een conclusie en wordt er een antwoord 

geboden op onze hoofdvraag, namelijk of een verandering van CEO impact heeft 

op het gebruik van impression management. Daarnaast worden er beperkingen 

van ons onderzoek en suggesties voor verder onderzoek besproken.  
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2.Literatuuronderzoek 

2.1 Algemeen literatuuronderzoek 

2.1.1 VRIJWILLIGE PUBLICATIES 

Jaarverslagen zijn het instrument bij uitstek voor ondernemingen om hun 

financiële prestatie te communiceren naar hun stakeholders toe aangezien het 

jaarverslag de geauditeerde financiële staten bevat. De kwaliteit van het 

kwantitatieve gedeelte van het jaarverslag (de financiële staten) krijgt al decennia 

lang veel aandacht van accountingonderzoekers, maar het narratieve gedeelte 

werd tot voor kort zelden in aanmerking genomen als onderzoeksonderwerp 

(Santema & van de Rijt, 2001). Vrijwillige publicaties zijn het laatste decennium 

een veelvuldig onderzocht gegeven geweest van menig accountingonderzoeker. 

Vrijwillige publicaties –publicaties naast deze die wettelijk vereist zijn- 

vertegenwoordigen vrije keuzes van het management om accounting- of andere 

informatie ter beschikking te stellen die relevant kunnen zijn voor de gebruikers 

van het jaarverslag om diens (investerings)beslissingen op te baseren (Meek et al., 

1995). Onderzoek toont aan dat deze facultatieve narratieve publicaties, zoals de 

brief van de CEO aan de aandeelhouders, belangrijke en nuttige informatie 

bevatten (Abrahamson & Amir, 1996; Abrahamson & Park, 1994; Smith & Taffler, 

2000). Bovendien onderbouwt onderzoek dat de ‘letter to shareholders’ de meest 

gelezen sectie van het jaarverslag is (Courtis, 1982; Jones, 1988; Parker, 1982; 

Subramanian et al., 1993). Het is dan ook geen verrassing dat managers veel 

aandacht besteden aan de opmaak en de inhoud van deze brief om 

geloofwaardigheid op te bouwen en vertrouwen bij de lezers te winnen zodat deze 

ervan overtuigd raken dat de onderneming er gezonde en effectieve strategieën op 

nahoudt (Hyland, 1998). De dag van vandaag hebben de lezers van het jaarverslag 

meer dan ooit nood aan extra informatie om de informatieasymmetrie die tussen 
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hen en het management bestaat te verkleinen en zij zetten de CEO dan ook meer 

dan ooit onder druk om aan deze behoefte te voldoen. “We zijn een nieuw tijdperk 

van publiek rekenschap ingegaan waarin de relaties tussen overheden, 

ondernemingen en de mensen die zij dienen onderhevig zijn aan heel wat 

veranderingen. Publiek scepticisme gecombineerd met ongekende transparantie, 

zetten de bedrijfsleiders onder nauwkeurig toezicht van de belanghebbenden zoals 

nooit tevoren. Er bestaat een consensus over het feit dat het rapporteringmodel 

van de ondernemingen dient uitgebreid te worden om aan de veranderende 

informatiebehoeften van de markt te voldoen en om informatie vrij te geven die 

moet bijdragen aan een verbeterde transparantie en rekenschap. Wereldwijd zien 

regulators de narratieve publicaties als de sleutel tot het bekomen van een 

verbeterde kwaliteit in de ondernemingspublicaties” (Macmillan et al., 2011, p. 1-2). 

Eerder onderzoek toont echter aan dat deze publicaties niet steeds ten voordele 

van de lezers van het jaarverslag worden gepubliceerd. Merkl-Davies & Brennan 

(2007) stellen dat deze facultatieve publicaties ofwel op nuttige wijze kunnen 

bijdragen in het beslissingsproces van gebruikers van het jaarverslag door de 

informatieasymmetrie tussen hen en managers te overkomen ofwel kunnen zij de 

basis vormen van het opportunistisch gedrag van managers die de 

informatieasymmetrie misbruiken door vertekende informatie te rapporteren. Ze 

refereren in relatie tot dit opportunistisch gedrag naar de ‘agency theorie’ die stelt 

dat managers vrijwillig narratieve informatie vrijgeven die gedreven wordt door 

zelfbelang. Wanneer negatieve resultaten belangenconflicten tot uiting doen 

komen tussen managers en aandeelhouders dan zullen managers geneigd zijn om 

de percepties van deze laatste, over de financiële prestatie van de onderneming, te 

manipuleren (Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

 

Voorgaand onderzoek naar de kwaliteit van financiële rapportering heeft zich 

vooral gefocust op earnings management (Burgstahler & Eames, 2006) en fraude 
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(Rezaee, 2005) als middelen om deze percepties te manipuleren, maar 

bedrijfsleiders beschikken over meer subtiele manieren om de visies op prestatie 

en vooruitzichten van outsiders te beïnvloeden. Wij hebben het hier dan over het 

manipuleren van de inhoud en de presentatie van documenten met als doel de 

perceptie van de lezer wat betreft de bedrijfsresultaten te verstoren (Godfrey et al., 

2003). In de accountingliteratuur wordt hiernaar gerefereerd als impression 

management. 

 

2.1.2 HET FENOMEEN EARNINGS MANAGEMENT 

Gedurende eind de jaren ’70 en begin de jaren ’80 zijn een hele reeks studies 

gewijd aan het fenomeen ‘earnings management’. In deze studies werden vooral de 

determinanten van de te maken accountancy-keuze onderzocht. De studies 

brachten toen aan het licht dat managers incentives vertoonden om zaken te 

rapporteren op de voor hen meest voordelige manier. Onderzoek naar earnings 

management werd gevoerd volgens de accrual basis, eerder dan op een cash flow 

basis (Beneish, 2001).  

 

Er bestaan een hoop definities omtrent earnings management die allen een 

verschillende interpretatie nastreven. Een definitie van earnings management, die 

naar onze mening het best de realiteit benadert, wordt gegeven door Healy and 

Walhlen (1999, p.368): “Earnings management voltrekt zich wanneer managers 

een oordeel vellen in financiële rapportering en in transacties die ze maken. Ze 

hebben als doel financiële rapporten te wijzigen, om zo sommige stakeholders te 

misleiden omtrent de onderliggende economische performantie van het bedrijf. Of 

ze hebben als doel hun cijfers te wijzigen om contractuele uitkomsten te 

beïnvloeden.”  
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 Volgens het voormalige SEC-hoofd Levitt (1998), is earnings management een 

wijd verspreid fenomeen, vooral in beursgenoteerde bedrijven. Beursgenoteerde 

bedrijven worden namelijk geconfronteerd met de druk om tegemoet te komen 

aan de hoge verwachtingen van investeerders (Beneish, 2001). De mate van gebruik 

van earnings management is afhankelijk van de geleverde prestatie van een bedrijf. 

Earnings management is volgens Beneish (2001) namelijk meer voorkomend bij 

bedrijven die ofwel ongewoon sterke prestaties, ofwel ongewoon slechte prestaties, 

neerzetten.  

Een veelgebruikte en alom bekende strategie bij earnings management, heet 

‘income smoothing’. Bedrijven leggen liever jaar na jaar stabiele cijfers voor, in 

plaats van jaren te hebben van extreem goede of extreem slechte cijfers. Dit 

trachten ze te bekomen door het toevoegen en verwijderen van ‘cash’ van 

reserverekeningen. De reden voor het nastreven van stabiele winstcijfers is zeer 

voor de hand liggend. Investeerders en analisten kijken naar de winstcijfers om de 

aantrekkelijkheid van een concreet aandeel te bepalen. Alles draait bij 

aandeelprijzen rond verwachtingen. Bedrijven met negatieve winstverwachtingen 

zullen lagere aandeelprijzen bekomen dan bedrijven met positieve 

winstverwachtingen. Bedrijven die capabel zijn om door de jaren heen stabiele 

winstcijfers te presenteren, zullen dan ook minder fluctuaties in hun 

aandeelprijzen kunnen verwachten. Ze willen met andere woorden een ideaal 

investeringsklimaat creëren voor hun bedrijf (Investopedia, 2013).  

 

2.1.3 DE LINK TUSSEN EARNINGS MANAGEMENT EN IMPRESSION MANAGEMENT 

Hoewel earnings en impression management vaak in één adem worden genoemd, 

wensen we de lezer er toch attent op te maken dat zij daadwerkelijk van elkaar 

verschillen. Healy & Whalen (1999, p. 368) stellen dat “earnings management 

optreedt als managers hun kennis wat betreft de financiële rapportering en de 
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structurering van transacties misbruiken om financiële verslagen aan te passen 

met het oog op het misleiden van de stakeholders wat betreft de economische 

toestand van de onderneming of om de contractuele uitkomsten te beïnvloeden 

die afhangen van de gerapporteerde accountingcijfers”. Kortom, we kunnen 

poneren dat bij earnings management de focus ligt op de directe manipulatie van 

de gepubliceerde cijfers, terwijl het bij impression management draait om het 

potentieel misleidend weergeven van informatie. 

 

2.1.4 IMPRESSION MANAGEMENT  

Impression management vindt haar oorsprong in de psychologieliteratuur 

(Schlenker, 1980; Riess et al., 1981; Schneider, 1981), maar krijgt in de laatste 

decennia steeds meer bijval van onderzoekers die zich toespitsen op de vertaling 

van het concept naar een werkinstrument binnen het accountingonderzoek. In 

deze context stelt men dat impression management zich voordoet indien het 

management van een organisatie informatie die ze zal publiceren zorgvuldig 

selecteert en ze bovendien zodanig voorstelt dat de perceptie van de lezer wat 

betreft de verwezenlijkingen en prestaties van de organisatie worden verstoord 

(Neu, 1991 ; Neu et al., 1998).  

 

De prestaties van managers kunnen niet direct geobserveerd worden, hetgeen 

impliceert dat de lezers van het jaarverslag hun evaluatie van de inspanningen van 

de manager zeker voor een gedeelte moeten baseren op verslagen die door het 

management zelf zijn geschreven (Lambert, 2001). Aangezien financiële 

informatie, die in verhalende vorm wordt overgebracht, meestal niet onderhevig is 

aan een externe audit kunnen managers de informatie die ze aan de lezer 

meegeven makkelijker manipuleren. Vooral in het verslag van de CEO wordt de 

waarheid al eens verdraaid (Merkl-Davies & Brennan, 2011).  
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a. Motieven voor impression management 

Leary & Kowalski (1990) halen in hun werk de drie voornaamste motieven aan 

waarom managers hun toevlucht zoeken tot impression management. Een eerste 

reden wordt gevonden in het feit dat managers opportunistisch gedrag vertonen 

doordat er een informatieasymmetrie bestaat tussen hen en de investeerders (cf. 

Supra). Vooral wanneer het beloningssysteem binnen een organisatie gebaseerd is 

op de behaalde resultaten, zal het management haar persoonlijke belangen 

trachten te behartigen door zich te wenden tot impression management.  

Vervolgens stellen Leary & Kowalski (1990) dat individuen zich er zeker van willen 

stellen dat hun publiek imago consistent is met hun sociale rol. In een 

bedrijfscontext komt dit tot uiting doordat aan impression management wordt 

gedaan om aan de externe druk en eisen te voldoen die vanuit de samenleving 

worden opgelegd. Ten laatste onderlijnen zij ook dat managers aan impression 

management doen om hun huidige alsook toekomstige imago te beschermen. Hier 

wordt voornamelijk gedoeld op het gebruik ervan bij een publiek falen om een 

beschadigd imago te verijdelen of, in het ergste geval, te herstellen (Merkl-Davies 

& Brennan, 2007).  

 

b. Strategieën voor het gebruik van impression management 

Aangezien het toepassen van impression management vaak leidt tot de 

misallocatie van kapitaal en een niet onderbouwde toename van de 

managementbonus, is het van kapitaal belang om het fenomeen te kunnen 

opsporen (Adelberg, 1979; Rutherford, 2003; Courtis, 2004; Merkl-Davies & 

Brennan, 2007). Hiertoe worden eerst de strategieën gedefinieerd die managers 

volgen om informatie op een verstoorde manier over te brengen. Merkl-Davies & 

Brennan (2007) stellen dat managers twee soorten gedrag kunnen vertonen: 

verzwijging en attributie. Verzwijging komt tot uiting door ofwel negatief nieuws 
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te verhullen ofwel door positief nieuws te intensiveren, terwijl men bij het 

toepassen van attributie de neiging heeft om successen zichzelf toe te eigenen en 

de oorzaak van mislukkingen extern te zoeken.  

 

De attributionele omkadering van organisatieresultaten in de context van het 

narratieve gedeelte van het jaarverslag is een extensief onderzocht fenomeen (e.g. 

Aerts, 2001; Clathworthy & Jones, 2003). Algemeen genomen hebben deze studies 

gedocumenteerd dat er een robuuste neiging bestaat onder managers om positieve 

resultaten toe te wijzen aan diens eigen acties of aan factoren eigen aan de 

onderneming (strategie, beslissingen, knowhow, human resources,..) en om 

negatieve resultaten toe te wijzen aan externe gebeurtenissen of kansfactoren 

(ondernemingsklimaat, inflatie, marktprijzen, overheidsbeleid, 

weersomstandigheden). Dit uitlegpatroon wordt beschouwd als zelfdienend 

aangezien men geneigd is situaties te definiëren in functie van het voordeel van de 

onderneming (Aerts, 2005).  

 

Scott & Lyman (1968) hebben drie types van zelfdienende uitlegpatronen 

geïdentificeerd die ervoor moeten zorgen dat de hevigheid van imagobedreigende 

resultaten in de perceptie van de gebruiker van het jaarverslag tot een minimum 

wordt herleid. Het gaat hier om: excuses, verweer van onschuld en 

verantwoording. Een attributioneel excuus maakt notie van de negatieve 

gebeurtenis, maar ontkent elke verantwoordelijkheid ervoor door de vinger te 

wijzen naar externe determinerende factoren. Deze ontkenning van 

verantwoordelijkheid kan bekomen worden door te verwijzen naar negatieve 

resultaten als iets dat zich heeft voorgedaan ondanks de interne gebeurtenissen of 

acties die onder normale omstandigheden tot het omgekeerde fenomeen zouden 

geleid hebben. Bij verweer van onschuld wordt geclaimd dat men niet 
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verantwoordelijk is voor een bepaalde gebeurtenis of ontkent men gewoon 

compleet het bestaan van die gebeurtenis. Bij attributionele verantwoording 

neemt men impliciet de verantwoordelijkheid op zich, maar vermindert men 

gelijktijdig de negatieve gevolgen door het negatieve resultaat te bestempelen als 

een intermediaire stap om een hoger doel of voordelige resultaten te behalen 

(Scott & Lyman, 1968).  

 

Aerts (2005) vindt er in zijn onderzoek bewijs voor dat sterkere normen qua 

rekenschap en een verhoogd toezicht van het publiek er in beursgenoteerde 

bedrijven voor zorgen dat een meer opportunistische positie wordt ingenomen. 

Dit uit zich in het feit dat managers van beursgenoteerde bedrijven zich meer 

richten tot attributionele uitlegpatronen om een boodschap op de lezer over te 

brengen. 

 

Merkl-Davies & Brennan (2007) identificeren in hun werk zeven impression 

managementstrategieën. Naast de attributietheorie die eerder werd aangehaald, 

definiëren zij nog zes andere aanpakken om aan verzwijging te doen. Twee hiervan 

proberen slecht nieuws te verbergen door de tekst moeilijker leesbaar te maken of 

door overredende taal te gebruiken (retorische manipulatie). De vier andere 

strategieën proberen het positieve nieuws te benadrukken door de nadruk te 

leggen op positieve woorden, thema’s of financiële prestaties (thematische 

manipulatie), door het manipuleren van visuele informatie (grafieken e.d.), door 

maatstaven te selecteren die de huidige financiële prestatie in een beter daglicht 

stellen of door een financieel cijfer te selecteren dat de prestatie het voordeligst 

voor de dag doet komen. 
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De moeilijkheidsgraad van een tekst wordt toegeschreven aan 2 factoren: (1) de 

moedwillige manipulatie door managers (Courtis, 1998) en (2) slechte schrijfstijl. 

In praktijk is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen beiden al poneren 

Merkl-Davies & Brennan (2007) wel dat de tweede optie onwaarschijnlijk is 

aangezien de narratieve gedeelten van het jaarverslag vaak door professionele 

schrijvers worden geschreven en er in vele gevallen een beroep wordt gedaan op 

professionele externe agentschappen om de juiste boodschap over te brengen. 

 

Overredende taal kan ook gebruikt worden als een proxy voor de verstoring van de 

perceptie. Men veronderstelt dat managers negatieve resultaten trachten te 

verhullen door gebruik te maken van retorische constructies zoals 

voornaamwoorden en het gebruik van de passieve vorm. Bij deze methode wordt 

niet zozeer gekeken naar wat gezegd wordt, maar eerder naar hoe iets wordt 

overgebracht (Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

 

Percepties van de bedrijfsresultaten kunnen ook gemanipuleerd worden door de 

manier waarop informatie wordt voorgesteld. Er kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen vier verschillende soorten benadrukking: (1) repetitie, wanneer een 

item meer dan eens herhaald wordt (Courtis, 1996), (2) Versterking, wanneer een 

stuk informatie wordt benadrukt door gebruik te maken van een ‘qualifier’ zoals 

meer, hoger,.. (Guillamon-Saorin, 2006), (3) visuele benadrukking als de 

onderneming een aantal visuele effecten toepast om bepaalde stukken informatie 

meer te doen opvallen bij de lezer (Courtis, 2004) en (4) de rangschikking of 

locatie van informatie wordt gebruikt om de aandacht van de lezer naar of weg van 

een stuk informatie te leiden (Staw et al., 1983). 
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Vertekening kan ook optreden door de selectieve keuze van numerieke informatie. 

Hier poneert men dat ondernemingen een positieve vertekening introduceren 

door een benchmark ter vergelijking voor hun prestatie te kiezen die deze 

prestatie in het beste daglicht stelt. Merkl-Davies & Brennan (2007) definiëren 

hiertoe twee soorten prestatievergelijkingen: (1) benchmark voor inkomen (keuze 

van het laagste vergelijkbare inkomencijfer van de voorgaande periode om zo’n 

groot mogelijke toename te kunnen rapporteren) en (2) prestatiereferenties 

(prestatie vergelijken ten opzichte van referentiepunten, zijnde tijdseries – ten 

opzichte van een verleden prestatie- of crossectionele series – ten opzichte van 

industriegemiddelden en deze van concurrenten-).  

 

c. Thematische manipulatie als impression managementtechniek 

In het kader van dit onderzoek maken we gebruik van het concept van 

thematische manipulatie om impression management op te sporen. Deze techniek 

heeft een groot toepassingsgebied in de psychologie en krijgt meer en meer bijval 

in andere vakgebieden waaronder ook de accounting. Men gaat er bij thematische 

manipulatie van uit dat managers slecht nieuws verhullen door het niet te 

rapporteren of althans niet in dezelfde graad als goed nieuws (Merkl-Davies & 

Brennan, 2007). Managers worden verondersteld zich in het beste daglicht te 

willen stellen en dit manifesteert zich in de overheersende aanwezigheid van 

woorden en thema’s met positieve connotatie in  hun boodschappen naar 

aandeelhouders toe.  

 

Het opsporen van thematische manipulatie is een continu proces van het 

identificeren, analyseren en rapporteren van patronen/thema’s in de data (Braun & 

Clarke, 2006). Eén van de voordelen van de thematische analyse is haar 
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flexibiliteit. Vooral wat betreft de analyse van teksten (Murray, 2003) zijn er 

verschillende manifestaties van de techniek binnen een breder theoretisch 

raamwerk. Hoewel de thematische analyse bekend is en alom wordt toegepast, 

bestaat er geen éénduidige definitie noch een uniforme handleiding wat betreft de 

toepassing. In de thematische analyse moeten een aantal beslissingen wat betreft 

coderingen worden genomen die vaak niet geëxpliciteerd worden, maar die toch 

expliciet moeten bekeken en bediscussieerd worden. Er moet een continue dialoog 

zijn tussen de onderzoekers gedurende het coderingsproces (Braun & Clarke, 

2006).  

 

De eigenlijke analyse zelf voltrekt zich in een aantal opeenvolgende stappen 

(Braun & Clarke, 2006). In een eerste stap maken de onderzoekers zich de data 

eigen door ze aandachtig en actief door te nemen. Vervolgens worden codes of 

statements uit de data geëxtraheerd die in de ogen van de onderzoeker belangrijk 

zijn en die refereren naar “het meest fundamentele element van de ruwe data of 

informatie die op een betekenisvolle manier kan geëvalueerd worden met 

betrekking tot het te onderzoeken fenomeen (Boyatzis, 1998, p. 63)”. Boyatzis 

(1998) stelt dat thematische analyse als het ware een brug vormt tussen het 

kwalitatieve en het kwantitatieve. Door een ‘word count’ te introduceren in het 

kwalitatieve onderzoek kan een kwantitatief luik worden geïntroduceerd. Volgens 

Miles & Huberman (1994) zijn er minstens 3 redenen om statements in het 

onderzoek te tellen: (1) om patronen makkelijker te identificeren, (2) om een 

hypothese te verifiëren en (3) om analytische integriteit te bewerkstelligen. Deze 

‘word counts’ zijn dan kwantitatieve data die in het kader van het onderzoek via 

statistische programma’s kunnen onderzocht worden om een antwoord te 

formuleren op de geformuleerde hypotheses. 
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2.2 Ondersteuning vanuit de literatuur voor het uitgangspunt van 

het onderzoeksopzet 

Pourciau (1993) formuleert dat nieuwe CEO’s de inkomsten verminderen in het 

jaar van hun aanstelling en deze door earnings management doen toenemen in het 

daaropvolgende jaar. Ze vindt hiervoor een verklaring in het feit dat de nieuwe 

CEO een druk kan voelen om een verbeterde prestatie te kunnen voorleggen aan 

de Raad van Bestuur en zo te bevestigen dat zijn aanstelling een aanwinst was voor 

de onderneming. Voorts vinden Guillamon-Saorin et al. (2010) er bewijs voor dat 

ondernemingen die meer aan earnings management doen, zich ook meer wenden 

tot het gebruik van impression management. Een mogelijk verband kan dus 

gevonden worden tussen het gebruik van impression management en een CEO-

wissel. Godfrey et al. (2003) bouwden als eersten verder op dit idee en vonden er 

sterk bewijs voor dat in het jaar volgend op de CEO wissel aan earnings 

management wordt gedaan. Voor het fenomeen impression management, dat zij in 

hun onderzoek uitsluitend maten aan de hand van selectiviteit in grafieken, 

vonden zij maar matig tot zwak bewijs. De literatuur en het onderzoek die 

impression management aan een verandering van bedrijfsleider linkt, is schaars en 

bovendien weinig conclusief. Daarenboven wordt impression management in het 

onderzoek van Godfrey et al. (2003) alleen maar gemeten aan de hand van visuele 

analyse en worden andere, meer toereikende maatstaven van impression 

management aan de kant geschoven. Wij wensen dan ook aan de literatuur bij te 

dragen door ons toe te spitsen op het zoeken naar een causaal verband tussen de 

verandering van CEO en de toename van impression management bij deze 

bedrijven die daartoe het meeste incentives hebben en dit op een diepgaandere 

methode, namelijk via een inhoudsanalyse. 
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3. Onderzoek en methodologie 

3.1 Onderzoek 

3.1.1 WAT ONDERZOEKEN WE? 

In hoofdzaak wensen wij na te gaan of een verandering van CEO impact heeft op 

het gebruik van impression management. In onze literatuurstudie kwam 

klaarblijkelijk naar voren dat CEO’s over menig incentives beschikken om goed 

voor de dag te komen. Voorts bestaat er een sterke aanwijzing dat zij vooral in jaar 

volgend op hun aanstelling (T+1) zich aangetrokken voelen tot het toepassen van 

impression management. Een reden hiervoor kan gevonden worden in het feit dat 

zij in het jaar van hun aanstelling (T) nog een stuk onder de invloedssfeer van hun 

voorganger vallen. Nieuwe CEO’s zouden daarom nogal voorzichtig zijn in het 

schrijven van hun eerste ‘letter to the shareholders’ of zouden geneigd zijn een ‘big 

bath’ te nemen (Godfrey et al., 2003). Hierbij portretteren zij de onderneming op 

negatieve wijze, waarbij ze de schuld afschuiven op hun voorganger, zodat zij in 

het daaropvolgende jaar bijna met zekerheid kunnen naar buiten komen met 

verbeteringen die zij op hun conto hebben. In dat jaar (T+1) hebben zij voor het 

eerst een volledig jaar zelf aan het hoofd van de onderneming gestaan en zijn ze 

rekenschap verschuldigd voor de behaalde resultaten. Het feit dat een CEO voor 

een groot stuk wordt beoordeeld op deze resultaten en tegenover alle 

aandeelhouders en stakeholders wil bewijzen dat hij capabel is om een bedrijf 

succesvol te leiden, vormt een grote drijfveer voor diens toevlucht tot impression 

management.  
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3.1.2 SELECTIE VAN DE POPULATIE 

Na een uitvoerige brainstormsessie tussen de auteurs van deze masterproef 

kwamen we al snel tot de conclusie dat we voor het selecteren van onze populatie 

gebruik zouden maken van Amerikaanse, beursgenoteerde bedrijven.  

De reden voor het kiezen van de Amerikaanse markt, en bijvoorbeeld niet de 

Europese, is erg voor de hand liggend. Ten eerste vormt de Amerikaanse markt één 

mooi, groot geheel. Amerika is één land, Europa daarentegen bestaat uit heel veel 

landen, waar telkens andere regels kunnen gelden. Ten tweede was en is de 

Amerikaanse markt nog altijd de grootste ter wereld. Het leek ons logisch dat we 

hier de meeste informatie zouden kunnen vinden. De meeste jaarverslagen zijn 

meestal vrij beschikbaar op de website van het bedrijf zelf. Ten derde heerst de 

CEO-cultuur meer in Amerika dan in Europa. Succesvolle CEO’s worden in 

Amerika vaak als sterren aanzien en worden zelfs verafgood. Vele CEO’s zijn zelfs 

zeer bekende Amerikanen geworden. Denk maar aan een Steve Jobs (Apple), Bill 

Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon.com), …  

 

Daarnaast is ook de keuze voor beursgenoteerde bedrijven niet zo verwonderlijk. 

Beursgenoteerde bedrijven stellen nu eenmaal meer informatie ter beschikking 

dan niet-beursgenoteerde bedrijven. Naast het feit dat ze gewoon verplicht zijn om 

bepaalde info vrij te geven, moeten beursgenoteerde bedrijven gebruik maken van 

het kapitaal van investeerders. Aandeelhouders hebben het recht te weten hoe hun 

geld besteed wordt en of hun investering opbrengt. Beursgenoteerde bedrijven 

geven dan ook een uitgebreid jaarverslag uit. Een jaarverslag wordt steeds ingeluid 

met een ‘letter to the shareholders’. In deze ‘letter to the shareholders’ neemt de 

CEO het woord en richt hij zich tot alle aandeelhouders en stakeholders. In deze 

‘letter’ wijdt de CEO uit over de prestaties van het bedrijf van het afgelopen jaar en 

de omstandigheden waarin zij haar operaties kon uitvoeren. Hier komen zowel 

financiële als strategische zaken aan bod, gaande van informatie over personeel en 
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strategische beslissingen naar de toekomst toe tot de belangrijkste realiseringen 

van het afgelopen jaar. Gedurende ons onderzoek viel het ons op dat er bij zowat 

elk jaarverslag een rubriek werd besteed aan het milieu. Het milieu heeft de laatste 

jaren enorm aan belang gewonnen. Sinds er sprake is van het fenomeen 

‘opwarming van de aarde’, is milieu het nieuwe ‘hot topic’ geworden voor 

bedrijven. Ze beweren allemaal enorme inspanningen te leveren om de CO2-

uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Sommige bedrijven drukten hun 

jaarverslagen zelfs op 100% recycleerbaar papier. Ze hebben begrepen dat ze 

inspanningen moeten leveren om hun imago veilig te stellen bij het brede publiek. 

Deze ‘letter to the shareholders’ is dus een open brief opgesteld door de CEO die 

zeer subjectief van aard is. CEO’s kunnen vrij bepalen wat ze erin vermelden en 

wat niet. Deze ‘letter to the shareholders’ heeft dus het potentieel om heel 

onderhevig aan impression management te zijn.  

Na enig opzoekingwerk kwamen we uit op de S&P 500-index als een potentiële 

mogelijkheid om onze populatie te vormen. Wikipedia heeft een mooie 

omschrijving van de S&P 500-index, namelijk:  

− “De S&P 500-index is de beursindex van de Verenigde Staten die het 

betrouwbaarste beeld geeft van de ontwikkelingen op de aandelenmarkt. De 

500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar hun marktkapitalisatie zijn 

opgenomen in deze index, die samengesteld wordt door kredietbeoordelaar 

Standard & Poor’s”.  

 

Alle 500 bedrijven opgenomen in deze S&P 500-index maken dus integraal deel uit 

van onze populatie. Deze lijst is continu onderhevig aan veranderingen doordat zij 

door Standard & Poor’s periodiek wordt geüpdatet in het kader van acquisities of 

veranderingen in waarde van diverse bedrijven. In het kader van ons onderzoek 

hebben wij dan ook de 500 bedrijven in onze populatie opgenomen die op 7 juli 
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2013 deel uitmaakten van de S&P 500-index. Bijlage 1 bevat een lijst van de 

volledige S&P 500-index, inclusief de sector waartoe zij behoren (Wikipedia, 2013). 

 

3.1.3 SELECTIE VAN DE STEEKPROEF 

Uit de 500 bedrijven opgenomen in de S&P 500-index dienen we nog onze 

steekproef te bepalen. Om ons onderzoek te kunnen uitvoeren dienen we dus uit 

deze lijst een selectie te maken van alle bedrijven die van CEO veranderd zijn 

gedurende de periode 2000-2007.  

We hebben, mede in overleg met onze thesispromotor, voor de periode 2000-2007 

gekozen om ons onderzoek uit te voeren. We wilden niet vroeger teruggaan dan 

2000 om de resultaten van ons onderzoek nog enigszins recent genoeg te houden. 

Daarnaast hebben we de periode na 2007 niet willen opnemen in ons onderzoek. 

De reden hiervoor is dat vanaf 2007 de alom gekende financiële crisis is 

uitgebarsten. Veel bedrijven kwamen toen in de problemen terecht. Dit zou dus 

een vertekening van ons onderzoek tot gevolg kunnen hebben. We hebben met de 

periode 2002-2007 gekozen voor een economisch redelijk stabiele periode. 

Gedurende deze periode is er geen sprake van een economische achteruitgang. 

In de literatuur wordt een recessie als volgt gedefinieerd (Leamer, 2008, p. 1):  

− “Wanneer de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer 

opeenvolgende kwartalen negatief is, spreken we van een economische 

recessie”. 

 

Hoewel er in het jaar 2001, in zowel kwartaal 1, als ik kwartaal 3, een negatieve 

groei viel waar te nemen in de Verenigde Staten, betrof dit geen 2 opeenvolgende 

kwartalen, waardoor we niet kunnen spreken van een economische recessie.  

Vervolgens hebben we voor alle 500 bedrijven opgezocht of er al dan niet een CEO 

wisseling heeft plaatsgevonden gedurende de periode 2000-2006. Aangezien we 
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het jaarverslag dienen op te zoeken van het jaar van verandering zelf en het jaar 

nadien moest de verandering ten laatste plaatsvinden in 2006. We wilden de te 

onderzoeken jaarverslagen namelijk binnen de periode 2000-2007 houden. 

 

Enorm veel bedrijven uit de S&P 500-index vielen uit de boot omdat ze gedurende 

die periode dezelfde CEO hebben aangehouden. Er dienden ook een groot aantal 

bedrijven te worden geschrapt, en dit om volgende redenen: 

− Veel bedrijven werden pas na 2006 beursgenoteerd.  

− Sommige bedrijven die nu zijn opgenomen in de S&P 500-index zijn een spin-

off van een ander bedrijf. Die waren gedurende de periode 2000-2007 nog niet 

als aparte divisie beursgenoteerd, maar behoorden tot een ander bedrijf. 

− Daarnaast waren er ook een aantal bedrijven die pas na 2006 opgericht waren, 

al waren deze zeer zeldzaam.  

 

Na het schrappen van deze bedrijven uit onze populatie kwamen we tot een zeer 

grote steekproef van maar liefst 265 bedrijven. Deze bedrijven zijn ook terug te 

vinden in bijlage 1 (het betreft deze bedrijven die door middel van een blauwe 

kleur worden aangeduid). 

 

Een manuele inhoudsanalyse is een intensieve en tijdsrovende bezigheid en in de 

navolging van andere onderzoekers (e.g. Godrey et al., 2003) streven wij naar een 

beheersbare steekproef van 50 à 60 elementen. 

 

Om een verdere selectie te maken in deze 265 bedrijven gaan wij dus nog een 

stapje verder. Wij wensen graag deze bedrijven te onderzoeken waarbij de 
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incentives om impression management te gebruiken het grootst zijn. Hierbij 

doelen wij dan vooral op bedrijven die een negatieve groei kennen of bedrijven die 

een groei kennen die onder het industriegemiddelde ligt. Onze redenering is dat 

bedrijven die het zeer goed doen, en buitengewone prestaties leveren, automatisch 

goed nieuws te melden hebben aan hun aandeelhouders. Het is volgens ons dan 

ook normaal dat een ‘letter to the shareholders’ bulkt van de positieve informatie. 

Dit zouden we dan ook niet graag het gebruiken van impression management 

willen noemen. Het is namelijk geen manipulatie, maar gewoon de feiten 

meegeven zoals ze zijn. Het is daarentegen niet logisch dat bedrijven die 

gemiddeld minder goed scoren of zelfs slecht scoren, in vergelijking met andere 

beursgenoteerde bedrijven, ook gebruik zouden maken van een overdreven 

positief getinte ‘letter to the shareholders’. Indien bedrijven dit wel zouden doen, 

en wel gebruik zouden maken van enorm veel positieve statements, kunnen we 

zeggen dat ze gebruik maken van impression management. Deze ‘letter to the 

shareholders’ heeft namelijk tot doel hun aandeelhouders en stakeholders een 

verkeerde impressie te geven van de feiten. CEO’s willen hen namelijk doen 

geloven dat hun resultaten schitterend zijn, terwijl dit in vergelijking met andere 

bedrijven, eigenlijk niet het geval is.  

 

Het doel van ons onderzoek vernauwt zich dus tot de vraag:   

Wordt er bij minder presterende ondernemingen in het jaar volgend op de 

aanstelling van een nieuwe CEO gebruik gemaakt van impression management? 

 

In het kader van ons onderzoek worden minder presterende bedrijven 

gedefinieerd als: 

− Bedrijven die in jaar T+1 een negatieve groei kennen OF een (positieve) groei 

kennen die onder het gemiddelde ligt van de S&P 500-index groei  
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         2003          2004          2005        2006 

% groei in 

net earnings 
76,66 % 20,13 % 19,27 % 16,73 % 

Multpl (2013). S&P 500 Earnings Growth Rate. Geraadpleegd op 13 juli 2013 van http://www.multpl.com/s-p-500-

earnings-growth/table/by-year 

TABEL (A): % GROEI IN NET EARNINGS S&P 500-INDEX 

 

Op basis van de algehele procentuele net earnings groei van de S&P 500-index 

leggen we de bovengrens arbitrair vast op 15%. Wij zijn van mening dat wij op deze 

manier de steekproef beheersbaar kunnen houden en gelijktijdig ons ervan kunnen 

vergewissen dat onze steekproef daadwerkelijk en zuiver is opgebouwd uit 

onderpresteerders ten opzichte van de gemiddelde onderneming in de S&P 500-

index. 

 

Onze steekproef bestaat dus uit alle bedrijven die een net earningsgroei van 15% of 

minder behaalden in de overgang van jaar T naar jaar T+1. In ons onderzoek naar 

deze evolutie van net earnings kwamen we tot de vaststelling dat het leeuwendeel 

van de bedrijven jaarverslagen ter beschikking stelt die in het beste geval 10 jaar 

teruggaan naar 2003. Onze steekproef wordt dus verder gereduceerd naar 

bedrijven waarin tijdens de periode 2003-2007 een CEO wissel plaatsvond en 

waarbij de net earnings maximaal 15% toenamen van jaar T naar jaar T+1. 

 

Na het toepassen van deze selectiecriteria en het elimineren van deze bedrijven 

waarvan de benodigde jaarverslagen niet ter beschikking werden gesteld, bestond 

onze steekproef nog uit 58 elementen.   

http://www.multpl.com/s-p-500-earnings-growth/table/by-year
http://www.multpl.com/s-p-500-earnings-growth/table/by-year
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De 58 bedrijven die daadwerkelijk opgenomen zijn in onze steekproef hebben we 

opgenomen in bijlage 2 waar we een grondig overzicht geven van het 

desbetreffende bedrijf, het jaar waarin er verandering plaatsvond, de naam van de 

vroegere CEO en de naam van de nieuwe CEO. Ook hebben we in bijlage een extra 

kolom opgenomen waar de verandering in net earnings, van het jaar T+1 tegenover 

jaar T, berekend is. Zoals eerder vermeld is deze verandering beperkt tot een 

maximum stijging van 15%.  

 

We maken onze lezer er graag attent op dat onze definitieve steekproef uit 54 

elementen bestaat. Gedurende het coderingsproces werden nogmaals 4 elementen 

geschrapt en dit om volgende redenen: 

− Het bedrijf Duke Energy (2003 en 2004): de format van deze ‘letter to the 

shareholders’ was enorm afwijkend. Het merendeel van de ‘letter’ bestond 

uit een beschrijving van de industrie in z’n geheel en niet van het bedrijf 

zelf. Daarom hebben we ook beslist dit bedrijf uit onze steekproef te halen. 

Er moet wel nog vermeld worden dat het bedrijf Duke Energy nogmaals in 

onze steekproef terug te vinden is, namelijk voor de periode 2006 en 2007. 

Toen vond er namelijk nogmaals een wissel van CEO plaats.  

 

− Het bedrijf Equity Residential (2002 en 2003): dit bedrijf is een investeerder 

in vastgoed. Het bezit een hele hoop appartementen die het verhuurt. Het 

bedrijf was wat in de problemen geraakt door het feit dat de ‘interest rate’ 

in die periode enorm was gedaald in Amerika. Vele Amerikaanse gezinnen 

kozen er toen voor om een huis te kopen i.p.v. een huis te huren. Met alle 

gevolgen van dien. Later (2007) bleek dan dat niet kredietwaardige leners 

toch een krediet hebben gekregen en niet meer in staat waren hun lening af 
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te lossen. Hierdoor zijn vele banken in de problemen gekomen. Die daling 

van de ‘interest rate’ is echter een macro-economisch gegeven, waar het 

bedrijf zelf geen invloed kon op uit oefenen, wat het ook zou doen. Een 

CEO kan hier dus helemaal geen invloed op uitoefenen en de resultaten ook 

niet beïnvloeden. Omdat er enorm veel negatieve zaken inzaten en dit de 

resultaten anders te zeer zou kunnen beïnvloeden hebben we beslist om dit 

bedrijf eruit te halen.  

 

− Het bedrijf Interpublic Group (2005 en 2006): deze onderneming had in 

2005 te maken met inefficiënte interne controles waardoor er grote 

materiële fouten waren die het verslag helemaal vertekende. Dit bedrijf 

werd dan ook geschrapt omdat vergelijking met het daaropvolgende jaar 

bemoeilijkt werd en er bovendien kans was op vertekening van de 

resultaten 

 

− Het bedrijf Clorox Company (2006 en 2007): aangezien de nieuwe CEO van 

Clorox slechts in oktober 2006 werd aangesteld, was alleen het jaarverslag 

van 2007 door de nieuwe CEO opgesteld. 
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3.2 Methodologie 

In deze sectie van de thesis bespreken we uitvoerig welke aanpak werd gekozen 

om de verslagen die opgemaakt werden door de CEO’s te analyseren.  

 

3.2.1 BRONNEN VAN INFORMATIE 

We hebben er in het kader van ons onderzoek voor geopteerd om het verslag van 

de CEO te gebruiken als het onderwerp van onze analyse.  

 

Deze verslagen werden gekozen om een aantal redenen:  

− deze verslagen worden door vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen 

samen met het jaarverslag gepubliceerd 

− de inhoud van deze verslagen is vrij vergelijkbaar gezien het feit dat ze allemaal 

tot doel hebben de resultaten toe te lichten 

 

De verslagen van de elementen van onze steekproef voor het jaar T en T+1 werden 

verkregen via de websites van de desbetreffende bedrijven of via de website van 

Morningstar, een onderneming die beweert een vertrouwde bron te zijn voor 

inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines. 

 

3.2.2 METEN VAN IMPRESSION MANAGEMENT 

a. Manuele inhoudsanalyse 

Bij een manuele inhoudsanalyse codeert de onderzoeker sleutelwoorden en 

statements direct gebaseerd op de inhoud van de tekst die geanalyseerd wordt. 

Gegeven het feit dat er bij manuele codering een virtueel onuitputtelijke lijst is van 

mogelijke sleutelwoorden, is ze meer betrouwbaar dan haar gecomputeriseerde 
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variant (Wallace,1992). Wel dient opgemerkt te worden dat er een enigszins 

subjectieve beoordeling wordt toegepast door de onderzoeker in het kader van het 

coderen van de tekst. 

Deze manuele analyse is vrij arbeidsintensief en neemt veel tijd in beslag, 

waardoor de steekproefgrootte eerder beperkt is. Toch is een inhoudsanalyse het 

instrument bij uitstek om de bestudeerde teksten op een gedetailleerde manier te 

bestuderen. 

 

b. Betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

In dit onderzoek werd de betrouwbaarheid van het coderingsproces als volgt 

getest: tien voorbeeldverslagen van de CEO werden door beide codeurs, de auteurs 

van deze thesis, gecodeerd. De resultaten die zij beiden apart en onafhankelijk 

bekwamen, werden vergeleken en verschillen werden uitvoerig en in onderling 

overleg besproken. Daarop werden instructies vastgelegd die het consistent 

coderen van de hele steekproef moesten bewerkstelligen en faciliteren. 

Kwantificeren van de betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het coderingsproces wordt in navolging van Holsti (1969) 

gemeten door:   
  

     
 

Waarbij 

- M staat voor het aantal codeerbeslissingen waarover de twee codeurs 

overeenstemming hebben.  

- N1 en N2 staan voor het aantal codeerbeslissingen dat door codeur 1 en 

codeur 2 genomen is.  
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De uitkomst van de formule is B, de betrouwbaarheidscoëfficiënt. Deze maatstaf 

kan waarden aannemen tussen 0 ‘geen overeenstemming’ en 1 ‘perfecte 

overeenstemming’. 

 

Vanuit de literatuur wordt een overeenstemming van 0,8 tot 0,9 vooropgesteld 

(Clatworthy & Jones, 2003). Deze maatstaf is enorm belangrijk gegeven het feit dat 

de werkdruk onder beide auteurs van de thesis werd verdeeld en er niet teniet mag 

gedaan worden aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Wij bekwamen een B-

waarde van 0,8956, hetgeen ruim voldoet aan de vooropgestelde waarden en ons 

aanwijst dat wij op consistente wijze coderen. Voor een gedetailleerde berekening 

per bedrijf zie bijlage 3. 

 

c. Analyse van sleutelwoorden/statements 

 

EEN SLEUTELWOORD OF – STATEMENT WORDT IN HET KADER VAN ONS ONDERZOEK 

GEDEFINIEERD ALS EEN WOORD OF EEN STATEMENT DAT VOOR DE ONDERNEMING EEN 

RESULTAAT OF EEN GEVOLG BEVAT EN DIT ZOWEL IN POSITIEVE ALS IN NEGATIEVE ZIN. 

 

In het spoor van vorig onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen positieve 

en negatieve sleutelwoorden. Een woord werd als positief of negatief gecodeerd op 

basis van twee voorwaarden (Abrahamson and Park, 1994; Abrahamson and Amir, 

1996):  

− de zin waarin het woord staat, bevat een positief of negatief resultaat voor de 

onderneming  

− de zin maakt melding van omgevingsfactoren die de onderneming positief of 

negatief beïnvloeden 
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Voorafgaand aan de analyse werd in samenspraak een lijst van negatieve en 

positieve woorden opgesteld. Er werd als het ware een woordenboek van frequent 

gebruikte woorden met negatieve en positieve connotatie opgemaakt dat als 

leidraad diende voor beide codeurs om hun analyse aan te vatten. Deze lijst 

bevatte bij de start een aantal woorden en werd in de loop van de analyse van de 

eerste tien verslagen verder aangevuld met een bijkomend aantal woorden. Dit 

woordenboek gaf ons zo een inzicht in de mate waarin en de manier waarop voor 

het verdere analyseproces moest geanalyseerd worden en diende als een extra 

leidraad en hulpmiddel om consistentie tussen beide codeurs te bewerkstelligen. 

Het door ons opgemaakte woordenboek dat 358 positieve statements en 45 

negatieve statements bevat, vindt u terug in bijlage 4. 

 

Er dient opgemerkt te worden, steunend op Clathworthy & Jones (2003), dat het 

coderen van een sleutelwoord tussen negatief en positief volledig 

contextafhankelijk is. Het coderen dient dus te gebeuren met de context in het 

achterhoofd om te kunnen differentiëren tussen de verschillende betekenissen en 

connotaties van de verschillende sleutelwoorden. 

 

 

 

 

Voorbeeld ter illustratie 
WEL 

− “…revenue was affected by the tragic tsunami...” (negatief voor resultaat van 

NIET 

− “…our employees took initiatives to support victims of the tragic tsunami..” 

Voorbeeld ter illustratie 
Het woord “increased” kan naargelang de context een positieve of negatieve connotatie 

hebben: 

− “…due to scarcity, the price of our raw materials increased..” 

− “…in 2006 we increased our dividend for the 12th consecutive year..” 
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d. Mogelijke valkuilen bij het gebruik van thematische inhoudsanalyse 

Boyatzis (1998) definieert drie grote obstakels die het effectief uitvoeren van een 

thematische inhoudsanalyse kunnen verhinderen:  

1. Projectie 

Het betreft hier het projecteren van eigen karakteristieken, waarden, attitudes 

en dergelijke op andere personen of diens acties. De ambigue, kwalitatieve data 

die het onderwerp vormen van deze studie lenen zich er uitermate toe om aan 

projectie te doen. Onderzoekers zijn sneller geneigd om er vanuit te gaan dat 

hun perceptie ook diegene is van de schrijver van het verslag en denken snel te 

weten wat er bedoeld wordt waardoor ze mogelijke leemten invullen op basis  

van hun eigen visie. 

 

Het verhinderen of drastisch verminderen van de vertekening van projectie 

gebeurt op 3 manieren: 

− Het ontwikkelen van een expliciete code zodat afwijking tot een minimum 

wordt herleid 

− Bewerkstelligen van een betrouwbare beoordeling (zie ook 

betrouwbaarheid van correlatie) 

− Meerdere personen laten coderen om verschillende perspectieven te 

bundelen 

 

2. Slechte selectie van de steekproef 

Het is van het uiterste belang om een steekproef te selecteren die op 

betrouwbare wijze een antwoord kan bieden op de onderzoeksvraag. Onder het 

motto ‘garbage in, garbage out’ dient deze dus zorgvuldig geselecteerd te 

worden 
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3. De cognitieve stijl van de codeur 

De cognitieve stijl beïnvloedt de manier waarop mensen in hun omgeving 

zoeken naar informatie, hoe ze die informatie organiseren en interpreteren, en 

hoe ze die interpretaties gebruiken in het bepalen van hun acties.  

 

3.2.3 EXTRA VARIABELEN 

Gedurende de analyse viel het ons op dat de lengte van jaarverslagen nogal kan 

variëren. We besloten deze variabele dan ook op te nemen om te kijken of er een 

verband was tussen de CEO verandering en de lengte van de ‘letter to our 

shareholders’. Bij het verder uitdiepen van ons idee, bleek dit enige grond te 

hebben. Onderzoek naar dit fenomeen is echter niet consistent. Terwijl Li (2008) 

poneert dat bedrijven met betere resultaten een korter verslag hebben, vinden 

Kohut & Segars (1992) er bewijs voor dat CEO’s in betere tijden ook meer uitwijden 

in hun verslagen en de lengte ervan dus toeneemt. Door deze extra variabele op te 

nemen in ons onderzoek, hopen wij zelf een antwoord te kunnen formuleren op de 

vraag of de lengte significant verschilt en indien ja, in welke richting. 

 

In navolging van Henry (2006) creëren wij ook een extra variabele ‘toon’. Dit is een 

maat voor het algemeen gevoel dat in het verslag overheerst.  

 

Henry (2006) definieert het als: 

               
                                                       

                                                       
 

 

Bijlage 6 bevat een overzichtelijk schema waarin het bekomen resultaat van onze 

analyse, van maar liefst 108 jaarverslagen, is opgenomen. 
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4. Hypothesen 

4.1 Ontwikkeling van de hypothesen 

4.1.1 HYPOTHESE 1  

a. Schets van de context 

Het verband tussen earnings management en een verandering in CEO is een 

bekend en wel bestudeerd fenomeen (e.g. Pourcia, 1993; Wells, 2002 en Davidson 

et al., 2006). In deze uitgebreide verzameling van onderzoeken worden er sterke 

aanwijzingen gevonden voor het feit dat CEO’s in het jaar van hun aanstelling aan 

negatieve earnings management doen en dat zij in het jaar daarop hun toevlucht 

zoeken tot positieve earnings management. Hoewel er duidelijke bewijzen voor 

een rechtevenredig verband bestaan tussen earnings management en impression 

management (Guillamon-Saorin & Osma, 2010), is de schaarse literatuur omtrent 

het verband tussen impression management en een CEO wissel weinig conclusief 

(Godfrey et al., 2003). Wij wensen dan ook via deze thesis aan deze literatuur bij te 

dragen. In navolging van Godrey et al. (2003) verwachten wij, om eerder vermelde 

redenen, ook dat er in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO een 

grotere inclinatie zal zijn om aan impression management te doen.  

 

b. Formulering van hypothese 

HYPOTHESE 1: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) MAKEN DEZE 

NIEUWE BEDRIJFSLEIDERS GEBRUIK VAN IMPRESSION MANAGEMENT  

 

Om deze hypothese te toetsen, rekening houdend met het feit dat we een 

inhoudsanalyse doen die notie maakt van het gebruik van woorden met positieve 
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en negatieve connotatie, splitsen we deze hypothese verder op in 2 

deelhypotheses: 

− Hypothese 1a: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

worden er significant meer positieve statements gebruikt dan in het jaar van 

aanstelling 

 

− Hypothese 1b: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

worden er niet significant meer negatieve statements gebruikt dan in het 

jaar van aanstelling 

 

We wijzen de lezer er graag op dat hypothese H1b een goede maat is voor 

impression management in het kader van ons onderzoek. De elementen van onze 

steekproef zijn onderpresteerders die gezien hun zwakke prestatie meer slecht 

nieuws te melden hebben in jaar T+1. Indien er dus geen significant verschil 

gevonden wordt tussen beide jaren, kunnen we stellen dat CEO’s aan impression 

management doen onder de vorm van verzwijging. 

 

c. Statistisch 

Hypothese 1a 

                                                       

                                                       

 

Hypothese 1b 
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4.1.2 HYPOTHESE 2 

a. Schets van de context 

De lengte van een jaarverslag wordt in menig onderzoek (Subramanian, 1993; Li, 

2008) als een maatstaf voor de moeilijkheid van leesbaarheid gebruikt. Courtis 

(2004) haalt in zijn werk aan dat de moeilijkheidsgraad van het jaarverslag 

potentieel een hindernis vormt voor lezers die mogelijk verward raken over de 

boodschap die wenst meegegeven te worden. Onderzoek toont aan dat het 

jaarverslag van slechte presteerders langer is omdat het de leesbaarheid 

bemoeilijkt en slecht nieuws zo voor een deel kan gemaskeerd worden. De lengte 

wordt dus in de context van het gehele jaarverslag als maatstaf voor een indicator 

van impression management gehanteerd. Ook op het niveau van de ‘letter to 

shareholders’ wordt het in onderzoeken gebruikt als een variabele in het 

onderzoek naar verschillen tussen ondernemingen. Op dit niveau is het onderzoek 

echter niet zo consistent als op het niveau van het jaarverslag. Terwijl Kohut & 

Segars (1992) er bewijs voor vinden dat CEO’s in betere tijden ook meer uitwijden 

in hun verslagen en de lengte ervan dus toeneemt, stelt Feng Li (2008) dat 

ondernemingen met betere resultaten deze ook op een beperkter aantal bladzijden 

weten over te brengen. Gedurende ons analyseproces kwam er vaak een verschil in 

lengte van de brieven aan aandeelhouders voor. Afgaande op onze eigen 

ervaringen sluiten wij ons dan ook aan bij de visie van Kohut & Segars (1992) en 

verwachten wij dan ook dat in het jaar na aanstelling de CEO meer tekst wenst te 

besteden aan het overtuigen van de lezer en dat het verslag in deze periode dan 

ook langer zal zijn.  

 

b. Formulering van hypothese 

HYPOTHESE 2: DE ‘LETTER TO SHAREHOLDERS’ ZAL IN HET JAAR NA DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO 

(T+1) LANGER ZIJN DAN IN HET JAAR VAN DE AANSTELLING ZELF (T) 
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Deze hypothese kadert natuurlijk in ons onderzoek gezien het feit dat 

onderpresterende bedrijven ons inziens een inclinatie hebben om hun zwakke 

resultaten te verdoezelen, zij het via de lengte zij het via een ander medium van 

impression management. 

 

c. Statistisch 

                                                           

                                                           

 

4.1.3 HYPOTHESE 3 

a. Schets van de context  

Zoals eerder vermeld wordt de variabele ‘toon’, die voor het eerst in het onderzoek 

van Henry (2006) zoals bovengenoemd wordt geïntroduceerd, in dit onderzoek 

geïncorporeerd. Hij definieert het concept als “de invloed van een communicatie” 

en onderscheidt het van het concept ‘promotie’ waar er een duidelijke intentie is 

om te beïnvloeden terwijl dit bij een toon niet noodzakelijk het geval is (Henry, 

2006, p. 365). Hij kadert het concept ‘toon’ in de ‘prospect theory’ (Tversky & 

Kahneman, 1981, 1986) dat stelt dat het kaderen van de financiële resultaten in 

positieve termen ervoor zal zorgen dat investeerders over de resultaten zullen 

denken in termen van verbeteringen ten opzichte van referentiepunten. Zijn 

onderzoek toont aan dat de toon van een jaarverslag daadwerkelijk de lezers van 

het jaarverslag beïnvloedt en dan vooral bij de investeerders waar er een duidelijke 

marktreactie valt waar te nemen als reactie op de toon. De perceptie van de lezer 

wat betreft de verwezenlijkingen en prestaties van de organisatie worden op deze 

manier duidelijk verstoord waardoor het concept toon zeker haar plaats vindt in 

het impression managementonderzoek. Wij verwachten in het kader van ons 

onderzoek dan ook dat in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe 
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bedrijfsleider een positievere toon zal gebruikt worden dan in het jaar daaraan 

voorafgaand. 

 

b. Formulering van hypothese 

HYPOTHESE 3: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) ZAL DE TOON DIE 

GEBRUIKT WORDT IN DE ‘LETTER TO OUR SHAREHOLDERS’ SIGNIFICANT POSITIEVER ZIJN DAN IN HET JAAR 

VAN DIENS AANSTELLING (T) 

 

c. Statistisch 

                                       

                                       

 

4.1.4 HYPOTHESE 4 

a. Schets van de context 

Hoewel onze steekproef is opgesteld uit onderpresteerders is het de aandachtige 

lezer waarschijnlijk niet ontgaan dat zich in deze steekproef twee subcategorieën 

manifesteren: de negatieve groeiers en de zwakke groeiers. Als een significant 

verschil gevonden wordt voor hypothese 1 (H1a) voor de negatieve groeiers dan is 

er duidelijk sprake van het optreden van impression management, voor de tweede 

groep ligt dit iets anders. Hoewel hun groei ondermatig is ten opzichte van deze 

van hun gemiddelde concurrent is deze nog steeds positief en is een eventueel 

significante toename van positieve statements in eerste instantie niet of althans 

niet volledig toe te wijzen aan impression management. Om hier duidelijkheid 

over te scheppen is het dus aan te raden om na te gaan of er wat betreft hypothese 

1 (H1a en H1b) significante verschillen optreden binnen deze twee categorieën. 
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b. Formulering van de hypothesen 

De negatieve groeiers 

Wat de negatieve groeiers betreft is de test op gebruik van impression 

management ondubbelzinnig: van zodra er een significant verschil wordt bloot 

gelegd wat betreft de positieve statements in het verslag van de CEO kunnen we 

concluderen dat er daadwerkelijk aan impression management werd gedaan. 

Aangezien deze groep de grootste incentives heeft om hier inderdaad gebruik van 

te maken verwachten we dan ook dat dit in het onderzoek naar boven zal komen. 

Consistent met de hypothesen die onder hypothese 1 werden geformuleerd 

verwachten we dan ook dat : 

− Hypothese 4a: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

(T+1) worden er significant meer positieve statements gebruikt dan in het 

jaar van aanstelling (T), in het verslag van de CEO in ondernemingen die 

een negatieve groei kennen 

− Hypothese 4b: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

(T+1) worden er niet significant meer negatieve statements gebruikt dan in 

het jaar van aanstelling (T), in het verslag van de CEO in ondernemingen 

die een negatieve groei kennen 

 

De zwakke groeiers 

Voor deze groeiers is het opsporen van impression management complexer en kan 

het moeilijk zijn om te bepalen in welke mate een significante toename van 

positieve statements te wijten is aan een verbetering van resultaten en in welke 

graad impression management vanwege de CEO hier voor iets tussen zit. Dient 

een significant verschil zich aan dan zal de onderzoeker een kritische analyse van 

de resultaten moeten uitvoeren en argumenten moeten verzamelen die diens 

uitspraak over het al dan niet toepassen van impression management 
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onderbouwen. Gezien het feit dat deze groep toch een eind onder het gemiddelde 

scoort, menen wij dat zij een perfecte kandidaat zijn voor het gebruik van 

impression management. Wij verwachten dan ook een significant verschil te 

vinden voor de hypothesen die wij hieronder expliciteren. 

− Hypothese 4c: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

(T+1) worden er significant meer positieve statements gebruikt dan in het 

jaar van aanstelling (T), in het verslag van de CEO in ondernemingen die 

een zwakke groei kennen 

 

− Hypothese 4d: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO 

(T+1) worden er significant minder negatieve statements gebruikt dan in het 

jaar van aanstelling (T), in het verslag van de CEO in ondernemingen die 

een zwakke groei kennen 

c. Statistisch 

Hypothese 4a 

                                               

                                               

Hypothese 4b 

                                               

                                               

Hypothese 4c 

                                                   

                                                   

Hypothese 4d 

                                                   

                                                   



38 
 

5. Resultaten 

5.1 Werkwijze 

Boyatzis (1998) beschrijft thematische inhoudsanalyse als een instrument dat een 

brug vormt tussen de taal van het kwalitatieve en dat van het kwantitatieve 

onderzoek. Kwalitatieve onderzoeken hebben het voordeel rijk aan detail te zijn en 

nuances te kunnen weerspiegelen, maar lenen zich er in het algemeen niet toe om 

hypotheses te testen aan de hand van statistische testen. Kwantitatieve 

onderzoeken daarentegen lenen zich hier uitstekend toe, maar ontbreken vaak een 

contextueel realisme (Currall et al., 1999). In de sociale en natuurwetenschappen 

zijn gecombineerde onderzoeken al decennia lang het instrument bij uitstek en 

ook in de ietwat hardere wetenschappen waaronder het accountingonderzoek 

winnen zij aan belang. Deze onderzoeken combineren de voordelen van beide 

methodes en zijn geschikt om aan het licht te brengen wat geen van beide 

methodes alleen had kunnen doen (Auer-Snrka & Koeszegi, 2007).  

Wij hebben er in het kader van ons onderzoek dan ook voor gekozen om een 

gemengde, sequentiële onderzoeksmethode toe te passen. Na de daadwerkelijke 

analyse van de verscheidene verslagen vol kwalitatieve informatie, werd de input 

van ons onderzoek herleid tot kwantificeerbare aantallen, met name het aantal 

positieve en negatieve statements in elk individueel verslag van de CEO. Voor een 

overzicht hiervan verwijzen we naar bijlage 5.  

5.1.1 STATISTISCHE ANALYSE 

Deze rauwe data zijn de input voor onze statistische tests ter toetsing van de 

geformuleerde hypotheses. Voor de statistische analyse werd gebruikgemaakt van 

het programma eViews. 
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a. Keuze van de statistische toets 

De keuze van de statistische toets is gebaseerd op 2 grote vragen: 

- Betreft het hier een afhankelijke of onafhankelijke steekproef? 

- Zijn de onderliggende data normaal verdeeld? 

 

Soort steekproef 

Twee steekproeven zijn onafhankelijk, als de uitkomsten in de ene steekproef die 

in de andere steekproef op geen enkele wijze beïnvloeden. Er zijn gepaarde 

waarnemingen als steeds twee waarnemingen iets gemeenschappelijk hebben 

waardoor beide waarnemingen niet volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Daar we 

voor eenzelfde bedrijf voor twee opeenvolgende jaren het verslag van de CEO 

bestuderen, kunnen we stellen dat we te maken hebben met een afhankelijke 

steekproef. 

 

Zijn de onderliggende data normaal verdeeld? 

De normale verdeling van een steekproef is één van de meest voorkomende 

assumpties in het statistisch onderzoek. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt 

dan kunnen we een parametrische test gebruiken om onze hypotheses te toetsen. 

Als de data duidelijk niet normaal verdeeld zijn, hebben we een alternatief nodig 

om toch te kunnen toetsen. Dit alternatief bestaat: de verdelingvrije toets of niet-

parametrische toets of rangtoets. De kracht van deze toets is dat ze altijd geldt, 

wat de kansverdeling van de data ook is. Het nadeel is dan weer dat het 

onderscheidingsvermogen (power) van deze toets iets minder groot is dan van een 

toets gebaseerd op de normale verdeling, als de data wel echt normaal verdeeld 

zijn.  
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Om onze steekproef te testen op normaliteit werd gebruik gemaakt van de Jarque-

Beratoets. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar bijlagen 6-9.  

 

b. Toelichting bij de gekozen statistische toetsen 

Daar wij te maken hebben met gepaarde waarnemingen moest het verschil 

genomen worden van de verzamelde data voor elke variabele die in een hypothese 

werd opgenomen om op een significant verschil te kunnen testen. De verdeling die 

dit verschil kende, was doorslaggevend voor de keuze van de test. 

 

Het verschil was normaal verdeeld 

Er werd gebruik gemaakt van de t-test voor verschillen in gepaarde waarnemingen. 

Deze test evalueert of het verschil in gemiddelde van de twee gepaarde 

waarnemingen significant verschilt van nul. Naast de assumptie dat het 

gerelateerde steekproeven betreft en dat het verschil in de afhankelijke variabele 

tussen de twee groepen normaal verdeeld moet zijn, moet voor het gebruik van de 

t-test nog aan twee andere voorwaarden worden voldaan: 

− De afhankelijke variabele wordt gemeten op ordinale of 

interval/ratioschaal 

Daar er een absoluut nulpunt bestaat wat betreft de scores in ons 

onderzoek en de verschillen tussen deze scores betekenis hebben, kunnen 

we veilig stellen dat aan deze voorwaarde voldaan is 

− Er mogen geen outliers optreden in het verschil tussen de 

afhankelijke variabelen van de twee groepen 
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Het verschil was niet normaal verdeeld 

Er werd gebruik gemaakt van de Wilcoxon rangtekentest. Dit is de niet-

parametrische tegenhanger van de afhankelijk t-test (cfr. Supra). Aangezien deze 

test niet veronderstelt dat de onderliggende data normaal verdeeld zijn, kan deze 

gebruikt worden als deze assumptie geschonden wordt en het gebruik van een t-

test ongepast is. Het wordt gebruikt om twee sets van scores (in ons onderzoek 

betreft het hier de statements) die van éénzelfde participant (de onderzochte 

ondernemingen) komen te vergelijken.   

Deze test is alleen geschikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

− De afhankelijke variabele wordt gemeten op ordinale of 

interval/ratioschaal 

Daar er een absoluut nulpunt bestaat wat betreft de scores in ons 

onderzoek en de verschillen tussen deze scores betekenis hebben, kunnen 

we veilig stellen dat aan deze voorwaarde voldaan is 

− De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee gepaarde delen 

In het kader van ons onderzoek zijn dat de brieven aan de aandeelhouders 

van de CEO voor twee opeenvolgende jaren binnen eenzelfde onderneming. 

Deze voorwaarde wordt dus ook gerespecteerd. 

 

5.2 Resultaten an sich 

HYPOTHESE 1: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) MAKEN DEZE 

NIEUWE BEDRIJFSLEIDERS GEBRUIK VAN IMPRESSION MANAGEMENT 

 

− Hypothese 1a: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO (T+1) 

worden er significant meer positieve statements gebruikt dan in het jaar van 

aanstelling (T) 
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− Hypothese 1b: in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO (T+1) 

worden er niet significant meer negatieve statements gebruikt dan in het jaar 

van aanstelling (T) 

 

 

  

 Gemiddeld aantal 

positieve statements 

Gemiddeld aantal 

negatieve statements 

Jaar T 79,96 6 

Jaar T +1 88,63 5,35 

Probabiliteit 0,0334 0,4217 

TABEL (B): RESULTATEN WAT BETREFT HET GEBRUIK VAN POSITIEVE EN NEGATIEVE STATEMENTS VOOR DE 

GEHELE STEEKPROEF (EIGEN WERK) 

 

Hoewel de elementen van de bestudeerde steekproef in het kader van dit 

onderzoek worden bestempeld als onderpresteerders, zien we in de resultaten toch 

duidelijk naar voren komen dat het aantal positieve statements in het jaar volgend 

op de aanstelling (T+1) hoger ligt. Het verschil is bovendien significant op het 5% 

significantieniveau (p<0,05).  

Wat betreft het gemiddeld aantal negatieve statements wordt er geen significant 

verschil (p>0,05) gevonden en zien we dat voor de onderzochte steekproef het 

gemiddeld aantal negatieve statements in het jaar volgend op de aanstelling (T+1) 

zelfs lager ligt.  

Hypotheses 1a en 1b worden door de resultaten van ons onderzoek dus bevestigd 

en zodoende wordt ook hypothese 1 kracht bijgezet. De resultaten zijn éénduidig: 

in het jaar volgend op de aanstelling van de CEO wordt bij ondernemingen die 
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ondermatig presteren impression management gebruikt door de nieuw 

aangestelde bedrijfsleider in diens brief aan de aandeelhouders.  

HYPOTHESE 2: DE ‘LETTER TO SHAREHOLDERS’ ZAL IN HET JAAR NA DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO 

(T+1) LANGER ZIJN DAN IN HET JAAR VAN DE AANSTELLING ZELF (T) 

  

 Gemiddeld aantal 

bladzijden 

Jaar T 3,59 

Jaar T +1 3,52 

Probabiliteit 0,853 

TABEL  (C): VERSCHIL IN AANTAL BLADZIJDEN VOOR DE GEHELE STEEKPROEF (EIGEN WERK) 

 

Hoewel voorgaand onderzoek significante, doch weinig consistente qua richting, 

verschillen vindt voor de lengte van de brief aan aandeelhouders, wijzen de 

resultaten van ons onderzoek er op dat er geen significant verschil (p>>0,05) 

bestaat tussen het aantal bladzijden dat de ‘letter to our shareholders’ beslaat in 

het jaar van aanstelling en het daaropvolgende jaar. 
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HYPOTHESE 3: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) ZAL DE TOON DIE 

GEBRUIKT WORDT IN DE ‘LETTER TO OUR SHAREHOLDERS’ SIGNIFICANT POSITIEVER ZIJN DAN IN HET JAAR 

VAN DIENS AANSTELLING (T) 

  

 Gemiddeld score voor 

toon 

Jaar T 0,86 

Jaar T +1 0,87 

Probabiliteit 0,3674 

TABEL (D): VERSCHIL IN TOON VOOR DE GEHELE STEEKPROEF (EIGEN WERK) 

 

Hypothese 3 wordt, tegen alle verwachtingen in, door de resultaten van ons 

onderzoek niet bekrachtigd. We kunnen dus niet met zekerheid concluderen dat 

in het jaar volgend op dat van de aanstelling van de CEO een positievere toon 

wordt aangehouden doorheen de brief aan de aandeelhouders. Integendeel, de 

resultaten lijken erop te wijzen dat de toon die wordt aangehouden tussen beide 

jaren niet significant verschilt. 

 

HYPOTHESE 4 

− HYPOTHESE 4A: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) WORDEN ER 

SIGNIFICANT MEER POSITIEVE STATEMENTS GEBRUIKT DAN IN HET JAAR VAN AANSTELLING (T), IN HET 

VERSLAG VAN DE CEO IN ONDERNEMINGEN DIE EEN NEGATIEVE GROEI KENNEN 

 

− HYPOTHESE 4B: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) WORDEN ER 

NIET SIGNIFICANT MEER NEGATIEVE STATEMENTS GEBRUIKT DAN IN HET JAAR VAN AANSTELLING (T), 

IN HET VERSLAG VAN DE CEO IN ONDERNEMINGEN DIE EEN NEGATIEVE GROEI KENNEN 
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− HYPOTHESE 4C: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) WORDEN ER 

SIGNIFICANT MEER POSITIEVE STATEMENTS GEBRUIKT DAN IN HET JAAR VAN AANSTELLING (T), IN HET 

VERSLAG VAN DE CEO IN ONDERNEMINGEN DIE EEN ZWAKKE GROEI KENNEN 

 

− HYPOTHESE 4D: IN HET JAAR VOLGEND OP DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE CEO (T+1) WORDEN ER 

SIGNIFICANT MINDER NEGATIEVE STATEMENTS GEBRUIKT DAN IN HET JAAR VAN AANSTELLING (T),  IN 

HET VERSLAG VAN DE CEO IN ONDERNEMINGEN DIE EEN ZWAKKE GROEI KENNEN 

 

Negatieve groeiers 

   

 Gemiddeld aantal 

positieve statements 

Gemiddeld aantal 

negatieve statements 

Jaar T 77,93 5,45 

Jaar T +1 85,76 5,59 

Probabiliteit 0,053 0,8814 

TABEL (E): RESULTATEN WAT BETREFT GEBRUIK VAN POSITIEVE EN NEGATIEVE STATEMENTS VOOR DE 

NEGATIEVE GROEIERS (EIGEN WERK) 

De resultaten zijn niet sluitend wat betreft het aantal positieve statements op het 

5% significantieniveau. Het gebruikte aantal positieve statements is niet significant 

verschillend voor jaar T en T+1. Toch moeten deze resultaten niet genegeerd 

worden. In het economisch en sociale onderzoek wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van het 10% significantieniveau (Posner, 1999) om hypotheses te toetsen. 

Bovendien stellen Steel & Torrie (1960) dat in het geval van kleine steekproeven, 

die statistisch gedefinieerd worden als steekproeven waarvan het aantal elementen 

de 30 niet overstijgt, de nulhypothese op het 5% significantieniveau zelden zou 

verworpen worden en zij moedigen dan ook het gebruik aan van het 10% 

significantieniveau. Op dit niveau valt er wel een significant verschil waar te 

nemen tussen het gebruik van positieve statements in het jaar van en het jaar 
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volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO. We kunnen dus met zekerheid 

stellen dat er zeker een sterke aanwijzing is dat nieuwe CEO’s aan impression 

management doen in het jaar volgend op hun benoeming in ondernemingen die 

een negatieve groei kennen. Toch frappant in de resultaten is het feit dat er ook 

geen significant verschil is in het aantal negatieve statements tussen de beide jaren 

hoewel de onderneming daadwerkelijk slechter gepresteerd heeft. Dit kan een 

aanwijzing zijn voor het toepassen van de techniek die Merkl-Davies & Brennan 

(2007) duiden als verzwijging. 

 

Zwakke groeiers 

   

 Gemiddeld aantal 

positieve statements 

Gemiddeld aantal 

negatieve statements 

Jaar T 82,32 6,64 

Jaar T +1 91,96 5,08 

Probabiliteit 0,264 0,223 

TABEL (F): RESULTATEN WAT BETREFT GEBRUIK VAN POSITIEVE EN NEGATIEVE STATEMENTS VOOR DE 

ZWAKKE GROEIERS (EIGEN WERK) 

 

Wie beter presteert, heeft ook beter nieuws te melden en een stijging in het 

gebruik van positieve woorden lijkt dan ook een logische stap te zijn. Indien een 

CEO daadwerkelijk aan impression management doet in het jaar volgend op diens 

aanstelling dan zal dit verschil niet alleen significant zijn, maar zal er ook een niet-

evenredige toename zijn van het aantal positieve woorden ten opzichte van de 

zwakke toename in net earnings. De resultaten van ons onderzoek lijken dan ook 

in te gaan tegen elk gevoel voor logica, onze verwachtingen en onze intuïtie.  

Zwakke groeiers maken in het jaar volgend op de aanstelling van hun nieuwe CEO 
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geen gebruik van impression management. Hoewel deze resultaten enigszins 

verrassend zijn, vormen zij wel een sterke aanwijzing voor het feit dat het 

toepassen van impression management voornamelijk een prestatiegerelateerde 

techniek is en dat de invloed van een CEO verandering verwaarloosbaar is.  

Hetgeen resulteert in het bekomen van een significant effect bij de negatieve 

groeiers ten gevolge van hun sterk verslechterde prestatie die dient verhuld te 

worden. En eveneens in een niet significant verschil bij de zwakke groeiers die 

geen uiterst positief nieuws te melden hebben, maar ook geen informatie dienen te 

verkondigen die nefast is voor de perceptie van de lezers van het jaarverslag daar 

deze ondernemingen wel een verbetering kunnen rapporteren.  

Wat betreft de negatieve statements maken zij in het jaar volgend op dat van de 

benoeming van de CEO niet opmerkelijk minder gebruik van negatieve woorden. 

Hypothese 4d wordt door onze resultaten dan ook verworpen. Opnieuw een 

aanwijzing voor het feit dat deze zwakke groeiers er geen neiging toe hebben om 

hun situatie beter voor te stellen dan ze is in het jaar na CEO wissel.  

5.3 Opmerkingen 

Gedurende de analyses werden we frequent geconfronteerd met de 

attributietheorie waarvan sprake in het literatuuronderzoek. Ook in ons 

onderzoek zagen wij bevestigd dat CEO’s de oorzaak van moeizaamheden extern 

leggen, hierbij zijn vooral de economische condities en de competitieve omgeving 

populair. 

In de ‘letter to the shareholders’ van Dollar Tree Stores vonden we volgend citaat 

terug (Dollar Tree Stores annual report, 2004, p. 3):  

 

 

“In 2004, we again set record highs for sales and earnings, even though the headwinds from higher 

energy prices and other factors kept the percentage increases in sales and earnings lower than we 

have become accustomed to.” 
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We zien in de verslagen van de CEO’s ook technieken terugkeren die worden 

gedefinieerd voor het overbrengen van slechts nieuws (meestal in de context van 

feedback geven). De drie technieken die Herrick hiertoe definieert, werden 

frequent aangetroffen in de geanalyseerde jaarverslagen:  

− De sandwichtechniek: deze techniek is onder de CEO’s het populairst, 

men start het verslag met positief nieuws, doet het slechtere nieuws ergens 

in het midden haar optreden maken en eindigt het verslag met een 

positieve, hoopvolle noot 

− De ‘spin it’ techniek: slechts nieuws wordt overgebracht op een zodanige 

manier dat ze goed uitdraait voor de onderneming (e.g. “hebben ons een 

nog sterkere onderneming gemaakt”) 

− De ‘vergelijk en minimaliseer’ techniek: het slechte nieuws wordt herleid 

tot een minimum, de effecten waren minimaal en de onderneming heeft er 

immer fantastisch goed op ingespeeld 

Voorts zien wij ook duidelijk naar voren komen dat ondernemingen hun sociale 

rol binnen de maatschappij onderlijnen. Ze komen naar buiten met de 

verscheidene activiteiten die zij op poten zetten om hun steentje bij te dragen bij 

het helpen van mensen in nood ten gevolge van natuurrampen (e.g. Orkaan 

Katrina) en dergelijke. ‘Charity’ is voor de Amerikaanse burger een ‘hot topic’, en 

daar spelen bedrijven overduidelijk graag op in.  

Volgende tekst vonden we letterlijk weer in de ‘letter to the shareholders’ van het 

bedrijf ACE (ACE annual report, 2004, p. 2): 

 

 

“And although our business was not materially impacted by the tragic tsunami destruction in the 

Indian Ocean basin, our employees responded immediately with an outpouring of contributions 

and support. (Details of the ACE Tsunami Relief Fund and of other ACE charitable and community 

outreach activities can be found on page 14.)” 
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6. Conclusie 

6.1 Bevindingen van het onderzoek 

Dit onderzoek is bij ons weten het eerste die het gebruik van impression 

management in de context van een CEO verandering bij beursgenoteerde 

Amerikaanse bedrijven onderzoekt. Er bestaat duidend bewijs voor het feit dat 

nieuwe CEO’s in het jaar volgend op hun aanstelling zich wenden tot earnings 

management (Pourcia, 1993) en dat earnings management en impression 

management in de betrokken bedrijven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

(Guillamon-Saorin et al., 2010). Toch is het weinige onderzoek naar het verband 

tussen impression management en een CEO verandering (Godfrey et al., 2003), en 

dan in het bijzonder naar een toename van impression management in het jaar 

volgend op de benoeming van de nieuwe bedrijfsleider, niet conclusief. Tot nu toe 

werd dit verband alleen oppervlakkig bestudeerd aan de hand van een visuele 

analyse van het jaarverslag (Godrey et al., 2003). Wij dragen aan de literatuur bij 

door te opteren voor een diepgaandere analyse onder de vorm van een 

thematische inhoudsanalyse bij deze bedrijven die hiertoe naar onze mening het 

meeste incentives hebben. Deze intensieve manier van werken leent zich er veel 

beter toe om nuanceverschillen op te pikken, hetgeen ons inziens mogelijk 

cruciaal kan zijn om tot significante resultaten te komen. In het kader van ons 

onderzoek delen wij deze groep met het meeste incentives op in twee 

subcategorieën: de negatieve groeiers en de zwakke groeiers die onder het 

gemiddelde van de industrie presteren.  

 

De hypothese dat in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe CEO er in de 

grote groep ondernemingen, die mogelijke beweegredenen hebben om zich tot 

impression management te wenden, ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt 
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van deze techniek, wordt door onze resultaten kracht bijgezet. De aanwending 

ervan uit zich op twee manieren: er worden significant meer positieve statements 

gebruikt in het verslag van de CEO in het jaar volgend op diens aanstelling en er 

worden niet significant meer negatieve statements gebruikt hoewel hiertoe wel 

reden bestaat. Positieve boodschappen worden geïntensifieerd en wat de negatieve 

betreft zoeken managers hun toevlucht tot de techniek van verzwijging (Merkl-

Davies & Brennan, 2007).  

 

Dit resultaat moet echter genuanceerd worden. Waar er voor negatieve groeiers 

sluitend bewijs voor bestaat dat in het jaar volgend op de benoeming van de 

nieuwe CEO er een toevlucht wordt genomen tot impression management, is dit 

voor de zwakke groeiers niet het geval. Frappant in dit gegeven is dat de 

resultaten, tegen alle verwachtingen in, niet ondersteunen dat er in het jaar T+1 

meer positieve statements worden gebruikt hoewel er toch sprake is van een groei 

en er speculatie is over een onevenredige toename van positieve statements ten 

gevolge van het gebruik van impression management. Dit vormt een sterke 

aanwijzing voor het feit dat het gebruik van impression management een 

prestatiegerelateerde techniek is en dat het effect van een CEO wissel in deze 

context onbestaande of verwaarloosbaar is. In navolging van Godfrey et al. (2003) 

vinden wij er dus geen sluitend bewijs voor dat in het jaar volgend op diens 

aanstelling een CEO geneigd is om zijn toevlucht te zoeken tot impression 

management. Meer nog, dit onderzoek doet het vermoeden rijzen dat een 

verandering van CEO geen noemenswaardig effect heeft en dat het hanteren van 

impression management een zuiver prestatiegerelateerde werkwijze is ter 

verhulling van een negatief resultaat.  

 

In strijd met voorgaand onderzoek dat significante, doch weinig consistente qua 

richting, verschillen vindt voor de lengte van de brief aan aandeelhouders, wijzen 
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de resultaten van ons onderzoek er op dat er geen significant verschil bestaat 

tussen het aantal bladzijden dat de ‘letter to our shareholders’ beslaat in het jaar 

van aanstelling en het daaropvolgende jaar. 

 

In navolging van Henry (2006) werd de toon van de brief aan de aandeelhouders 

van de CEO als variabele in ons onderzoek geïntroduceerd. De resultaten van ons 

onderzoek zijn niet sluitend over het feit dat in het jaar volgend op de benoeming 

van de nieuwe bedrijfsleider de toon die wordt aangehouden in de desbetreffende 

brief significant positiever is dan in het jaar van aanstelling. Op basis van dit 

meetinstrument kan niet gesteld worden dat aan impression management wordt 

gedaan in het jaar volgend op de aanstelling van de CEO.  

 

Algemeen genomen kunnen we stellen dat ons onderzoek sterke aanwijzingen 

vindt voor het feit dat in het jaar volgend op de aanstelling van de nieuwe 

bedrijfsleider gebruik wordt gemaakt van impression management, maar dat dit 

fenomeen zuiver toe te schrijven lijkt te zijn aan de prestatie van een onderneming 

en niet aan diens verandering van CEO. CEO’s lijken ondanks ons vermoeden geen 

neiging te hebben om in het jaar volgend op hun aanstelling hun imago op te 

poetsen.  

 

Dit onderzoek draagt bij tot de literatuur doordat zij een sterke indicatie geeft 

voor het feit dat het effect van de aanstelling van een nieuwe CEO op het gebruik 

van impression management bij onderpresterende bedrijven niet significant en 

onbeduidend is. Desalniettemin wordt hiervoor geen sluitend bewijs gevonden. 

Dit onderzoek draagt dan ook bij aan de bestaande literatuur en kan potentieel 

een uitgangspunt vormen voor toekomstige onderzoekers om het onderzoek uit te 
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breiden (cfr. Infra) om definitief een antwoord te kunnen formuleren op de vraag 

of een CEO in het jaar volgend op diens aanstelling aan impression management 

doet om diens imago kunstmatig te verbeteren.  

6.2 Beperkingen van het onderzoek en suggesties tot verder 

onderzoek 

Dit onderzoek is zuiver gericht op de ‘aanbod’zijde van impression management 

en dus op het feit of managers zich al dan niet wenden tot het gebruik ervan. Het 

effect van dit fenomeen bij de gebruikers van het jaarverslag wordt buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Voorts wordt in dit onderzoek het effect van een CEO verandering en prestatie 

gelijktijdig bestudeerd en maakt zij dus geen onderscheid tussen het effect van 

prestatie enerzijds en dat van de CEO wissel anderzijds noch van het interactie-

effect dat tussen beiden optreedt. Dit vormt dan ook een stevige basis van waaruit 

verder onderzoek kan gevoerd worden. Hoewel een verandering van CEO en het 

gebruik van impression management in dit onderzoek geïsoleerd -in tegenstelling 

tot andere onderzoeken waar impression management een bijproduct van het 

onderzoek is- worden onderzocht, kan impression management zich binnen een 

onderneming op verscheidene manieren manifesteren. Niettegenstaande het feit 

dat een inhoudsanalyse grondig is, is zij niet in staat alle facetten van impression 

management te vatten. Het wordt dus aangeraden dat verder onderzoek tracht 

simultaan meerdere dimensies van impression management te vatten in het spoor 

van Brennan et al. (2009). Zij promoten het gebruik van een multidimensionele 

analyse van impression management aan de hand van een samengestelde score 

voor het meten van het fenomeen. Zij verdedigen hun stelling door te poneren dat 

zo’n scores (gewogen of ongewogen gemiddelden van een aantal onderliggende 

variabelen) frequent gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek en dat het 
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gebruik van één meetinstrument voor het opsporen van het fenomeen potentieel 

een vertekend beeld kan geven. Hun visie is dan ook dat impression management 

op een holistische manier dient bestudeerd te worden en niet zuiver door het 

gebruik van één werkinstrument.  

Voorts kunnen ook andere vrijwillige publicaties het onderwerp vormen voor het 

onderzoek naar een verband tussen CEO wissel en het gebruik van impression 

management. Wij doelen hier dan vooral op artikels die worden vrijgesteld op de 

officiële website van de onderneming of perspublicaties.  

Kortom, dit onderzoek vormt een stevige basis en indicatie van waaruit ander 

onderzoek kan voortgebouwd worden om de door ons gerapporteerde vermoedens 

kracht bij te zetten of bewijs te vinden voor het tegendeel door op een grondigere 

en holistische wijze het fenomeen impression management in de context van een 

CEO wissel te bestuderen.  
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Bijlage 1 : S&P 500-index d.d. 7 juli 2013 

  

Bedrijf  Sector  

1 3M Co. Industrials  

2 Abbott Laboratories Health Care 

3 AbbVie Health Care 

4 Abercrombie & Fitch Company  Consumer Discretionary  

5 ACE Limited Financials  

6 Accenture plc Information Technology  

7 Actavis  Health Care 

8 Adobe Systems Inc Information Technology  

9 ADT Corp Industrials  

10 Advanced Mircro Devices Information Technology  

11 AES Corp  Utilities  

12 Aetna Inc Health Care 

13 AFLAC Inc  Financials  

14 Agilent Technologies Inc Health Care 

15 AGL Resources Inc Utilities  

16 Air Products & Chemicals Inc  Materials 

17 Airgas Inc Materials 

18 Akamai Technologies Inc Information Technology  

19 Alcoa Inc Materials 

20 Alexion Pharmaceuticals Health Care 

21 Allegheny Technologies Inc  Materials 

22 Allergan Inc Health Care 

23 Allstate Corp Financials  

24 Altera Corp  Information Technology  

25 Altria Group Inc Consumer Staples  

26 Amazon.com Inc Consumer Discretionary  

27 Ameren Corp Utilities  

28 American Electric Power Utilities  

29 American Express Co Financials  

30 American Intl Group Inc Financials  

31 American Tower Corp A Financials  
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32 Ameriprise Financial Financials  

33 AmerisourceBergen Corp Health Care 

34 Amgen Inc Health Care 

35 Amphenol Corp A  Industrials  

36 Anadarko Petroleum Corp Energy  

37 Analog Devices, Inc. Information Technology  

38 Aon plc Financials  

39 Apache Corporation  Energy  

40 Apartment Investment & Mgmt  Financials  

41 21st Century Fox Consumer Discretionary  

42 Apple Inc Information Technology  

43 Applied Materials Inc Information Technology  

44 Archer-Daniels-Midland Co  Consumer Staples  

45 Assurant Inc Financials  

46 AT&T Inc 
Telecommunications 
Services 

47 Autodesk Inc Information Technology  

48 Automatic Data Processing Information Technology  

49 Autonation Inc Consumer Discretionary  

50 AutoZone Inc Consumer Discretionary  

51 AvalonBay Communities, Inc Financials  

52 Avery Dennison Corp Industrials  

53 Avon Products  Consumer Staples  

54 Baker Hughes Inc Energy  

55 Ball Corp Materials 

56 Bank of America Corp Financials  

57 
The Bank of New York Mellon 
Corp Financials  

58 Bard (C.R.) Inc Health Care 

59 Baxter International Inc Health Care 

60 BB&T Corporation Financials  

61 Beam Inc Consumer Staples  

62 Becton Dickinson Health Care 

63 Bed Bath & Beyond  Consumer Discretionary  

64 Bemis Company  Materials 

65 Berkshire Hathaway  Financials  

66 Best Buy Co. Inc. Consumer Discretionary  

67 Biogen Idec Inc Health Care 

68 BlackRock Financials  

69 Block H&R  Financials  

70 BMC Software Information Technology  
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71 Boeing Company  Industrials  

72 BorgWarner Consumer Discretionary  

73 Boston Properties Financials  

74 Boston Scientific  Health Care 

75 Bristol-Myers Squibb Health Care 

76 Broadcom Corporation  Information Technology  

77 Brown-Forman Corporation  Consumer Staples  

78 C.H. Robinson Worldwide Industrials  

79 CA, Inc Information Technology  

80 Cablevision Systems Corp  Consumer Discretionary  

81 Cabot Oil & Gas  Energy  

82 Cameron International Corp Energy  

83 Campbell Soup Consumer Staples  

84 Capital One Financial  Financials  

85 Cardinal Health Inc Health Care 

86 Carefusion  Health Care 

87 Carmax Inc Consumer Discretionary  

88 Carnival Corp Consumer Discretionary  

89 Caterpillar Inc Industrials  

90 CBRE Group  Financials  

91 CBS Corp Consumer Discretionary  

92 Celgene Corp  Health Care 

93 CenterPoint Energy  Utilities  

94 CenturyLink Inc 
Telecommunications 
Services 

95 Cerner Health Care 

96 CF Industries Holdings Inc Materials 

97 Charles Schwab  Financials  

98 Chesapeake Energy  Energy  

99 Chevron Corp  Energy  

100 Chipotle Mexican Grill  Consumer Discretionary  

101 Chubb Corp  Financials  

102 CIGNA Corp  Health Care 

103 Cincinnati Financial Financials  

104 Cintas Corporation  Industrials  

105 Cisco Systems  Information Technology  

106 Citigroup Inc Financials  

107 Citrix Systems  Information Technology  

108 Cliffs Natural Resources  Materials 

109 The Clorox Company Consumer Staples  

110 CME Group Inc Financials  
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111 CMS Energy  Utilities  

112 Coach Inc Consumer Discretionary  

113 The Coca Cola Company Consumer Staples  

114 Coca-Cola Enterprises  Consumer Staples  

115 Cognizant Technology Solutions  Information Technology  

116 Colgate-Palmolive  Consumer Discretionary  

117 Comcast Corp  Financials  

118 Comerica Inc  Information Technology  

119 Computer Sciences Corp  Consumer Staples  

120 ConAgra Foods Inc  Energy  

121 ConocoPhillips  Energy  

122 Consol Energy Inc Utilities  

123 Consolidated Edison  Consumer Staples  

124 Constellation Brands Industrials  

125 Corning Inc  Consumer Staples  

126 Costco Co  Health Care 

127 Covidien plc 
Telecommunications 
Services 

128 Corwn Castle International Corp  Industrials  

129 CSX Corp  Industrials 

130 Cummins Inc  Consumer Staples  

131 CVS Caremark Corp Consumer Discretionary  

132 D.R. Horton  Industrials  

133 Danaher Corp  Consumer Discretionary  

134 Darden Restaurants  Health Care 

135 DaVita Inc Industrials  

136 Deere & Co  Industrials  

137 Dell Inc Information Technology  

138 Delphi Automotive  Consumer Discretionary  

139 Denburry Resources Inc  Energy  

140 Dentsply International  Health Care 

141 Devon Energy Corp  Energy  

142 Diamond Offshore Drilling Energy  

143 DirecTV Consumer Discretionary  

144 Discover Financial Services  Financials  

145 Discovery Communications Consumer Discretionary  

146 Dollar General Consumer Discretionary  

147 Dollar Tree  Consumer Discretionary  

148 Dominion Resources  Utilities  

149 Dover Corp  Industrials  

150 Dow Chemical Materials 
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151 Dr Pepper Snapple Group  Consumer Staples  

152 DTE Energy Co  Utilities  

153 Du Pont  Materials 

154 Duke Energy  Utilities  

155 Dun & Bradstreet  Industrials  

156 E-Trade  Financials  

157 Eastman Chemical  Materials 

158 Eaton Corp  Industrials  

159 eBay Inc  Information Technology  

160 Ecolab Inc  Materials 

161 Edison Int'l  Utilities  

162 Edward Lifesciences  Health Care 

163 Electronic Arts  Information Technology  

164 EMC Corp  Information Technology  

165 Emerson Electric Industrials  

166 Ensco plc Energy  

167 Entergy Corp  Utilities  

168 EOG Resources Energy  

169 EQT Corporation  Utilities  

170 Equifax Inc Financials  

171 Equity Residential Financials  

172 Estee Lauder Cos Consumer Staples  

173 Exelon Corp  Utilities  

174 Expedia Inc Consumer Discretionary  

175 Expeditors Int'l  Industrials  

176 Express Scripts  Health Care 

177 Exxon Mobil Corp  Energy  

178 F5 Networks  Information Technology  

179 Family Dollar Stores  Consumer Discretionary  

180 Fastenal Co  Industrials  

181 FedEx Corporation  Industrials  

182 Fidelity National Information  Information Technology  

183 Fifth Third Bancorp  Financials  

184 First Horizon National  Financials  

185 First Solar Inc Industrials  

186 FirstEnergy Corp  Utilities  

187 Fiserv Inc Information Technology  

188 FLIR Systems  Industrials  

189 Flowserve Corporation Industrials  

190 Fluor Corp Industrials  
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191 FMC Corporation  Materials 

192 FMC Technologies Inc  Energy  

193 Ford Motor  Consumer Discretionary  

194 Forest Laboratories Health Care 

195 Fossil Inc Consumer Discretionary  

196 Franklin Resources  Financials  

197 Freeport-McMoran Cp & Gld  Materials 

198 Frontier Communications  
Telecommunications 
Services 

199 GameStop Corp  Consumer Discretionary  

200 Gannett Co  Consumer Discretionary  

201 Gap  Consumer Discretionary  

202 Garmin Ltd  Consumer Discretionary  

203 General Dynamics  Industrials  

204 General Electric  Industrials 

205 General Mills Consumer Staples  

206 General Motors  Consumer Discretionary  

207 Genuine Parts  Consumer Discretionary  

208 Genworth Financial Inc Financials  

209 Gilead Sciences  Health Care 

210 Goldman Sachs Group  Financials  

211 Goodyear Tire & Rubber Consumer Discretionary  

212 Google Inc  Information Technology  

213 Grainger Inc  Industrials  

214 Halliburton Co  Energy  

215 Harley-Davidson  Consumer Discretionary  

216 Harman Int'l Industries  Consumer Discretionary  

217 Harris Corporation  Information Technology  

218 Hartford Financial Svc.Gp.  Financials  

219 Hasbro Inc.  Consumer Discretionary  

220 HCP Inc.  Financials  

221 Health Care REIT Financials  

222 Helmerich & Payne  Energy  

223 Hess Corporation  Energy  

224 Hewlett-Packard  Information Technology  

225 Home Depot  Consumer Discretionary  

226 Honeywell Int'l Inc Industrials  

227 Hormel Foods Corp  Consumer Staples  

228 Hospira Inc  Health Care 

229 Host Hotels & Resorts  Financials  

230 Hudson City Bancorp  Financials  
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231 Humana Inc Health Care 

232 Huntington Bancshares  Financials  

233 Illinois Tool Works  Industrials  

234 Ingersoll-Rand PLC  Industrials  

235 Integrys Energy Group Inc Utilities  

236 Intel Corp  Information Technology  

237 IntercontinentalExchange Inc  Financials  

238 International Bus. Machines  Information Technology  

239 International Flav/Frag  Materials 

240 International Game Technology  Consumer Discretionary  

241 International Paper Materials 

242 Interpublic Group  Consumer Discretionary  

243 Intuit Inc  Information Technology  

244 Intuitive Surgical Inc  Health Care 

245 Invesco Ltd Financials  

246 Iron Mountain Incorporated  Industrials  

247 Jabil Circuit  Information Technology  

248 Jacobs Engineering Group  Industrials  

249 JDS Uniphase Corp  Information Technology  

250 Johnson & Johnson  Health Care 

251 Johnson Controls  Consumer Discretionary  

252 Joy Global Inc  Industrials  

253 JPMorgan Chase & Co  Financials  

254 Juniper Networks  Information Technology  

255 Kansas City Southern Industrials  

256 Kellogg Co  Consumer Staples  

257 KeyCorp  Financials  

258 Kimberley-Clark  Consumer Staples  

259 Kimco Realty  Financials  

260 Kinder Morgan  Energy  

261 KLA-Tencor Corp  Information Technology  

262 Kohl's Corp  Consumer Discretionary  

263 Kraft Foods Group  Consumer Staples  

264 Kroger Co  Consumer Staples  

265 L Brands Inc  Consumer Discretionary  

266 L-3 Communications Holdings  Industrials  

267 
Laboratory Corp of America 
Holding  

Health Care 

268 Lam Research  Information Technology  

269 Legg Mason  Financials  

270 Leggett & Platt  Industrials  



H 
 

271 Lennar Corp  Consumer Discretionary  

272 Leucadia National Corp  Financials  

273 Life Technologies  Health Care 

274 Lilly (Eli) & Co  Health Care 

275 Lincoln National  Financials  

276 Linear Technology Corp  Information Technology  

277 Lockheed Martin Corp  Industrials  

278 Loews Corp  Financials  

279 Lorillard Inc Consumer Staples  

280 Lowe's Cos  Consumer Discretionary  

281 LSI Corporation  Information Technology  

282 LyondellBasell  Materials 

283 M&T Bank Corp  Financials  

284 Macerich  Financials  

285 Macy's Inc  Consumer Discretionary  

286 Marathon Oil Corp  Energy  

287 Marathon Petroleum  Energy  

288 Marriott Int'l  Consumer Discretionary  

289 Marsh & McLennan  Financials  

290 Masco Corp  Industrials  

291 Mastercard Inc Information Technology  

292 Mattel Inc  Consumer Discretionary  

293 McCormick & Co  Consumer Staples  

294 McDonald's Corp  Consumer Discretionary  

295 McGraw-Hill  Financials  

296 McKesson Corp  Health Care 

297 Mead Johnson  Consumer Staples  

298 MeadWestvaco Corporation  Materials 

299 Medtronic Inc Health Care 

300 Merck & Co  Health Care 

301 MetLife Inc  Financials  

302 Microchip Technology  Information Technology  

303 Miron Technology  Information Technology  

304 Microsoft Corp  Information Technology  

305 Molex Inc Information Technology  

306 Melson Coors Brewing Company Consumer Staples  

307 Mondelez International  Consumer Staples  

308 Monsanto Co  Materials 

309 Monster Beverage  Consumer Staples  

310 Moody's Corp  Financials  



I 
 

311 Morgan Stanley  Financials  

312 The Mosaic Company  Materials 

313 Motorola Solutions Inc Information Technology  

314 Murphy Oil  Energy  

315 Mylan Inc Health Care 

316 Nabors Industries Ltd  Energy  

317 NASDAQ OMX Group  Financials  

318 National Oilwell Varco Inc Energy  

319 Netapp  Information Technology  

320 Netflix Inc Information Technology  

321 Newell Rubbermaid Co  Consumer Discretionary  

322 Newfield Exploration Co  Energy  

323 Newmont Mining Corp  Materials 

324 News Corporation  Consumer Discretionary  

325 NextEra Energy Resources  Utilities  

326 NIKE Inc Consumer Discretionary  

327 Nisource Inc Utilities  

328 Noble Corp  Energy  

329 Noble Energy Inc Energy  

330 Nordstrom  Consumer Discretionary  

331 Norfolk Southern Corp  Industrials  

332 Northern Trust Corp  Financials  

333 Northrop Grumman Corp  Industrials  

334 Northeast Utilities  Utilities  

335 NRG Energy  Utilities  

336 Nucor Corp  Materials 

337 Nvidia Corporation  Information Technology  

338 NYSE Euronext  Financials  

339 O'Reilly Automotive Consumer Discretionary  

340 Occidental Petroleum  Energy  

341 Omnicom Group  Consumer Discretionary  

342 ONEOK Utilities  

343 Oracle Corp  Information Technology  

344 Owens-Illinois Inc Materials 

345 PACCAR Inc  Industrials  

346 Pall Corp  Industrials  

347 Parker-Hannifin  Industrials  

348 Patterson Companies  Health Care 

349 Paychex Inc  Information Technology  

350 Peabody Energy  Energy  
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351 Penney  Consumer Discretionary  

352 Pentair Ltd  Industrials  

353 People's United Bank  Financials  

354 Pepco Holdings Inc  Utilities  

355 PepsiCo Inc Consumer Staples  

356 PerkinElmer Health Care 

357 Perrigo  Health Care 

358 PetSmart, Inc Consumer Discretionary  

359 Pfizer Inc  Health Care 

360 PG&E Corp  Utilities  

361 Philip Morris International  Consumer Staples  

362 Phillips 66  Energy  

363 Pinnacle West Capital  Utilities  

364 Pioneer Natural Resources  Energy  

365 Pitney-Bowes  Industrials  

366 Plum Creek Timber Co  Financials  

367 PNC Financial Services  Financials  

368 Polo Ralph Lauren Corp  Consumer Discretionary  

369 PPG Industries  Materials 

370 PPL Corp  Utilities  

371 Praxair Inc Materials 

372 Precision Castparts  Industrials  

373 Priceline.com Inc  Consumer Discretionary  

374 Principal Financial Group  Financials  

375 Procter & Gamble  Consumer Staples  

376 Progressive Corp  Financials  

377 Prologis  Financials  

378 Prudential Financial  Financials  

379 Public Serv Enterprise Inc Utilities  

380 Public Storage  Financials  

381 Pulte Homes Inc  Consumer Discretionary  

382 PVH Corp  Consumer Discretionary  

383 QEP Resources  Utilities  

384 Quanta Services Inc  Industrials  

385 QUALCOMM Inc  Information Technology  

386 Quest Diagnostics  Health Care 

387 Range Resources Corp  Energy  

388 Raytheon Co  Industrials  

389 Red Hat Inc Information Technology  

390 Regeneron  Health Care 
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391 Regions Financial Corp  Financials  

392 Republic Services Inc Industrials  

393 Reynolds American Inc Consumer Staples  

394 Robert Half International  Industrials  

395 Rockwell Automation Inc  Industrials  

396 Rockwell Collins  Industrials  

397 Roper Industries  Industrials  

398 Ross Stores  Consumer Discretionary  

399 Rowan Cos  Energy  

400 Ryder System  Industrials  

401 Safeway Inc Consumer Staples  

402 SAIC Industrials  

403 Salesforce.com Information Technology  

404 SanDisk Corporation  Information Technology  

405 SCANA Corp  Utilities  

406 Schlumberger Ltd Energy  

407 Scripps Networks Interactive Inc  Consumer Discretionary  

408 Seagate Technology  Information Technology  

409 Sealed Air Corp  Materials 

410 Sempra Energy  Utilities  

411 Sherwin-Williams  Consumer Discretionary  

412 Sigma-Aldrich  Materials 

413 Simon Property Group Inc Financials  

414 SLM Corporation  Financials  

415 Smucker  Consumer Staples  

416 Snap-on Inc  Consumer Discretionary  

417 Southern Co  Utilities  

418 Southwest Airlines  Industrials  

419 Southwestern Energy  Energy  

420 Spectra Energy Corp  Energy  

421 Nielsen Holdings  Industrials  

422 St Jude Medical  Health Care 

423 Stanley Black & Decker  Consumer Discretionary  

424 Staples Inc  Consumer Discretionary  

425 Starbucks Corp  Consumer Discretionary  

426 Starwood Hotels & Resorts  Consumer Discretionary  

427 State Street Corp Financials  

428 Stericycle Inc Industrials  

429 Stryker Corp  Health Care 

430 SunTrust Banks  Financials  
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431 Symantec Corp  Information Technology  

432 Sysco Corp  Consumer Staples  

433 T. Rowe Price Group  Financials  

434 Target Corp  Consumer Discretionary  

435 TE Connectivity Ltd  Information Technology  

436 TECO Energy  Utilities  

437 Tenet Healthcare Corp  Health Care 

438 Teradata Corp  Information Technology  

439 Teradyne Inc  Information Technology  

440 Tesoro Petroleum Co  Energy  

441 Texas Instruments   Information Technology  

442 Textron Inc  Industrials  

443 The Hershey Company  Consumer Staples  

444 The Travelers Companies Inc Financials  

445 Thermo Fisher Scientific  Health Care 

446 Tiffany & Co  Consumer Discretionary  

447 Time Warner Inc  Consumer Discretionary  

448 Time Warner Cable Inc  Consumer Discretionary  

449 TJX Companies Inc  Consumer Discretionary  

450 Torchmark Corp  Financials  

451 Total Systems Services  Information Technology  

452 TripAdvisor  Consumer Discretionary  

453 Tyson Foods  Consumer Staples  

454 Tyco International  Industrials  

455 U.S. Bancorp  Financials  

456 Union Pacific Industrials  

457 United Health Group Inc  Health Care 

458 United Parcel Service  Industrials  

459 United States Steel Corp  Materials 

460 United Technologies  Industrials  

461 Unum Group  Financials  

462 Urban Outfitters Consumer Discretionary  

463 V.F. Corp  Consumer Discretionary  

464 Valero Energy  Energy  

465 Varian Medical Systems  Health Care 

466 Ventas Inc Financials  

467 Verisign Inc  Information Technology  

468 Verizon Communications 
Telecommunications 
Services 

469 Viacom Inc Consumer Discretionary  

470 Visa Inc Information Technology  
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471 Vornado Realty Trust  Financials  

472 Vulcan Materials  Materials 

473 Wal-Mart Stores  Consumer Staples  

474 Walgreen Co  Consumer Staples  

475 The Walt Disney Company  Consumer Discretionary  

476 Washington Post Co B  Consumer Discretionary  

477 Waste Management Inc  Industrials  

478 Walters Corporation  Health Care 

479 WellPoint Inc Health Care 

480 Wells Fargo  Financials  

481 Western Digital  Information Technology  

482 Western Union Co  Information Technology  

483 Weyerhaeuser Corp  Financials  

484 Whirlpool Corp  Consumer Discretionary  

485 Whole Foods Market Consumer Staples  

486 Williams Cos  Energy  

487 Windstream Communications  
Telecommunications 
Services 

488 Wisconsin Energy Corporation  Utilities  

489 WPX Energy Inc  Energy  

490 Wyndham Worldwide  Consumer Discretionary  

491 Wynn Resorts Ltd  Consumer Discretionary  

492 Xcel Energy Inc  Utilities  

493 Xerox Corp  Information Technology  

494 Xilinx Inc  Information Technology  

495 XL Capital  Financials  

496 Xylem Inc  Industrials  

497 Yahoo Inc  Information Technology  

498 Yum! Brands Inc  Consumer Discretionary  

499 Zimmer Holdings  Health Care 

500 Zions Bancorp  Financials  

 

Opmerking: de bedrijven die in deze lijst zijn aangeduid met behulp van de blauwe 

kleur zijn deze waarbij in de periode 2000-2007 een CEO wissel werd 

geconstateerd en die uiteindelijk werden opgenomen in onze voorlopige 

steekproef.  
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Bijlage 2: lijst van steekproefelementen 

  

Bedrijf Jaar CEO wissel Nieuwe CEO Voorganger 

%∆ net income jaar 

wissel en jaar 

daaropvolgend 

1 Ameren Corp 2003 Gary L. Rainwater Charles W. Mueller 11,58% 

2 Raytheon 2003 William H. Swanson Dan Burnham 14,25% 

3 Clorox 2003 Gerald E. Johnston Craig Sullivan 11,36% 

4 Total system services 2003 Philip W. Tomlinson Richard W. Ussery 6,78% 

5 ACE Limited 2004 Evan G. Greenberg Brian Duperreault -10,84% 

6 CMS Energy 2004 Dave Joos Ken Whipple -200,00% 

7 Dollar Tree 2004 Bob Sasser Macon F. Brock -3,52% 

8 Ecolab 2004 Douglas M. Baker Allan L. Schuman 13,01% 

9 Estee Lauder Cos. 2004 William Lauder Fred H. Langhammer 8,00% 

10 FirstEnergy Corp 2004 Anthony J. Alexander H. Peter Burg -1,94% 

11 McDonald's Corp 2004 Jim Skinner Jim Cantalupo 14,17% 

12 Northeast Utilities  2004 Charles W. Shivery Elizabeth T. Kennan 5,01% 

13 Snap-On Inc. 2004 Jack D. Michaels Dale F. Elliott 13,71% 

14 State Street Corp. 2004 Ronald E. Logue David A. Spina 5,01% 

15 United States Steel Corp 2004 John P. Surma Thomas J. Usher -19,82% 

16 Whirlpool Corp 2004 Jeff Fettig David R. Whitwam 3,94% 

17 Akamai Technologies Inc 2005 Paul Sagan George H. Conrades -82,50% 

18 Aon plc 2005 Gregory C. Case Patrick G. Ryan -2,04% 

19 AutoZone Inc 2005 Bill Rhodes Steve Odland -0,31% 

20 Boeing Company 2005 W. James McNerney, Jr James A. Bell -14,00% 

21 Consolidated Edison 2005 Kevin Burke Eugene R. McGrath 2,50% 
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22 Equifax Inc. 2005 Rick Smith Thomas F. Chapman 11,36% 

23 Fiserv Inc 2005 Jeffery W. Yabuki Leslie M. Muma -12,88% 

24 Harley-Davidson 2005 Jim Ziemer Jeff Bleustein 5,52% 

25 Illinois Tool Works  2005 David B. Speer W. James Farrell 14,93% 

26 Intel Corp 2005 Paul S. Otellini Craig R. Barrett -41,80% 

27 Linear Technology  2005 Lothar Maier Robert H. Swanson, Jr -1,22% 

28 Lowe's Cos 2005 Robert A. Niblock Robert L. Tillman 12,30% 

29 Merck & Co 2005 Dick Clark 

Raymond V. 

Gilmartin  -4,32% 

30 O'Reilly Automotive 2005 Greg Henslee David O’Reilly 8,41% 

31 Public Storage 2005 Ronald L. Havner, Jr. B.Wayne Hughes -31,19% 

32 TJX Companies Inc 2005 Bernard Cammarata Ted English 13,11% 

33 Torchmark Corp 2005 Mark S. McAndrew C. B. Hudson 4,69% 

34 Xcel Energy  2005 Richard C. Kelly Wayne H. Brunetti 11,50% 

35 Aetna Inc 2006 Ronald A. Williams John W. Rowe 7,60% 

36 Allstate Corp 2006 Thomas J. Wilson Edward M. Liddy -7,15% 

37 Assurant Inc 2006 Robert P. Pollock J. Kerry Clayton -8,87% 

38 Brown-Forman Corporation 2006 Paul C. Varga Owsley Brown II 3,90% 

39 Duke Energy 2006 James E. Rogers Paul Anderson -19,48% 

40 Ford Motor 2006 Alan R. Mulally William Clay Ford, Jr -78,57% 

41 Joy Global 2006 Michael W. Sutherlin John Nils Hanson -32,81% 

42 Kraft Foods Group 2006 Irene B. Rosenfeld Roger K. Deromedi -15,36% 

43 Laboratory Corporation of America 2006 Dave King 

Thomas P. Mac 

Mahon 11,29% 

44 Leggett&Platt 2006 David S. Haffner Felix E. Wright -103,70% 

45 MetLife Inc 2006 C. Robert Hendrikson Robert H. Benmosche -31,40% 

46 Nike 2006 Mark Parker Bill Perez 7,15% 

47 PepsiCo Inc. 2006 Indra Nooyi Steve Reinemund 10,54% 
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48 Pfizer Inc. 2006 Jeff Kindler Hank McKinnell -57,88% 

49 Regions Financial Corp. 2006 C. Dowd Ritter Carl E. Jones -7,54% 

50 Sempra Energy 2006 Donald E. Felsinger Stephen L. Baum -21,83% 

51 U.S. Bancorp 2006 Richard K.Davis Jerry A. Grundhofer -8,84% 

52 Valero Energy 2006 Bill Klesse Bill Freely -4,19% 

53 Varian Medical Systems 2006 Timothy E. Guertin Richard M. Levy -2,45% 

54 Western Union  2006 Christina A. Gold Alan Silberstein -6,20% 

55 The Clorox Company * 2006 Donald R. Knauss Jerry Johnston 12,84% 

56 Equity residential* 2003 Bruce W. Duncan Douglas Crocker -9,75% 

57 Duke* 2003 Paul M. Anderson Richard B. Priory 12,62% 

58 IPG* 2005 Michael I. Roth David Bell -72,58% 

 

* Deze 4 laatste elementen werden om redenen vermeld in de masterproef uit de steekproef gehaald. 
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Bijlage 3: correlatie tussen de codeurs 

ACE 2004 
Codeur 1 

Codeur 
2 

 
Akamai 2006 

Codeur 
1 

Codeur 
2 

Aantal gecodeerde woorden 80 90 
 

Aantal gecodeerde woorden 89 81 

Aantal overeenkomstige woorden 70 70 
 

Aantal overeenkomstige woorden 78 78 

Correlatie   82,35% 
 

Correlatie   91,76% 

       

ACE 2005 
Codeur 1 

Codeur 
2 

 
Allstate 2006 

Codeur 
1 

Codeur 
2 

Aantal gecodeerde woorden 97 90 
 

Aantal gecodeerde woorden 107 97 

Aantal overeenkomstige woorden 81 81 
 

Aantal overeenkomstige woorden 95 95 

Correlatie   86,63% 
 

Correlatie   93,14% 

       

Aetna 2006 
Codeur 1 

Codeur 
2 

 
Allstate 2007 

Codeur 
1 

Codeur 
2 

Aantal gecodeerde woorden 107 97 
 

Aantal gecodeerde woorden 73 64 

Aantal overeenkomstige woorden 96 96 
 

Aantal overeenkomstige woorden 61 61 

Correlatie   94,12% 
 

Correlatie   89,05% 

       

Aetna 2007 
Codeur 1 

Codeur 
2 

 
Ameren 2003 

Codeur 
1 

Codeur 
2 

Aantal gecodeerde woorden 112 105 
 

Aantal gecodeerde woorden 90 78 

Aantal overeenkomstige woorden 101 101 
 

Aantal overeenkomstige woorden 76 76 

Correlatie   93,09% 
 

Correlatie   90,48% 
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Akamai 2005 
Codeur 1 

Codeur 
2 

 
Ameren 2004 

Codeur 
1 

Codeur 
2 

Aantal gecodeerde woorden 79 76 
 

Aantal gecodeerde woorden 96 87 

Aantal overeenkomstige woorden 63 63 
 

Aantal overeenkomstige woorden 86 86 

Correlatie   81,29% 
 

Correlatie   93,99% 

       

       Algemene correlatie 89,59% 
     

 

Bijlage 4: woordenboek 

 
Woordenboek 

  Positieve connotatie Negatieve connotatie 

1 a stonger company bad results 

2 accelerate growth challenges in the near future  

3 accomplish Conflict 

4 accomplished much of what we set out  continue to be cautious 

5 achievable Crisis 

6 achieve decline in pricing  

7 achieved considerable growth declining rates  

8 achievement Depression 

9 achieving an exceptional availability did not perform expectations 

10 achieving world-class employee safety standards Disadvantage 

11 added capability in our specialty markets  disappointed  

12 admired Dishonest 
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13 advantage  Distressing 

14 affordable expanding costs 

15 aggressive emissions-control programs far from reaching of what we are capable of 

16 amazing dedication and commitment Fragile 

17 appreciate their many years of service increasing costs 

18 approach to talent development inefficiencies  

19 aspiration Loss 

20 asset-rich institution lost our leadership position 

21 attracting and retaining unmatched talent made no progress 

22 balance sheet is strong net earned premiums were down 

23 became the leading intermediary  net operating income was down 

24 belief not effective 

25 benefit not saftisfactionary  

26 best not satisfied 

27 best integrated company Obstacles 

28 best talent  Problems 

29 best-in-class working capital  reduced sales 

30 best-looking repositioning year 

31 better rising costs 

32 better serve our clients rough times  

33 break the record sales dropped 

34 broadest global network of resources and capabilities shut down production 

35 broad-scale customer research  Slowdown 

36 build Sorrow 

37 building office leadership in important markets  strike  

38 built and unparalleled global network  suffered from 

39 built our strategy  testing year 
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40 built-in excitement in doing things others cannot do tough times 

41 carefully uncertain about the future 

42 clear plan for the future Underscores 

43 client focus unethical behaviour 

44 commitment Unstable 

45 commitment to providing passionate leadership Weak 

46 company volume increased   

47 compelling   

48 competitive   

49 competitive advantage   

50 completed successful acquisition   

51 conducive   

52 confidence   

53 confident   

54 consistent   

55 constantly   

56 continue growing personaly and professionally   

57 continue our strong sales    

58 continue to be a cornerstore for success    

59 continue to be efficient stewards   

60 continue to drive value creation    

61 continue to expand our product offerings   

62 continue to levarge the strength    

63 continue to serve our clients    

64 continued expansion   

65 continued success   

66 continued to return capital to shareholders 
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67 continues to provide a competitive advantage 

68 continuing gains in productivity 

69 controlling emissions that contribute to global warming 

70 create 

71 creating long-term shareholder value 

72 creating marketing campaigns  

73 creative 

74 creditable 

75 customized inventory 

76 dedicated to building on the success  

77 deeply appreciative of their commitment 

78 deliver savings 

79 delivering consistent returns to you 

80 delivering distrinctive client value 

81 delivering higher levels of profitability  

82 delivering operational excellence 

83 delivering opportunities to our employees 

84 demonstrated a deep commitment  

85 diligent 

86 do certain things well  

87 do the right things for each business  

88 drive growth through innovation  

89 driving performance to new levels 

90 driving value for our clients 

91 dynamic 

92 effective 

93 effectively 

94 efficiency 

95 effort 

96 enabling the growth 

97 encouraging 

98 encouraging developments as well as challenges 

99 endure 

100 energy 

101 enhance 

102 enhance our market position 

103 enormous contributions  

104 ensure long-term profitability  

105 ensure we maintain a diversified investment portfolio 

106 enthusiasm 
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107 ever-more distinctive value to our clients  

108 exceeding customers expectations 

109 excellence 

110 excellent service 

111 excess capital  

112 excited  

113 excitement  

114 expand 

115 expanding our segment margins 

116 expansion 

117 expect good top-line growth 

118 experienced double-digit revenu growth 

119 extraordinary  

120 extraordinary team 

121 fast 

122 feel good about the progress we have made  

123 finding the best way to satisfy 

124 flourish  

125 focus 

126 focused to exceed our customers expectations  

127 fortunate 

128 freedom 

129 fund growth initiatives  

130 generate 

131 get more customer focused  

132 global 

133 good 

134 good year 

135 grateful  

136 grateful for the opportunity 

137 gratifying to all of us  

138 great 

139 great experiences 

140 great people 

141 great pride  

142 great progress  

143 greater convenience to customers 

144 greater coordination 

145 greater total shareholder return 

146 grew operating CF 
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147 growth 

148 growth sustainable  

149 halt illegal activities 

150 health 

151 healthy markets 

152 help us better partner with customers 

153 help us grow and strengthen  

154 high 

155 highest 

156 highest comfort level  

157 highest-value 

158 highly skilled employees  

159 hired and trained employees 

160 ignificant opportunity  

161 importance 

162 important 

163 impressive 

164 improve 

165 improve efficiencies 

166 improve our strong technology instructure 

167 improve reliability  

168 improved 

169 improved asset and working capital management  

170 improved tools and processes 

171 improving organic growth 

172 increase in net income 

173 increase the state's percentage of renewable energy  

174 increased our ability to serve clients 

175 increased our dividend per share  

176 increased our R&D spending 

177 increased our rate of revenue growth  

178 increased our shareholder dividend 

179 increased profitability  

180 incredible 

181 incredible leaders 

182 industry leading technology 

183 innovation is critical to our long-term success 

184 innovative new offerings 

185 inspire others  

186 inspired leadership  
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187 integral 

188 integrated 

189 integrity 

190 intense 

191 introduction 

192 invaluable  

193 invest 

194 invested heavily in our future 

195 invested in brand building and innovation 

196 invested in leadership and additional capabilities  

197 invested several dollars  

198 invested to improve  

199 investing and strenghtening the foundation  

200 investing in what delivers value to our clients  

201 investment 

202 investment in our employees continues 

203 involved 

204 keep the organization focused 

205 leader 

206 leadership position 

207 leading affinity provider  

208 leading intermediary  

209 leading-edge  

210 less expensive to maintain 

211 leverage our core capabilities 

212 listening to our customers 

213 long term 

214 low debt to capital ratio 

215 maintain 

216 maintain our focus on compliance and ethics issues  

217 maintained our position  

218 maintaining effective working relationships  

219 making meaninful investments  

220 manage and generate future revenu growth 

221 managing capital effectively 

222 many accomplishments 

223 many structural advantages 

224 margin improvement 

225 meet specific market needs 

226 met all customer service standards  
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227 minimizing or eliminating those expenses 

228 mobility 

229 modernize our computer systems  

230 more 

231 more closely in touch with the needs of our clients 

232 more intensely focused than ever 

233 more systematic control  

234 most significant accomplishments 

235 motivated 

236 never been more confident in our future 

237 new  

238 new annual record  

239 nor more proud 

240 nr 1 position 

241 number of strategic actions 

242 offers many advantages 

243 on track to deliver savings  

244 operating profit climbed 

245 opportunities 

246 optimism 

247 optimistic for continued success 

248 our technology platform was strengthened 

249 out-execute the competition 

250 outperformed 

251 outstanding performance 

252 passion  

253 pave the way for the success  

254 peace-of-mind 

255 perfect strategic fit 

256 performed at an even higher level  

257 pleased that we are able to raise our goals  

258 pleased with the progress we made  

259 pleasure to be a part of this great company 

260 position of strength 

261 positive 

262 power 

263 presence  

264 pride 

265 priviliged 

266 processes with energy 
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267 productive year 

268 productively 

269 productivity 

270 productivity initiatives 

271 profitable 

272 progress 

273 protecting the environment 

274 
proud of the critical role they play in delivering energy 
reliably 

275 provide greater transparency 

276 providing significant environmental benefits  

277 providing significant opportunity for future growth 

278 raise 

279 realized savings 

280 reduce risk   

281 reduced its gas emissions  

282 regain 

283 remain the strongest  

284 represent significant growth opportunity  

285 resilience 

286 resolve 

287 responded to new business opportunities 

288 revenues rose 

289 reward 

290 right 

291 right expertise 

292 right tools 

293 safety 

294 saving millions of lives 

295 security 

296 seek opportunities  

297 selective additions of key talent 

298 sensitivity  

299 serve our clients needs  

300 set high expectations 

301 share repurchases 

302 sifnificantly reduced operating costs  

303 significant progress 

304 simultaneously 

305 smile 

306 solid 
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307 solid exectuion 

308 solid profits 

309 speedy delivery service 

310 step up our efforts 

311 stimulating innovation will continue to be a driver 

312 stock price increased 

313 stong team to exectue it 

314 stonger company 

315 strengthened relationships with clients  

316 strond, experienced team 

317 strong 

318 stronger firm 

319 stunning tribute  

320 succeed 

321 success 

322 successful  

323 superb growth opportunities 

324 support their efforts by maintaining an environment  

325 teamwork 

326 thank 

327 the most successful launch  

328 thrive 

329 to develop sophisticated value  

330 top priority  

331 top ROE quartile of the industry 

332 top talent increased 

333 top tier 

334 top-line growth 

335 true 

336 truly 

337 trust  

338 turning dreams into reality 

339 unique 

340 uniquely positioned 

341 upgraded the information systems  

342 value 

343 very positive results  

344 very strong position  

345 we are pleased with its continued expansion  

346 we look forward to continuing our longstanding objective  
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347 we strengthened our relationships  

348 wealth 

349 welcomed significant numbers of new colleagues  

350 well   

351 well-positioned 

352 won an award 

353 wonderful 

354 wonderful customers  

355 work hard 

356 working hard  

357 year-over-year growth 

358 year-over-year improvements 
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Bijlage 5: resultaten van het onderzoek 

 

Bedrijf 
Positief 

T 
Negatief 

T 
Positief 

T+1 
Negatief 

T+1 

Aantal 
bladzijden 

T 

Aantal 
bladzijden 

T+1 
Toon T 

Toon 
T+1 

1 ACE Limited 62 8 65 15 2 3 0,77 0,63 

2 Aetna Inc 95 1 101 0 3 5 0,98 1,00 

3 Akamai Technologies Inc 58 5 75 3 8 4 0,84 0,92 

4 Allstate Corp 90 5 48 13 4 2 0,89 0,57 

5 Ameren Corp 71 5 83 3 4 7 0,87 0,93 

6 Aon plc 36 1 142 1 1 4 0,95 0,99 

7 Assurant Inc 71 0 52 7 4 2 1,00 0,76 

8 AutoZone Inc 124 7 122 7 6 3 0,89 0,89 

9 Boeing Company 123 5 162 6 4 4 0,92 0,93 

10 Brown-Forman Corporation 106 3 60 3 4 3 0,94 0,90 

11 The Clorox Company 122 0 248 3 2 7 1,00 0,98 

12 CMS Energy 39 2 63 7 2 2 0,90 0,80 

13 Consolidated Edison 71 0 120 6 3 7 1,00 0,90 

14 Dollar Tree 86 3 115 1 3 3 0,93 0,98 

15 Duke Energy 176 1 176 1 6 6 0,99 0,99 

16 Ecolab 146 1 151 4 3 4 0,99 0,95 

17 Equifax Inc. 144 0 113 0 3 3 1,00 1,00 

18 Estee Lauder Cos. 110 0 116 0 3 4 1,00 1,00 

19 FirstEnergy Corp 143 1 153 0 4 4 0,99 1,00 

20 Fiserv Inc 71 0 99 9 2 5 1,00 0,83 

21 Ford Motor 53 14 47 9 3 3 0,58 0,68 

22 Harley-Davidson 71 5 84 5 4 3 0,87 0,89 
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23 Illinois Tool Works  50 2 62 3 3 2 0,92 0,91 

24 Intel Corp 38 2 54 9 2 2 0,90 0,71 

25 Joy Global 48 5 60 3 1 2 0,81 0,90 

26 Kraft Foods Group 71 8 78 5 3 4 0,80 0,88 

27 
Laboratory Corporation of 
America 89 0 90 2 3 4 1,00 0,96 

28 Leggett&Platt 54 20 60 11 4 3 0,46 0,69 

29 Linear Technology  68 5 56 2 5 4 0,86 0,93 

30 Lowe's Cos 87 2 90 27 3 3 0,96 0,54 

31 McDonald's Corp 79 4 58 0 4 3 0,90 1,00 

32 Merck & Co 77 9 77 0 6 5 0,79 1,00 

33 MetLife Inc 78 3 83 2 2 2 0,93 0,95 

34 Nike Inc 47 2 95 0 2 3 0,92 1,00 

35 Northeast Utilities  78 24 63 3 4 4 0,53 0,91 

36 O'Reilly Automotive 60 5 65 9 2 2 0,85 0,76 

37 PepsiCo Inc. 60 5 32 2 3 1 0,85 0,88 

38 Pfizer Inc. 99 18 131 9 6 4 0,69 0,87 

39 Public Storage 161 5 74 7 10 2 0,94 0,83 

40 Raytheon Co 36 5 45 2 5 2 0,76 0,91 

41 Regions Financial Corp. 92 5 99 6 4 4 0,90 0,89 

42 Sempra Energy 48 5 54 2 3 2 0,81 0,93 

43 Snap-On Inc. 74 7 59 3 2 3 0,83 0,90 

44 State Street Corp. 38 6 95 2 1 5 0,73 0,96 

45 TJX Companies Inc 125 17 147 3 8 5 0,76 0,96 

46 Torchmark Corp 77 48 108 29 7 6 0,23 0,58 

47 Total System Services 60 8 50 5 3 3 0,76 0,82 

48 U.S. Bancorp 56 11 65 14 2 2 0,67 0,65 

49 United States Steel Corp 51 3 42 2 2 2 0,89 0,91 
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50 Valero Energy 71 2 74 8 3 5 0,95 0,80 

51 Varian Medical Systems 59 5 53 3 3 2 0,84 0,89 

52 Western Union Co 57 0 108 0 2 3 1,00 1,00 

53 Whirlpool Corp 87 11 66 8 3 2 0,78 0,78 

54 Xcel Energy Inc 75 5 98 5 5 6 0,88 0,90 
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Bijlage 6: testen hypothese 1 

BIJLAGE 6.1: VERSCHIL IN POSITIEVE STATEMENTS VOOR HELE STEEKPROEF 

Test van normaliteit 

 

Wilcoxon rangtekentest 
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20

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Series: VERSCHIL
Sample 1 54
Observations 54

Mean      -8.666667
Median  -6.000000
Maximum  87.00000
Minimum -126.0000
Std. Dev.   32.90122
Skew ness  -0.812100
Kurtosis   6.589957

Jarque-Bera  34.93310
Probability  0.000000

Hypothesis Testing for VERSCHIL

Date: 08/01/13   Time: 14:31

Sample: 1 54

Included observations: 54

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median = -6.000000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 36 0.0078

Sign (normal approximation) 2.634826 0.0084

Wilcoxon signed rank 2.127160 0.0334

van der Waerden (normal scores) -2.109506 0.0349

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 16 28.4375000

Obs <  0.000000 36 25.6388889

Obs =  0.000000 2

Total 54
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BIJLAGE 6.2: NEGATIEVE STATEMENTS VOOR HELE STEEKPROEF 

Test van normaliteit 

 

Wilcoxon rangtekentest 
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16

20

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Series: VERSCHILNEGATIEF

Sample 1 54

Observations 54

Mean       0.648148

Median   0.500000

Maximum  21.00000

Minimum -25.00000

Std. Dev.   6.799438

Skewness  -0.108217

Kurtosis   7.155958

Jarque-Bera  38.96737

Probability  0.000000

Hypothesis Testing for VERSCHILNEGATIEF

Date: 08/01/13   Time: 14:38

Sample: 1 54

Included observations: 54

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median =  0.500000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 27 0.2327

Sign (normal approximation) 1.192570 0.2330

Wilcoxon signed rank 0.803537 0.4217

van der Waerden (normal scores) 0.772446 0.4399

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 27 21.8148148

Obs <  0.000000 18 24.7777778

Obs =  0.000000 9

Total 54
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Bijlage 7: aantal bladzijden voor de hele steekproef 

Test van normaliteit 

 

Wilcoxon rangtekentest 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Series: BLZ
Sample 1 54
Observations 54

Mean       0.074074
Median   0.000000
Maximum  8.000000
Minimum -5.000000
Std. Dev.   2.108848
Skew ness   0.584030
Kurtosis   5.830980

Jarque-Bera  21.10233
Probability  0.000026

Hypothesis Testing for BLZ

Date: 08/01/13   Time: 14:41

Sample: 1 54

Included observations: 54

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median =  0.000000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 20 0.8714

Sign (normal approximation) 0.162221 0.8711

Wilcoxon signed rank 0.185251 0.8530

van der Waerden (normal scores) 0.167090 0.8673

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 20 19.1750000

Obs <  0.000000 18 19.8611111

Obs =  0.000000 16

Total 54



II 
 

Bijlage 8: toon voor de hele steekproef 

Test van normaliteit 

 

T-test voor verschillen in gepaarde waarnemingen 
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-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: VERSCHILTOON
Sample 1 54
Observations 54

Mean      -0.017548
Median  -0.019711
Maximum  0.416595
Minimum -0.379679
Std. Dev.   0.141834
Skewness   0.278798
Kurtosis   4.490066

Jarque-Bera  5.695218
Probability  0.057983

Hypothesis Testing for VERSCHILTOON

Date: 08/02/13   Time: 21:51

Sample: 1 54

Included observations: 54

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000

Sample Mean = -0.017548

Sample Std. Dev. =  0.141834

Method Value Probability

t-statistic -0.909187 0.3674
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Bijlage 9: testen van hypothese 4 

BIJLAGE 9.1: POSITIEVE STATEMENTS VOOR NEGATIEVE GROEIERS 

Test van normaliteit 

 

Wilcoxon rangtekentest 
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Series: VERSCHILPOSNEGGROEIERS

Sample 1 29

Observations 29

Mean      -7.827586

Median  -6.000000

Maximum  87.00000

Minimum -106.0000

Std. Dev.   31.55728

Skewness  -0.090939

Kurtosis   6.936020

Jarque-Bera  18.75977

Probability  0.000084

Hypothesis Testing for VERSCHILPOSNEGGROEIERS

Date: 08/01/13   Time: 14:56

Sample: 1 29

Included observations: 29

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median = -6.000000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 19 0.0522

Sign (normal approximation) 1.924501 0.0543

Wilcoxon signed rank 1.934990 0.0530

van der Waerden (normal scores) -1.839542 0.0658

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 8 13.5000000

Obs <  0.000000 19 14.2105263

Obs =  0.000000 2

Total 29



KK 
 

BIJLAGE 9.2: NEGATIEVE STATEMENTS VOOR NEGATIEVE GROEIERS 

Test van normaliteit 

 

T-test voor verschillen in gepaarde waarnemingen 

 

BIJLAGE 9.3: POSITIEVE STATEMENTS VOOR ZWAKKE GROEIERS 

Test van normaliteit 
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Series: VERSCHILNEGNEGGROEIERS

Sample 1 29

Observations 29

Mean      -0.137931

Median   0.000000

Maximum  9.000000

Minimum -9.000000

Std. Dev.   4.933299

Skewness   0.018786

Kurtosis   2.526378

Jarque-Bera  0.272756

Probability  0.872513

Hypothesis Testing for VERSCHILNEGNEGGROEIERS

Date: 08/01/13   Time: 14:59

Sample: 1 29

Included observations: 29

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000

Sample Mean = -0.137931

Sample Std. Dev. =  4.933299

Method Value Probability

t-statistic -0.150565 0.8814
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Series: VERSCHILPOSZWAKKEGROEI

Sample 1 25

Observations 25

Mean      -9.640000

Median  -6.000000

Maximum  46.00000

Minimum -126.0000

Std. Dev.   35.02604

Skewness  -1.409502

Kurtosis   6.060388

Jarque-Bera  18.03412

Probability  0.000121
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Wilcoxon rangtekentest 

 

BIJLAGE 9.4: NEGATIEVE STATEMENTS VOOR ZWAKKE GROEIERS 

Test van normaliteit 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis Testing for VERSCHILPOSZWAKKEGROEI

Date: 08/01/13   Time: 15:01

Sample: 1 25

Included observations: 25

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median = -6.000000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 17 0.1078

Sign (normal approximation) 1.600000 0.1096

Wilcoxon signed rank 1.116940 0.2640

van der Waerden (normal scores) -1.268313 0.2047

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 8 15.0625000

Obs <  0.000000 17 12.0294118

Obs =  0.000000 0

Total 25
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Series: VERSCHILNEGZWAKKEGROEI

Sample 1 25

Observations 25

Mean       1.560000

Median   1.000000

Maximum  21.00000

Minimum -25.00000

Std. Dev.   8.490583

Skewness  -0.345930

Kurtosis   6.366870

Jarque-Bera  12.30675

Probability  0.002126
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Wilcoxon rangtekentest 

 

 

 

 

Hypothesis Testing for VERSCHILNEGZWAKKEGROEI

Date: 08/01/13   Time: 15:03

Sample: 1 25

Included observations: 25

Test of Hypothesis:  Median =  0.000000

Sample Median =  1.000000

Method Value Probability

Sign (exact binomial) 13 0.2632

Sign (normal approximation) 1.118034 0.2636

Wilcoxon signed rank 1.218631 0.2230

van der Waerden (normal scores) 1.180939 0.2376

Median Test Summary

Category Count Mean Rank

Obs >  0.000000 13 10.6153846

Obs <  0.000000 7 10.2857143

Obs =  0.000000 5

Total 25


