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Algemene info 

- Leermateriaal: reader, slides, notities 

o Reader: Politika 

▪ Hoorcolleges gebaseerd op de reader 

- Examen: schriftelijk 

o Meerkeuzevragen (20) + open vragen 

o Kennis, inzichts- en toepassingsvragen 

1. Introductie tot bedrijfscommunicatie 

1.1 Bedrijfscommunicatie 

- Communicatie van een organisatie met alle stakeholders (belanghebbenden) 

- Interne communicatie  

o Internecommunicatiekanalen en -stromen, internecommunicatietheorieën, 

geruchten op de werkvloer, sociale media 

- Externe communicatie 

o Mediarelaties, crisiscommunicatie, communicatieplan, corporate social 

responsibility, sociale media 

- Artikel: “Hoe groter Ikea, hoe beter voor het milieu” 

o Weliswaar grote keten, maar probeert zorg te dragen voor milieu 

o Artikel in krant > zit altijd wel mate van bedrijfscommunicatie achter 

- Artikel: “Hoe word je een beste werkplek zoals Schoenen Torfs?” 

o Als je in de pers wilt komen > doe je best aan bepaalde initiatieven van 

bedrijfscommunicatie 

- Artikel: “Mark Zuckerberg apologizes for the Cambridge Analytica scandal” 

o Vorm van crisiscommunicatie, is vorm bedrijfscommunicatie 

1.2 Bedrijfscommunicatie in hedendaagse organisaties 

Artikel: Cornelissen, J. (2014). Corporate Communication: A guide to theory & practice (4th ed.). 

London: Sage. (Ter inzage beschikbaar in de bibliotheek, maar enkel te kennen wat gezien is in de les) 

Introductie 

- Vandaag de dag leeft de overtuiging dat de toekomst van elke organisatie afhangt van hoe 

die wordt gezien door de voornaamste stakeholders (bv. aandeelhouders, klanten, 

werknemers, omwonenden) 

- Het beschermen van de organisatiereputatie wordt dan ook door veel organisaties gezien als 

een van de voornaamste doelstellingen en vormt de kerntaak van bedrijfscommunicatie 

- Toch wordt de rol van bedrijfscommunicatie nog vaak ondergewaardeerd 

- Doel van deze cursus is om deze rol duidelijk te maken 

- Zo zouden we in staat moeten zijn om: 

o De voornaamste theorieën en concepten op vlak van bedrijfscommunicatie te 

beheersen en toe te passen 

o Een communicatiestrategie op te stellen en te onderbouwen obv evidence based 

inzichten 

o De impact van bedrijfscommunicatie in relevante situaties en op relevante 

stakeholders te voorspellen en te begrijpen 

Reikwijdte en definities 
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- De invulling van bedrijfscommunicatie is gaandeweg gegroeid 

- Tot de jaren ‘70 

o Public relations als term om communicatie met stakeholders te beschrijven 

o Pr bestond echter grotendeels uit communicatie met de pers 

o Steeds meer andere stakeholders vroegen informatie aan organisaties → 

communicatie werd stilaan gezien als méér dan public relations 

o Ontstaan van de huidige invulling van bedrijfscommunicatie 

- Meer hedendaagse invulling 

o Focus op de hele organisatie 

o Gaat over hoe de organisatie zich presenteert aan alle key stakeholders, zowel intern 

als extern 

▪ Niet enkel tegenover de pers 

▪ Aandeelhouders, publiek, etc 

o Managementfunctie die verschillende subdisciplines overziet zoals mediarelaties, 

interne communicatie, crisiscommunicatie, veranderingscommunicatie, … 

- “Corporate communication is a management function that offers a framework for the 

effective coordination of all internal and external communication with the overall purpose of 

establishing and maintaining favorable reputations with stakeholder groups upon which the 

organisation is dependent.” 

Trends in bedrijfscommunicatie 

- Aanvankelijk werkte men vanuit de veronderstelling dat bedrijfscommunicatie directe 

gevolgen zou hebben voor de attitude van stakeholders en bijgevolg de reputatie van de 

organisatie 

- Communicatie werd beschouwd als een lineair proces waarbij een bepaalde 

communicatiestrategie rechtstreeks leidt tot een effect bij de stakeholders 

- Stakeholders werden beschouwd als passief 

- Effect van corporate communicatie beschouwd als voorspelbaar: een bepaalde vorm van 

communicatie toepassen > bepaald effect teweegbrengen 

- Voorbeelden 

o Bij een persconferentie gaan ze hier nog steeds vanuit: communicatie overbrengen > 

hopen dat deze bepaald effect heeft 

o Persbericht: communicatie vanuit organisatie naar een passieve ontvanger, die de 

info gewoon binnenkrijgt 

- Vandaag de dag werkt dit lineaire model niet langer 

o Stakeholders zijn meer actief geworden 

o Stakeholders uiten hun verwachtingen en klachten sterker 

o Sociale media bieden stakeholders de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het 

communicatieproces 

- Hierdoor is bedrijfscommunicatie steeds dialogischer en interactiever geworden 

- Belang van stakeholder engagement 

o Belangrijk om in dialoog te gaan met stakeholders en ze echt te betrekken bij de 

organisatie 

- Nog niet alle organisaties houden hier voldoende rekening mee 

o Nog steeds veel organisaties die er vanuit gaan dat stakeholders passief zijn 

o Houden te weinig rekening met actieve stem stakeholders + dat ze eigen mening 

uiten 
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▪ Bv. Goedbedoelde pr-campagne wordt bashtag (#myNYPD): politie NY 

vroegen op Twitter om positieve verhalen te delen over de politie 

• Maar niet alle stakeholders hadden positieve ervaringen 

• Hierdoor veel negatieve tweets verstuurd 

▪ Bv. Greenpeace klaagt Nestle aan in filmpje omwille van gebruik palmolie 

• Eet vinger oerang oetan ipv Kitkat Nestle 

• Rode logo Kitkat: “Killer” > sociale media 

• Nestle: “We verwijderen jullie reacties als jullie die plaatsen met die 

profielfoto” 

• Iemand reageert: beter om in dialoog te gaan in plaats van aan 

censuur te doen → effectieve mening en stem 

• Belangrijk om als bedrijf hierop te reageren! 

Bedrijfscommunicatie in hedendaagse organisaties 

- In wat volgt wordt de evolutie geschetst van de twee voornaamste communicatiedisciplines 

binnen organisaties: 

o Marketing 

o Public relations 

- Er worden in dit kader heel wat opdelingen gemaakt en er is wat dit betreft ruimte voor 

discussie. Een andere gangbare opdeling binnen organisaties, meestal gebruikt in België, is 

bv. 

o Marketingcommunicatie 

o Bedrijfscommunicatie 

Historische achtergrond 

- Public relations/bedrijfscommunicatie: 

o Relaties met stakeholders staan centraal met het oog op een sterke reputatie 

o Door middel van publiciteit, hiervoor zal het bedrijf niet betalen 

o Doel: goodwill tot stand brengen zodat stakeholders de mogelijkheden van een 

bedrijf om winst te maken niet in de weg staan 

- Marketing: 

o Het effectief op de markt brengen en verkopen van producten staat centraal 

o Door middel van reclame, waarvoor het bedrijf betaalt 

o Doel: aan de noden van de consumenten voldoen om zo winst te genereren 

Overlapping tussen marketing en pr/bedrijfscommunicatie 
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- a = corporate advertising (advertising by a firm where the company, rather than its products 

or services, is emphasized) 

o Mengvorm 

o Reclame maken voor hele organisatie, niet voor product 

- b = direct marketing (direct communication via post, telephone, online or e-mail to 

customers and prospects) and sales promotions (tactics to engage the customer including 

discounting, coupons, guarantees, free gifts, competitions, vouchers, demonstrations and 

bonus commission) 

o Puur marketing 

- c = distribution and logistics, pricing and development of products 

o Puur marketing, weinig pr 

- d = ‘corporate’ public relations (public relations activities towards ‘corporate’ stakeholders, 

which excludes customers and prospects in a market); includes issues management, 

community relations, investor relations, media relations, internal communication and public 

affairs 

o Pr activiteiten gericht op stakeholders die geen potentiële klanten zijn (bv. 

Investeerders, buurtbewoners) 

- e = ‘marketing’ public relations (the use of what are traditionally seen as public relations 

tools within marketing programs); includes product publicity, sponsorship, branded content 

o Mengvorm 

o Tool die eerder pr is, maar wel marketing 

o Bv. Branded content: artikel schrijven in tijdschrift (is pr: je biedt content aan, geen 

reclame), maar je probeert indirect wel reclame te maken voor je bedrijf of 

producten 

- f = mass media advertising (advertising aimed at increasing awareness, favour or sales of a 

company’s products or services) 

o Puur marketing 

Voorbeelden 

- Corporate advertising 

o Je maakt reclame voor een hele organisatie, niet voor een product 

o Vb. “Dexia Bank wordt Belfius Bank” 

▪ Reclame advertentie, maar om hele organisatie (Belfius) in de kijker te 

zetten) 

o Vb. Positieve cijfers van Belfius Bank 

- Advertising (marketing) 

o Vb. “Belfius invest: Top Funds Selection” 

▪ Affiche die reclame maakt voor specifiek product van Belfius 

- Marketing public relations (branded content) 

o Vb. Makeup.com 

▪ Beautyblog: content, maar het bedrijf dat achter de blog zit is L’Oreal, dus 

uiteraard worden ook vooral de producten van L’Oreal gepromoot in deze 

blog 

Geïntegreerde communicatie 

- Marketing en pr overlappen niet alleen op sommige vlakken, ze zijn ook vaak complementair 

- Die sterke link tussen marketing en pr leidt tot een noodzaak aan meer integratie tussen 

beide disciplines 
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- Verschillende modellen mogelijk voor integratie 

- Meeste organisaties hanteren tweede model 

o Beide departementen bestaan apart, niet volledig geïntegreerd, maar kiezen ervoor 

om de acties toch wat te integreren en op elkaar af te stemmen 

 

Quizvraag 

- Porter is een luxueus modemagazine, vergelijkbaar met Vogue. De uitgever van het magazine 

is Net-a-Porter, een website die luxemode verkoopt. De producten in het magazine kan je 

scannen om dan via de app van het Net-a-Porter te kopen. 

o Dit is een voorbeeld van ?marketing public relations 

1.3 Definities en dimensies van bedrijfscommunicatie 

Artikel: Hutton, J.G. (1999). The definition, dimensions, and domain of public relations. Public 

Relations Review, 25(2), 199-214. 

Introductie 

- Public relations 

o Jong domein 

o Geen algemeen aanvaarde definitie van pr en het doel ervan 

o Identiteitscrisis 

- Gevolg is dat veel critici pr hebben proberen te definiëren 

o Vaak nogal negatieve connotaties 

▪ “How PR sold the war in the Persian Gulf” 

• PR bureau had een meisje naar het Amerikaanse congres gestuurd 

en zij had daar getuigd over de verschrikkelijke manier waarop de 

soldaten Koeweit waren binnengevallen. Hier waren de leden niet 

goed van, op basis hiervan hebben ze beslist dat het oke was om Irak 

binnen te vallen om hen te straffen. 

• Achteraf bleek dat dat meisje helemaal niet meer in Koeweit 

woonde toen de Irakese inval daar plaatsvond → getuigenis 

verzonnen 

• Was verzinsel van pr bureau om congres te manipuleren zodat 

iedereen pro zou zijn dat VS Irak binnenvalt 

o “Spin doctoring”: als communicator een bepaalde draai aan de werkelijkheid geven 

om iets in jouw voordeel te laten uitdraaien 

Doel van het artikel 

- Definitie van pr geven 

- Implicaties van definitie verkennen 

- Een driedimensioneel raamwerk voorstellen waarmee verschillende visies op pr kunnen 

worden geanalyseerd 
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Definities 

- Pr-pionier Ivy Lee focust op eerlijkheid, begrip en compromis om te zorgen voor goede 

relaties tussen organisaties en het publiek 

- Volgens een andere grondlegger van pr, Edward Bernays, is pr “the attempt, by information, 

persuasion and adjustment, to engineer public support for an activity, cause, movement or 

institution” 

o Steun krijgen van publiek voor een bepaald iets 

- Van begin 20ste eeuw tot jaren ’90: talloze andere definities en metaforen 

- Meer recent: een aantal thema’s die steeds terugkomen zoals management, organisatie, 

publiek 

- Evolutie: “the public be fooled” → “the public be damned” → “the public be manipulated” 

→ “the public be informed” → “the public be involved or accommodated” 

o Misleiden → negatieve gevolgen van pr ervaren → manipuleren → informeren → 

betrokken 

- Geen consensus 

- Kritiek op definities 

o Bestaande definities focussen meer op effecten en/of taken van pr dan op het doel 

ervan 

o Veel definities zijn normatief of prescriptief (wat pr zou moeten zijn), eerder dan dat 

ze de ware functie van pr beschrijven (descriptief) 

- Naast het ontbreken van een eenduidige definitie voor PR zijn er heel wat gerelateerde 

begrippen die verwarring veroorzaken: 

o Reputatiemanagement, perceptiemanagement, imagomanagement 

o Corporate communicatie of bedrijfscommunicatie 

o Public affairs 

- Gevolg: 

o Desintegratie van het domein 

o Pr verliest belangrijke functies aan andere domeinen 

Dimensies van pr 

- Belangrijk bij het komen tot een eenduidige definitie is het vaststellen van de fundamentele 

dimensies van pr 

- Op basis van de literatuur onderscheidt men drie dimensies die de verschillen tussen de 

verschillende definities van pr kunnen verklaren: de 3 I’s 

o Interest 

▪ Welk belang heeft pr voor ogen? 

▪ Van de organisatie? Of van de maatschappij? 

o Initiative 

▪ Eerder reactief of proactief? 

o Image 

▪ Eerder gericht op creëren van perceptie of realiteit? 
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Persuasion 

- Pro-actief 

- Manipulatie van perceptie 

- Focus op voordelen voor organisatie 

- Publiek overtuigen om te denken of zich te gedragen op een manier die voordelig is voor de 

organisatie 

- Bv. Promotie, propaganda, lobbyen 

- Bv. Farmabedrijf dat mediacampagne had opgezet waarvan een ziek jongetje het boegbeeld 

was → hij wordt gebruikt om de terugbetaling van het geneesmiddel dat hem kan redden te 

forceren 

o Zit een farmabedrijf achter dat het medicijn produceert → iets verkrijgen dat de 

organisatie ten goede komt → als de terugbetaling wordt goedgekeurd, zal het 

geneesmiddel veel meer gekocht worden > meer winst voor het bedrijf 

o Perceptie 

Advocacy 

- Lijkt op persuasion, maar eerder reactief 

- Perceptie én realiteit 

- Focus op voordelen voor organisatie 

- Vaak reactie op controverse 

- Vaak publiek overtuigen om iets niét te doen of denken 

- Bv. Nieuwe voedingsdriehoek: negatieve rol weggelegd voor vlees > bijna even negatief als 

snoep en chips 

o Beroepsvereniging van slachthuizen vond dit heel ongenuanceerd: hun reactie hield 

in om mensen te overtuigen dat vlees niét slecht is 
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▪ Reactief: reageren op controverse 

Public information 

- Eerder reactief 

- Realiteit 

- Focus op voordelen voor organisatie en maatschappij 

- “Educator” → organisatie zal vooral educatief optreden 

- Bv. Twitter: iemand tweet met klacht over overvolle treinen: NMBS antwoordt met link naar 

app die probleem kan oplossen 

o Zowel voordeel voor organisatie (NMBS in positief daglicht) + maatschappij (worden 

geholpen en geïnformeerd) 

Cause-related public relations 

- Eerder pro-actief 

- Perceptie en realiteit 

- Focus op voordelen voor maatschappij 

- Lijkt op persuasion op vlak van intenties (publiek op bepaalde manier doen 

denken/handelen), maar doel is het welzijn van de maatschappij en niet een organisatie 

- Dient breder publiek belang, eerder dan specifieke belangengroep of individu 

- Vaak lobbyen en publiciteit 

- Bv. Organisatie sign for my future: zetten zich in voor klimaat: petitie overhandigd aan politici 

om zich in te zetten voor klimaat 

Image/reputation management 

- Eerder pro-actief 

- Perceptie 

- Focus op voordelen voor organisatie 

- Focus op reputatie van organisatie 

- Vooral publiciteit 

- Bv. De Lijn reageerde op kritiek met een campagne om hun imago op te krikken 

Relationship management 

- Pro-actief 

- Realiteit 

- Focus op voordelen voor organisatie en maatschappij 

- Focus op identificeren van gemeenschappelijke belangen tussen organisatie en 

maatschappij, compromissen en win-winsituatie 

- Bv. The Body Shop: gemeenschappelijk belang tussen organisatie en maatschappij: forever 

against animal testing: petitie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen 

dierenproeven 

o Komen tegemoet aan belang maatschappij, maar ook voordeel voor hen 

Dimensies van pr 

- Elk van de zes interpretaties van pr heeft sterktes en zwaktes 

- Slechts één interpretatie kan dienen als definitie en als paradigma voor het domein → 

relationship management (win-win organisatie en publiek) 
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- Op basis hiervan stelt de auteur een definitie voor van pr: “het managen van strategische 

relaties” 

o Hij ziet dit als overkoepelende definitie 

- De zes verschillende modellen van pr zijn situationele rollen die pr kan innemen in bepaalde 

contexten 

1.4 Stakeholdermanagement 

Artikel: Cornelissen, J. (2014). Corporate Communication: A guide to theory & practice (4th ed.). 

London: Sage. (enkel te kennen wat in de les besproken wordt) 

Definities 

- Stakeholder: “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organization’s purpose and objectives” 

- Stake: “an interest or share in an undertaking, that can range from simply an interest in an 

undertaking at one extreme to a legal claim of ownership at the other extreme” 

o Kan invloed hebben op organisatie of wordt er zelf door beïnvloed 

Stakeholdermodel 

 

- Heel veel partijen kunnen stakeholder zijn 

- Dubbele pijlen: qua communicatie en uitwisseling tussen organisatie en stakeholders, vaak 

langs beide richtingen 

Soorten stakes 

- Stakes (Freeman, 1984) 

o Equity stakes → ownership 

▪ Iemand die effectief bepaald deeltje organisatie bezit 

▪ Bv. Aandeelhouders, bestuurders 

o Economic or market stakes → economic interest 

▪ Hebben bepaalde economische interesse/belang in organisatie 

▪ Bv. Werknemers, klanten, toeleveranciers, concurrenten 

o Influencer stakes → no ownership or economic interests 

▪ Stakeholders die geen economic of equity stakes hebben 
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▪ Bv. Consumentenorganisaties, milieugroeperingen, handelsorganisaties, 

overheidsinstellingen 

Soorten stakeholdergroepen 

- Clarkson (1995) 

o Primaire stakeholders → noodzakelijk voor het voortbestaan van een organisatie 

▪ Bv. werknemers, klanten 

o Secundaire stakeholders → beïnvloeden organisatie, maar niet noodzakelijk voor het 

economische voortbestaan van een organisatie 

▪ Bv. overheid, belangengroepen 

- Clarkham (1992) 

o Contractual stakeholders → juridische relatie met organisatie 

▪ Bv. klanten, werknemers, distributeurs, leveranciers, aandeelhouders 

o Community stakeholders → stakeholders wiens relatie met organisatie niet-

contractueel is 

▪ Bv. consumenten, overheid, media, actiegroepen, lokale gemeenschappen 

Stakeholdercommunicatie 

- Organisaties moeten de verschillende stakeholders identificeren en op de gepaste manier 

met hen communiceren 

- Elke stakeholder moet de juiste informatie ontvangen op de juiste manier 

- Daarom zal men de verschillende stakeholders eerst moeten identificeren en analyseren 

Power-interest matrix 

 

- Manier om stakeholders in te delen 

- Twee dimensies 

o Power dimensie: mate van macht die bepaalde stakeholder heeft 

▪ Laag of hoog 

o Interest dimensie: belang dat bepaalde stakeholder in organisatie heeft 

▪ Laag of hoog 

- Vier kwadranten / soorten stakeholders 
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o A: stakeholders met weinig macht + laag niveau van belang in organisatie 

▪ Best minimal effort doen op vlak van communicatie en relaties 

▪ Bv. voor KUL: algemene publiek 

o B: stakeholders met weinig macht + hoge mate van belang in organisatie 

▪ Keep informed: hebben wel interesse dus informeren 

▪ Bv. voor KUL: buurtbewoners KUL, alumni > niet veel invloed, maar wel 

interesse en belang 

o C: stakeholders met veel macht + lage mate van belang 

▪ Keep satisfied: niet zoveel belang dus gewoon tevreden is oke 

▪ Bv. voor KUL: media 

o D: stakeholders met veel macht + veel belang 

▪ Key players: informeren, tevreden houden, communiceren > 

allerbelangrijksten 

▪ Bv. voor KUL: studenten 

- Belangrijk: niet alle stakeholders blijven in hetzelfde kwadrant 

o Bv. Media: normaal kwadrant C, maar stel dat er iets gebeurt binnen organisatie, dan 

krijgt media meer interesse → worden key player in kwadrant D 

Modellen van stakeholdercommunicatie 

 

- Informational strategy:  

o Informatie geven aan stakeholder 

o Communicatie is vooral one way: vanuit organisatie naar stakeholder 

o Maar wel symmetrisch: beide partijen van communicatie staan wel op zelfde niveau 

o Organisatie gaat niet proberen organisatie te manipuleren, puur informeren > 

symmetrisch = organisatie op zelfde hoogte als stakeholder 

- Persuasive strategy: 

o Organisatie wilt stakeholder overtuigen van iets 

o Two-way: communicatie in twee richtingen 

o Asymmetrisch: communicatie van stakeholder naar organisatie is voornamelijk 

feedback die organisatie gebruikt om ze nog meer te overtuigen 

- Dialogue strategy: two-way symmetrical model of communication 

o Two-way: organisatie gaat communiceren met stakeholder en andersom 

o Symmetrisch: ene partij probeert niet de andere partij te overtuigen 
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o Model waar je naar toe zou moeten gaan 

Quizvraag 

Het taxibedrijf Uber ligt regelmatig onder vuur door klachten van vrouwelijke medewerkers over 

seksisme en intimidatie op de werkvloer. Daarenboven zouden ook de vrouwelijke chauffeurs minder 

verdienen dan de mannelijke taxibestuurders. Welk soort stake heeft Unia (het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum) in Uber, volgens de classificatie van Freeman (1984)? 

A) Geen 

B) Equity stake 

C) Economic / market stake 

D) Influencer stake > Unia kan wel invloed uitoefenen op organisatie: als ze vinden dat er echt 

iets mis is kunnen zij hier aandacht rond creëren → invloed op reputatie 

1.5 Corporate identity en corporate reputation 

Artikels: Cornelissen, J. (2014). Corporate Communication: A guide to theory & practice (4th ed.). 

London: Sage. (Aanvullende literatuur, niet in de reader) 

Mariconda, S., & Lurati, F. (2015). Does familiarity breed stability? The role of familiarity in 

moderating the effects of new information on reputation judgments. Journal of Business Research, 

68(5), 957-964. (reader) 

Bedrijfscommunicatie 

- Tweeledig doel bedrijfscommunicatie: 

o Informatie uitwisselen 

o Imago van organisatie creëren en projecteren 

- Corporate image management 

o Traditioneel wordt hierbij gesproken over corporate identity (identiteit), corporate 

image (imago) en corporate reputation (reputatie) 

Identiteit, imago en reputatie 

 

Beïnvloedende factoren identiteit 

- Identiteit van sector 

o Bv. bankensector (saai, stroef) vs. entertainmentsector (minder zakelijk) 

o Identiteit sector heeft invloed op identiteit organisatie 

- Corporate strategie 

o Mission statement / missie 

o Visie 

- Corporate cultuur 
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o “The way we do things around here” 

o Waarden en attitudes die worden gedeeld door leden van de organisatie 

- Corporate structuur 

Missie 

- Waarom bestaat onze organisatie? 

- Wat is het hoofddoel van onze organisatie? 

- Kenmerken 

o Kort 

o Makkelijk te onthouden 

o Bevat kernwaarden organisatie 

o Inspirerend – differentiërend (je probeert je te onderscheiden van andere 

organisaties) 

o Waar je dag na dag naar streeft 

- Bv. Volvo: “Welvaart vergroten door transportoplossingen” 

o Kort en makkelijk geformuleerd, maar toont kernwaarde 

Visie 

- In welke richting evolueert je organisatie? 

- Kenmerken 

o Sturende toekomstvisie 

o Ook inspirerend 

o Niet iets wat je dag na dag wil bereiken, maar abstracter langetermijndoel 

o Ambitieus 

- Bv. Volvo: “De meest aantrekkelijke en succesvolle leverancier van transportoplossingen ter 

wereld te worden” 

o Iets op langere termijn, toekomstvisie 

- Bv. Ikea: “To create a better everyday life for the many people” 

Quizvraag 

Tesla stelt al sinds het ontstaan van zijn organisatie dat het bedrijf op termijn een omwenteling wil 

veroorzaken in de wereld van de elektrische wagens. Hoewel het bedrijf die omwenteling volgens 

CEO Elon Musk niet alleen kan teweegbrengen, ziet hij Tesla als een pionier die uiteindelijk de weg 

wil vrijmaken voor andere autobouwers. Hij wil druk op hen uitoefenen om elektrische wagens te 

omarmen. Wat wordt hier gereflecteerd? 

A) De persoonlijkheid van het bedrijf 

B) De identiteit van het bedrijf 

C) De missie van het bedrijf 

D) De visie van het bedrijf > heel ambitieus (pionier zijn), willen ze op lange termijn naar streven 

Corporate cultuur 

- Bv. Ikea: waarden die voor hen belangrijk zijn: samenhorigheid, eenvoud, zorg voor mens en 

milieu, verantwoordelijkheid nemen 

- Prof vindt dat dit inderdaad ingebakken is in cultuur daar (zij is jobstudent geweest) 

Corporate structuur 

- Hoe organisatie organisatorisch gestructureerd is: hiërarchie, organigram 
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o Dit gaat ook mee identiteit bepalen 

Identiteit 

- Identiteit = het profiel en de waarden van de organisatie, die worden overgebracht via 

bedrijfscommunicatie 

o Intern 

o Komt tot uiting via gedrag, symboliek en communicatie 

 

- Imago wordt gecreëerd = extern 

- Symbolen: naam, logo’s, slogan, huisstijl 

- Communicatie: corporate advertising, evenementen, sponsoring, publiciteit, corporate story 

- Gedrag: gedrag van werknemers dat een indruk nalaat bij stakeholders 

Symbolen 

- Bv. Logo Unilever: figuren in U: elk figuur heeft betekenis op zich 

Communicatie – corporate branding 

- Bv. Filmpje Coca Cola company: door middel van communicatie aan corporate branding doen 

→ zo identiteit overbrengen 

o Heeft imago van ongezonde organisatie doordat ze gesuikerde dranken produceren, 

maar ze wilden laten zien dat ze qua identiteit geen organisatie zijn die puur 

ongezonde dranken maken, maar net beverages for life (voor ieder moment van de 

dag, niet enkel ongezond) 

Communicatie – corporate story 

- Aan de hand van storytelling identiteit aan buitenwereld laten zien 

- Bv. Hp: ooit begonnen in hun garage en van hieruit is het hele bedrijf gegroeid. In hun 

corporate story verwijzen ze altijd naar het begin in de garage om zo inspirerend te werken 

Gedrag 

- Bv. CEO Ryanair: Michael O’Leary: typische stijl die hij altijd hanteert: heel outspoken en lijkt 

alsof hij zich niet druk maakt hoe zijn imago over komt 
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o Hij zegt dat klanten altijd ongelijk hebben 

o Wilt wc’s schrappen + staanplaatsen aanbieden 

o Enige wat hem kan schelen is zo goedkoop mogelijke vluchten aanbieden 

o Door gedrag CEO wordt ook identiteit vliegtuigmaatschappij weerspiegeld 

Identiteit en imago 

- Imago = onmiddellijke set van associaties van een individu als respons op signalen of 

boodschappen van of over een organisatie op een bepaald punt in de tijd 

- Hoe externe mensen je organisatie percipiëren 

- Wat één individu op bepaald moment denkt over bedrijf 

 

Reputatie 

- “A corporate reputation is a collective construct that describes the aggregate perceptions of 

multiple stakeholders about a company’s performance” 

o Collectief construct dat gaat over de verschillende percepties van stakeholders over 

de organisatie 

- Optelsom van hoe een bedrijf wordt beoordeeld door werknemers (intern) en andere 

stakeholders (extern), over een langere tijdsperiode 

- Zorgt voor steun van stakeholders 

- Zorgt ervoor dat organisaties eerste keus worden bij investeerders, klanten, werknemers en 

andere stakeholders 

- Biedt met andere woorden tal van competitieve voordelen 

- Bv. Apple: Apple-aanbidders vergeven hun merk alles 

- Organisaties met sterkste reputaties 

o Hoge visibiliteit 

o Hoge “distinctiveness”: onderscheiden zich van andere organisaties 

o Hoge authenticiteit 

o Hoge transparantie 

o Hoge consistentie 

Corporate branding 

- Belang van distinctiveness → corporate branding 

- Organisatie als merk – corporate brand 
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- Belang van branden van hele organisatie ipv enkel aparte producten of diensten 

o Product branding → gesegmenteerd 

o Corporate branding → alle stakeholders 

- Differentiëren op de markt 

- Monolithic corporate identity 

o Alle producten vallen onder dezelfde corporate name 

o Disney, Nike, Apple, McDonald’s 

▪ Alle producten die zij verkopen vallen onder dezelfde merknaam 

- Endorsed identity 

o Producten hebben eigen naam, maar met vermelding van overkoepelend merk 

o Kellogg’s (Coco pops, frosties, cornflakes), Nestlé (Nesquik, KitKat)  

- Branded identity 

o Producten hebben eigen naam, zonder vermelding van overkoepelend merk 

o Unilever, Procter & Gamble 

▪ Grote merken die heel wat producten onder zich hebben, maar deze worden 

verkocht met eigen merknaam 

▪ Bv. Head & shoulders, Dreft, Always vallen alllemaal onder één merk maar 

worden verkocht met eigen naam 

- Meer en meer gaan merken proberen naar monolithic brand te gaan 

o Monolithic identities hebben hoge marktwaarde 

o Besparen op marketing- en communicatiecampagnes 

o Differentiatie tov concurrenten berust vaak op corporate values 

Alignment 

- Kern van corporate branding is “alignment” tussen identiteit (intern) en imago (extern) → 3 

zaken op elkaar afstemmen 

- Belang van alignment van visie die wordt uitgedragen door het management, 

organisatiecultuur die wordt ervaren door medewerkers en imago of reputatie die wordt 

gepercipieerd door externe stakeholders 

- Alignment = iets op dezelfde lijn 
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- Gaps: 

o Vision-culture gap: discrepantie tussen visie van managers en cultuur werknemers 

▪ Sprake van practice what you preach? Worden waarden uitgedragen door 

werknemers? 

o Image-culture gap: discrepantie tussen imago dat externe stakeholders hebben van 

organisatie en cultuur werknemers 

▪ Komt het imago dat stakeholders toekennen aan de organisatie overeen met 

de cultuur binnen de organisatie? 

▪ Vinden werknemers het belangrijk wat externe stakeholders over organisatie 

denken? 

o Image-vision gap: discrepantie tussen imago dat externe stakeholders hebben van 

organisatie en visie van managers 

- Voorbeeld: Pepsi busje, maar bestuurder drinkt Cola 

o Eventueel: vision-culture gap > visie management wordt niet uitgedragen door visie 

werknemer 

o Culture-image gap > kan werknemer niet veel schelen wat externe stakeholders 

denken 

- Quizvraag: welke gap is dit? “Tesla fabriekswerkers onthullen dat er heel veel pijn, 

verwondingen en stress zijn. ‘Alles voelt gericht op de toekomst, buiten ons’ 

o = vision-culture gap: visie van management is dat Tesla heel vooruitstrevend en 

innovatief is, maar op vlak van culture bij de werknemers is hier helemaal geen 

sprake van 

1.6 Does familiarity breed stability? The role of familiarity in moderating the effects of new 

information on reputation judgements (Mariconda & Lurati, 2015) 

Kernconcepten van het onderzoek 

- Familiarity/bekendheid = de mate van kennis die mensen hebben over een organisatie 

- Reputatie 

- Nieuwe informatie = positieve of negatieve informatie over een organisatie die een mogelijke 

invloed heeft op de evaluatie van een organisatie 

Bekendheid van organisatie en reputatie 

- Meest bestaande onderzoek suggereert dat een hoge mate van publieke bekendheid en 

aandacht positief is voor organisaties 

- Welke invloed heeft bekendheid (familiarity) van een organisatie op de stabiliteit van de 

reputatie in het licht van nieuwe informatie? 

2 mogelijke hypothesen 

- Bekendheid leidt tot een meer stabiele reputatie 

o Mensen die vertrouwd zijn met de organisatie hebben er meer kennis over, wat hun 

attitudes beter bestand maakt tegen nieuwe informatie 

o Die hoge mate van kennis maakt mensen zekerder van hun oordeel over een 

organisatie, waardoor hun nood aan verdere informatie vermindert 

→ Bij blootstelling aan nieuwe informatie over een organisatie (hetzij positief, hetzij 

negatief), zal de beoordeling van de reputatie minder veranderen bij mensen die bekend zijn 

met de organisatie dan bij mensen die niet bekend zijn met de organisatie 

- Bekendheid leidt tot een minder stabiele reputatie 
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o Vertrouwdheid met een organisatie/object leidt tot meer aandacht voor en 

motivatie tegenover nieuwe informatie 

o Mensen die vertrouwd zijn met de organisatie zijn meer ambivalent tegenover de 

organisatie, wat hun attitudes onstabieler maakt 

→ Bij blootstelling aan nieuwe informatie over een organisatie (hetzij positief, hetzij 

negatief), zal de beoordeling van de reputatie meer veranderen bij mensen die 

bekend zijn met de organisatie dan bij mensen die niet bekend zijn met de 

organisatie 

Studie 1 

- 2 (familiar vs. non-familiar organisatie) × 2 (positieve vs. negatieve nieuwe informatie) 

between-subjects experiment 

- N = 324 / 152 voor finale analyses 

- Vertrouwdheid met bestaande vliegtuigmaatschappij gemeten 

- Reputatie ten opzichte van die vliegtuigmaatschappij gemeten voor en na het lezen van 

nieuwe informatie 

o Nieuwe informatie: voor deel deelnemers positief, voor deel deelnemers negatief 

Resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Balkjes = mate van reputatieverandering 

- Meer bekendheid zorgt voor minder reputatieverandering, zowel bij positieve als bij 

negatieve informatie 

o Wanneer mensen weinig bekend zijn met organisatie (zwarte balkjes): reputatie gaat 

meer veranderen 

o Zowel zwarte balkje links als rechts zijn groter dan witte balkjes 

- Bekendheid van een merk verzacht dus het effect van nieuwe informatie op reputatie 

Studie 2 

- 2 (familiar vs. non-familiar organisatie) × 2 (positieve vs. negatieve nieuwe informatie) 

between-subjects experiment 

- N = 211 
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- Vertrouwdheid met fictieve organisatie gemanipuleerd ( studie 1) 

o Deelnemers veel of weinig info gegeven over organisatie 

- Reputatie ten opzichte van die organisatie gemeten voor en na het lezen van nieuwe 

informatie 

Resultaten 

 

- Meer bekendheid zorgt voor minder reputatieverandering, maar hier enkel significant bij 

negatieve informatie 

- Bekendheid van een merk verzacht dus opnieuw het effect van nieuwe informatie op 

reputatie, vooral bij negatieve informatie 

- Bovendien zien we dat negatieve informatie voor een grotere verandering in reputatie zorgt 

dan positieve informatie 

Discussie 

- Bekendheid vermindert het effect van nieuwe informatie op reputatie 

- Bekendheid is “tweesnijdend zwaard” 

o Bekendheid beschermt reputatie tegen effecten van slecht nieuws 

o Bekendheid voorkomt dat goed nieuws een positief effect zal hebben 

o Reputatie moeilijker te veranderen in gelijk welke richting 

Door bekendheid: goed nieuws gaat minder reputatie verbeteren + slecht nieuws 

gaat minder negatieve invloed hebben op reputatie 

2. Introductie tot interne communicatie 

2.1 Algemene introductie tot het domein interne communicatie 

Artikel: Michels, W. (2010). Communicatie handboek: Identiteit, imago, merk, media (3rd ed.). 

Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. (achtergrondliteratuur, niet in de reader) 

Definiëren van interne communicatie 

- = communicatie met interne medewerkers van de organisatie 

- Onderscheidt zich van externe communicatie met stakeholders zoals klanten en 

investeerders 
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- Maar: communicatie naar medewerkers blijft niet altijd intern, vooral door opkomst nieuwe 

media 

- Grenzen tussen interne en externe communicatie vervagen 

o Bv. “Interne mail toont hoe Facebook veiligheidsproblemen wil ‘normaliseren’” 

▪ Al vaak datalek geweest waarbij gegevens medewerkers openbaar worden 

gemaakt 

▪ Hadden gemaild: hierin stond er dat ze gingen proberen vanuit Facebook om 

het probleem van de datalek te framen als een probleem dat aan de sector 

ligt en niet aan hen → mail gelekt → veel negatieve reacties op gekomen 

Doel van interne communicatie 

- Twee grote doelen: informeren en motiveren van medewerkers 

- Meer specifiek: 

o Scheppen van een efficiënte informatiestructuur 

o Bevorderen van een positieve organisatiecultuur 

o Vertalen van het beleid management naar de medewerkers 

o Versterken van de identificatie met de organisatie 

o Creëren van draagvlak voor veranderingen 

Belang van interne communicatie 

- Effectieve interne communicatie is gelinkt aan 

o Meer engagement en betrokkenheid van medewerkers 

o Hogere productiviteit 

o Betere werkprestaties 

o Meer tevredenheid 

o Minder verloop (snel ontslag nemen en naar andere organisatie gaan) 

- Jobtevredenheid en inzet worden beïnvloed door de identificatie van medewerkers met de 

organisatie 

- Identificatie met de organisatie wordt dan weer beïnvloed door de mate waarin 

werknemers: 

o De mogelijkheid krijgen om opwaarts te communiceren 

o Het gevoel hebben goed geïnformeerd te zijn over wat er gebeurt in de organisatie 

o Geloven dat het management zich oprecht inzet voor de organisatie 

Rolverdeling 

- Management: directie 

o Zorgen dat interne communicatie goed verloopt in organisatie + dat hier voldoende 

belang aan wordt gehecht + voldoende middelen beschikbaar maken 

o Goed voorbeeld stellen = ook interne communicatie > kan motiverend werken 

o Manier vinden om toch dichtbij werknemers te staan 

▪ Communicatie tussen management en medewerkers = belangrijk > 

medewerkers hechten hier veel belang aan 

- Middenkader: afdelingshoofden/teamleiders 

o Kruispunt van allerlei communicatiestromen 

o Zij gaan beleid van management naar dagdagelijkse werkleven van medewerkers 

vertalen + spelen feedback van medewerkers door aan managent 

- Afdeling personeelszaken (HR) 

o Doen vooral aan praktische interne communicatie: loon, verlof 
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- Afdeling communicatie 

o Vooral bezig met een meer algemeen communicatiebeleid en de uitvoering ervan 

o Zorgen voor perceptie, creëren van imago etc 

Communicatiestromen 

 

- A: verticale communicatie: tussen hogere en lagere niveaus 

o Verticale top-down: van directie naar middenkader naar personeel 

o Verticale bottom-up: van medewerkers naar teamleider naar afdelingshoofd naar 

directie 

- B: horizontale communicatie: uitwisseling van info tussen medewerkers op zelfde niveau in 

organisatie 

o Hebben functioneel direct met elkaar te maken 

o Bv. Twee mensen uit eenzelfde team die moeten overleggen 

o Kan via vergaderingen of mail, maar vaak ook via interpersoonlijk contact face-to-

face 

- C: diagonale communicatie 

o Communicatie tussen verschillende niveaus van de organisatie die niet verloopt via 

verticale of horizontale communicatie 

o Bv. Contact met dienst personeelszaken: iedereen van de organisatie communiceert 

met hen, niet enkel de medewerkers op hetzelfde niveau of degenen eronder of 

erboven 

- D: parallelle communicatie 

o Er wordt iets rechtstreeks gecommuniceerd aan alle medewerkers tegelijk 

o Bv. Toespraak CEO, personeelsblad 

Verticale communicatie 

- Top-down: management → medewerkers 

- Bottom-up: medewerkers → hogere niveaus 

o Verantwoording afleggen, rapporteren aan baas 
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o Wanneer ze spontaan verbeteringen aanreiken 

o Kan moeilijk zijn: wanneer er ontevredenheid leeft op de werkvloer stroomt dit vaak 

moeilijk naar boven 

o ‘Management by walking around’: je als manager voldoende op de werkvloer 

begeven om te horen hoe het gaat 

▪ Geraakt via formele communicatie vaak moeilijker naar boven 

Soorten informatie 

 

- Taakinformatie: informatie die ervoor zorgt dat de activiteiten binnen een organisatie op het 

juiste moment door de juiste personen worden uitgevoerd 

o Vaak van directe leidinggevende naar werknemer gecommuniceerd 

- Beleidsinformatie: informatie over de gang van zaken binnen organisatie, toekomstplannen, 

herstructureringen en informatie errond 

o Vaak vanuit topmanagement gecommuniceerd 

- P&O-informatie (personeel en organisatie): over arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, etc 

o Vooral door personeelsdienst of HR gecommuniceerd 

- Motiverende informatie: belangrijk om positief werkklimaat te creëren 

o Beste manier is om dat consequent te doen 

Communicatiemiddelen 

Mondelinge interne communicatie 

- Werkoverleg 

o Leidinggevende die op regelmatige basis met werknemers gesprek heeft 

o Gaat vooral over taakinformatie 

o Zaken overleggen die kwaliteit van werk kunnen verbeteren 

- Vergadering 

o Vaak iets formeler dan vergadering 

o Vaak op grotere schaal 

o Gaat niet enkel over taakverdelingen en werkinhoud, ook over informatie op 

beleidsniveau 

- Personeelsfeest 

o Informele activiteiten zijn ook deel van interne communicatie 

o Wakkert team spirit aan 

o Toont aan werknemers dat je hen belangrijk vindt > meer dan een nummertje 

o Bv. Personeelsfeest KUL 

- Introductie van nieuwe medewerkers 

o Hoe je dit aanpakt als organisatie is vorm van interne communicatie 
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o Als je dit goed aanpakt, gaat dit ervoor zorgen dat nieuwe medewerker zich sneller 

thuis voelt + efficiënter zal werken 

- Teambuilding 

o Laten zien aan medewerkers dat je hen apprecieert 

o Banden tussen medewerkers verbeteren 

- Sportdag 

o Vergelijkbaar met teambuilding 

o Verhoogt ook welzijn medewerkers + stimuleert hen om te sporten 

- Beoordelingsgesprekken 

o Gesprek tussen teamleider en werknemer hoe ze functioneren 

o Belangrijk om goed te kunnen afstemmen 

Schriftelijke interne communicatie 

- Mail 

- Intranet 

o Voordelen 

▪ Je kan hier heel snel info op zetten, aantal infobronnen die iedereen nodig 

heeft kan je hier gemakkelijk op plaatsen 

▪ Collega’s kunnen gemakkelijk info delen 

▪ Je kan aan tweerichtingsinformatie doen: interactie is mogelijk 

▪ Vrij goedkoop: geen drukkosten 

▪ Thuiswerkers kunnen hier gemakkelijk aan gekoppeld worden 

o Aandachtspunten 

▪ Iedereen effectief toegang tot Intranet? 

• Bv. Arbeiders fabriek 

▪ Structuur behouden 

- Personeelsblad 

o Vaak ingezet om band tussen organisatie en werknemers te versterken 

o Enerzijds informatieve artikelen (bv. beleidszaken), anderzijds meer ontspannende 

artikelen 

o Vaak ook medewerkers uitgelicht 

o Aandachtspunten 

▪ Wie bepaalt de inhoud? Redactie, directie? 

▪ Frequentie? 

▪ Wat wil je bereiken? 

▪ Hoe staat dat in verhouding tot andere communicatiemiddelen? 

▪ Formaat, opmaak 

▪ Hoe verspreiden? Op werk, thuis? 

▪ In welke mate input van medewerkers erin steken? 

Personeelsblad Intranet 

Push-medium: opdringen aan werknemers Pull-medium: werknemers halen zelf info af die 
ze nodig hebben 

Kan ook thuis, op openbaar vervoer etc gelezen 
worden, in alle rust 

Op de werkplaats gebonden aan alle drukte & 
stress 

Voor iedereen Alleen voor wie een computer heeft 

Publicatie gaat trager Publicatie gaat sneller 
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- Nieuwsbrief 

o Geschikter dan personeelsblad om snel actuele info te verspreiden 

o Beperktere omvang 

o Elektronisch of op papier 

- Mededelingenbord/ Ad Valvas 

o Hangt effectief op werkvloer 

o Door komst van Intranet misschien iets minder, maar nog steeds erg nuttig 

▪ Bv. zeker in organisaties waar medewerkers niet hele tijd achter computer 

zitten 

- Directiebrief 

o Kan belangrijk zijn om band tussen directie en medewerkers te versterken 

- Jaarverslag 

o Komt ook vaak bij externe communicatie voor 

o Bedrijven die beursgenoteerd zijn, zijn verplicht externe stand van zaken te delen 

van financiële situatie 

o Kan ook interessant zijn om dit intern te doen > geeft medewerkers idee dat ze 

betrokken zijn bij organisatie in algemeen 

▪ Positieve cijfers communiceren > medewerkers voelen zich trots 

▪ Negatieve cijfers communiceren > stimuleren om beter te doen 

▪ Sowieso goed om groepsgevoel te creëren 

- Sociale media 

o Traditioneel top-down en bottom-up communicatie is vaak hiërarchisch en verticaal 

georganiseerd 

▪ Deze verticale communicatie is vaak “control and command”: deze 

communicatie is sterk gecontroleerd door toplevels 

o Nieuwe (digitale) media worden gebruikt om dialoog en conversatie te bevorderen 

o Sociale media kunnen hiërarchische communicatielijnen doorbreken 

o Netwerken vormen die niet puur hiërarchisch zijn 

o Filmpjes: 

▪ Slack 

▪ Podio 

Communicatiestromen 

Artikel: White, C., Vanc, A., & Stafford, G. (2010). Internal communication, information satisfaction 

and sense of community: The effect of personal influence. Journal of Public Relations Research, 22(1), 

65-84.  

Doel van het onderzoek 

- Hoe percipiëren de werknemers de informatieflow vanaf de top? 

- Welke voorkeuren hebben werknemers op vlak van hoeveelheid communicatie en 

communicatiekanalen? 

- Wat is de rol van “sense of community” binnen de organisatie? 

- Wat is het verband tussen bovenstaande percepties en de mate waarin werknemers een 

“advocate” zijn voor een organisatie? 

Literatuurstudie 

- Personal influence model of public relations 
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o Persoonlijke relaties van pr-professionals met individuen bepalen het succes van 

public relations 

o Belang van personal influence in pr 

- Personal influence 

o Vooral belangrijk in culturen met hoge power distance en hoge mate van 

collectivisme, zoals Aziatische culturen 

o In alle culturen zijn die concepten van power distance en collectivisme belangrijk in 

grote, hiërarchische organisaties (los van de cultuur waar de organisatie zich in 

bevindt) 

o Daarom gaat deze studie de rol van personal influence van in de top (CEO) bekijken 

binnen grote organisaties 

- In bestaande literatuur richtlijnen rond hoeveelheid communicatie 

o Effectieve interne communicatie moet streven naar “information adequacy”: niet 

teveel en niet te weinig 

- Communicatiekanalen 

o E-mail is wel handig en wordt vaak verkozen 

▪ Het is wel onpersoonlijk, mist kans tot directe feedback, mist non-verbale, 

rijke communicatie 

- Sense of community 

o Studies hebben aangetoond dat communicatie correleert met community-building 

o Interne communicatie veranderen kan impact hebben op cultuur binnen organisatie 

Methode 

- Interviews 

- Sample werknemers van grote universiteit 

o Unief = grote organisatie 

- Veralgemeenbaarheid? 

o Vrij veralgemeenbaar, maar universiteit is natuurlijk wel vrij specifiek, maar ze 

hebben wel goede argumenten om te stellen dat resultaten veralgemeenbaar zijn 

- Inductieve analyse 

o Uit interviews zaken afgeleid 

Resultaten 

- Informatieflow vanaf de top 

o Werknemers verkiezen directe communicatie van de top: info van CEO rechtstreeks 

naar werknemers 

o Top-down-communicatie vertoont anders te veel bottlenecks, ongeleide verspreiding 

en inconsistentie 

- Hoeveelheid informatie 

o Werknemers bovenaan en onderaan de organisatie tevreden met hoeveelheid 

informatie 

o Werknemers uit het midden van de organisatie vinden dat ze te weinig informatie 

krijgen 

- Kanalen 

o Werknemers vinden face-to-face communicatie belangrijk 

o E-mailparadox 

▪ E-mails eerst als verkozen kanaal genoemd 
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▪ Bij doorvragen blijkt dat er te veel e-mails zijn en dat die niet aandachtig 

worden gelezen 

▪ Echte voorkeur is face-to-face communicatie 

o Website / intranet 

▪ Weinig tijd om informatie te bekijken 

▪ Gezien als pull-kanaal, geen push-kanaal: kanaal waar ze gericht info afhalen 

wanneer ze dit nodig hebben, info die organisatie erop zet wordt niet 

sowieso bekeken door alle werknemers 

- Community-building 

o Face-to-face communicatie belangrijk voor community-building 

o Vooral persoonlijke communicatie met topmanager draagt bij tot sense of 

community 

- Advocate for organization 

o Wanneer werknemers goed geïnformeerd zijn en tevreden met communicatie, gaan 

ze eerder een “advocate” worden voor de organisatie > positief beeld over 

organisatie naar buiten toe communiceren 

Quizvraag 

- Wat neem je mee uit deze paper voor de praktijk? 

o Directe communicatie vanaf de top is belangrijk voor werknemers, face-to-face 

communicatie is belangrijk, medewerkers niet overladen met mails, voldoende 

aandacht besteden aan werknemers in midden van organisatie, werknemers lezen 

niet sowieso alles op intranet, ze kiezen zelf welke info 

2.2 De voornaamste theorieën 

Maslow’s Hierarchy of Needs 

Artikel: Robertson, F. (2009). Classic models for communication. In M. Wright (Ed.), Gower handbook 

of internal communication (2nd ed.) (pp. 117-151). Farnham: Gower.  

Wat hebben werknemers nodig? Wat motiveert hen? 

- Voorbeeld: Colruyt heeft bus ingericht als kantoor die hen thuis kan ophalen zodat ze al 

kunnen werken in de file 

Piramide 
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- In essentie stelt dit model van menselijk gedrag dat een individu zich altijd eerst zal focussen 

op zijn of haar meest basale behoefte 

o Meest basale behoeftes = beneden in piramide 

- Je moet aan basis voldoen om rest te vervullen 

- Physiological needs 

o Nood aan voedsel, slaap, drinken, warmte 

- Safety 

o Nood aan fysieke bescherming, welzijn, financiële zekerheid, toegang tot medische 

hulp, wetgeving op veiligheidsvlak 

- Belonging 

o Nood aan menselijk contact (familie, vrienden, relaties), je aanvaard voelen in 

bepaalde omgeving 

- Esteem 

o Nood aan waardering en erkenning, behoefte aan status/macht/prestige/respect 

- Self-actualisation  

o Verlangen van iedere persoon om beste uit zichzelf naar boven te halen door 

persoonlijke groei 

- Algemeen onderscheid tussen twee soorten behoeften: 

o Deficiency needs: basisvereisten die sowieso voldaan moeten worden 

▪ Onderste vier 

o Growth needs: blijven altijd drijfveer, kunnen nooit volledig voldaan zijn 

▪ Bovenste: self-actualisation 

Van toepassing op organisatiecontext 

- Physiological needs: afgebakende werkuren, middagpauze, … 

- Safety: er zijn wetten die veiligheidsregels in bedrijven opleggen, er bestaan procedures om 

gedrag op de werkvloer te begrenzen en structureren, … 

- Belonging: bedrijven organiseren sociale bijeenkomsten om een gevoel van samenhorigheid 

te creëren (bv. teambuildings), werknemers vormen vaak werkteams om een familiaal gevoel 

te creëren, … 

- Esteem: door frequente evaluaties van werknemers kunnen hun verwezenlijkingen gevolgd 

en erkend worden, hetgeen een gevoel van self-esteem voedt 

- Self-actualisation: de mate waarin je kan doorgroeien en bijleren beïnvloedt hoe lang je bij 

een bedrijf blijft of hoeveel engagement je voelt t.o.v. je job 

Artikel 

- Steeds meer mensen die bereid zijn loon in te ruilen voor meer vakantiedagen om aan 

zelfontwikkeling te doen 

- Maar wordt er dan geen safety (lagere behoefte - loon) ingeperkt voor self-actualisation? 

- Cijfers: wordt vooral gedaan door mensen die al voldoende verdienen 

o Bv. 50-plussers 

o Dus: piramide geldt toch wel 

Self-actualisation 

- De mogelijkheid tot zelfontplooiing kan voor hedendaagse werkgevers het verschil maken 

- Wanneer twee werknemers werken voor twee werkgevers die gelijk zijn op vlak van loon, 

arbeidsomstandigheden, doorgroeimogelijkheden enz, zal een bedrijf dat de individuele 
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behoefte naar self-actualisation kan aanspreken meer toewijding en een hogere 

productiviteit verkrijgen 

Toepassing: coronacrisis 

- Physiological needs: 

o Work life balance verstoord 

o Veel werkgevers regeling gecommuniceerd 

▪ Bv. Geen verlof inzetten om tijdens werkuren op kinderen te passen 

- Safety 

o Als mensen dan toch op het werk moesten zijn waren er bepaalde 

gezondheidsprocedures om iedereen veilig te houden 

- Belonging 

o Normaal wordt hieraan tegemoet gekomen door elkaar tegen te komen op de 

werkvloer, sociale evenementen etc 

o Alternatieven:  

▪ Slack: virtuele koffiepauze 

- Esteem 

o Er werd heel veel gevraagd van werknemers (bv. op kinderen passen) > belangrijk om 

dit ook te erkennen als werkgever 

o Cadeautjes als bedankjes voor extra inzet 

- Self-actualisation 

o Zelfde gebleven, hangt er vanaf hoe werkgever het al voor corona deed 

o Sowieso belangrijk om werknemers de kans te geven zich te blijven ontwikkelen en 

ontplooien  

The change curve 

Artikel: Robertson, F. (2009). Classic models for communication. In M. Wright (Ed.), Gower handbook 

of internal communication (2nd ed.) (pp. 117-151). Farnham: Gower.  
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- Oorspronkelijk ontwikkeld om rouwperiode te verklaren, maar nu ook gebruikt bij grote 

veranderingen binnen organisaties 

Stadium 1 

- Shock, denial (ontkenning), numbness (verdoving) 

- Veranderingen die dit proces in gang zetten zijn bv. fusies, overnames en herstructureringen 

- Communicatie speelt een cruciale rol in het bereiken van de doelstellingen van dergelijke 

veranderingen 

- Veel werknemers zullen via geruchten of de media al weten dat er iets op til is, voor hen kan 

de bekendmaking een opluchting vormen. Anderen zullen nog niks weten en voor hen vormt 

het vaak een shock 

- Op de dag van de bekendmaking moet een communicatieplan omtrent de verandering 

worden ingezet 

Communicatie tijdens stadium 1 

1. Segmenteer werknemers op basis van relevante criteria (bv. functie) en breng hen binnen de 

24 uur op de hoogte 

2. Selecteer de gepaste media en kanalen om elk segment van de organisatie correct aan te 

spreken 

3. Denk na over de gevolgen die de aankondiging bij elk segment teweeg kan brengen en hou 

rekening met de 5/95 verdeling. 5% gaat op eerste dag al hele curve doorlopen, 95% zal op 

eerste dag zich in eerste stadium bevinden 

4. Zorg dat personeel de informatie te horen krijgt voordat de pers erover bericht 

5. Bereid FAQ’s voor zodat leidinggevenden eenduidig en correct informatie kunnen 

overbrengen 

6. Hou er rekening mee dat er de dag van de aankondiging mogelijk weinig feedback komt 

(ontkenningsfase), betekent niet dat ze het meteen aanvaarden 

7. Regel daarom één-op-één gespreken met diegenen die het sterkst zullen worden getroffen 

door de verandering 

Stadium 2 

- Fear, anger, depression 

- Het gevaarlijkste stadium  

o omwille van de gedaalde moraal en productiviteit 

o hoe langer personeel zich in dit stadium bevindt, hoe groter de kans dat de 

verandering mislukt 

- Bied personeel een duidelijke visie waarin ze kunnen geloven 

- De voornaamste uitdaging voor communicatieprofessionals is dat (nog) niet alles (in detail) 

kan worden gecommuniceerd → bied een duidelijke tijdlijn voor verdere info en de waarden 

die de verandering zullen sturen 

- Focus op de overlevers, die de toekomst vormen van het bedrijf 

Stadium 3 

- Understanding, acceptance, moving on 

- Wacht met het organiseren van motiverende evenementen tot de meerderheid van het 

personeel zich in stadium drie bevindt 

- Zorg dat de nieuwe leiders zichtbaar én menselijk zijn 
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- In dit stadium is het cruciaal dat werknemers de nieuwe visie, missie en waarden delen. Pas 

dan laten ze het verleden los en zullen ze de toekomst van het bedrijf omarmen 

Management Theories X, Y en Z 

Artikel: Robertson, F. (2009). Classic models for communication. In M. Wright (Ed.), Gower handbook 

of internal communication (2nd ed.) (pp. 117-151). Farnham: Gower.  

Overtuigingen van X-stijlmanagers 

- De gemiddelde persoon heeft een inherente aversie van werk en zal dit daarom, waar 

mogelijk, vermijden 

- Daarom moeten werknemers gedwongen, gecontroleerd en gestuurd worden 

- De gemiddelde werknemer geeft er ook de voorkeur aan gestuurd te worden en wil 

verantwoordelijkheid vermijden 

- Mensen zijn inherent egocentrisch en dus onverschillig voor de noden van de organisatie 

- Het zit in de aard van mensen om afkerig te staan tegenover veranderingen 

- De meeste mensen zijn vrij goedgelovig en niet erg snugger 

Kenmerken van de typische X-stijlmanager 

- Intolerant en een kort lontje 

- Afstand, arrogant, elitair 

- Ongelukkig en anti-sociaal gedrag 

- Niet deelnemen, geen teambuilding 

- Roepen 

- Zaken eisen, nooit vragen 

- Nooit danken of loven 

- Deadlines en ultimatums afdwingen 

- Weinig bezorgd om het welzijn of de moraal van medewerkers 

- … 

Thema Y 

- Daar waar Theory X overeenstemt met de ‘lower order’ deficiency needs van Maslow, stemt 

Theory Y overeen met de ‘higher order’ growth needs 

- In tegenstelling tot de deficiency needs kunnen de growth needs nooit geneutraliseerd 

worden en daarom motiveren ze gedrag bij werknemers 

- De growth needs zijn te rangschikken in volgorde van belang: 

o Cognition needs (leren, training, kennis, onderzoek, enz.) 

o Aesthetics needs (schoonheid, vorm, sfeer, plezier, enz.) 

o Self-actualisation needs (je eigen doelen bereiken, je eigen potentieel realiseren) 

o Transcendence needs (anderen helpen zich te ontwikkelen en bij alles wat ze kunnen 

bereiken) 

Relevantie van theorie X en Y 

- Wanneer je als intern communicatiemedewerker de organisatie, managers en werknemers 

wil motiveren moet je: 

o eerst identificeren welke managementstijl in de organisatie heerst 

o vervolgens de gepaste lage of hoge drijfveren gebruiken om mensen te motiveren 
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- Door gebruik te maken van de gepaste motivator kan de efficiëntie van beide stijlen worden 

versterkt 

- Niettemin leidt Theory Y veelal tot betere resultaten dan Theory X 

Theorie Z 

- In navolging van Theory X en Theory Y werd Theory Z, ook wel de Japanse managementstijl, 

beschreven 

- Daarbij kijkt men naar de relatie van werknemers met organisaties eerder dan naar de 

manier waarop managers hun werknemers zien 

- Gefocust op het verhogen van de loyaliteit van werknemers om te komen tot een hoge mate 

van engagement en daardoor ook verhoogde productiviteit 

- Vooral van toepassing in de Japanse cultuur waar werknemers vaker hun hele leven lang bij 

hetzelfde bedrijf werken 

Theorieën X, Y en Z toegepast op interne communicatie 

- De focus die Theory Z legt op tevredenheid en engagement van werknemers vormt de kern 

van hedendaagse interne communicatie 

- Heel wat bedrijven stellen daarom een Westerse interpretatie van deze principes voorop 

- Er is echter geen van deze drie theorieën die alle motivaties van werknemers omvat 

- Het meest wenselijk lijkt een combinatie van: 

o De participatieve managementstijl van Theory Y 

o De focus op werknemers van Theory Z 

3. Internecommunicatieaudit 

3.1 Introductie 

- Als internecommunicatiemedewerker moet je goed in staat zijn om de relevantie van je 

taken duidelijk te maken aan het management 

- Meten is weten 

o Interessant voor jezelf en management om te weten wat effect is van interne 

communicatie 

o Kan je meten mbv internecommunicatieaudit 

- Belang van degelijke procedures om communicatie in organisaties te auditen 

- Communicatieaudits ‘evaluate an organization’s communication system and provide the 

organization with valuable information about its communicative strengths and weaknesses’ 

- Er zijn tal van manieren om een dergelijke audit uit te voeren waaronder vragenlijsten, 

interviews, dagboekstudies, netwerkanalyse, enz. 

Belang voor een communicatiemedewerker 

- Moet soms zelf een audit uitvoeren in de eigen organisatie of als consultant voor 

verschillende organisaties 

- Kan vanuit een bedrijf een consultant aanstellen om een audit uit te voeren 

- Kan worden geconfronteerd met de resultaten van een communicatieaudit 

Overzicht 

- Verschillende methoden mogelijk 

- Vandaag bespreken we de twee voornaamste: 

o Critical Incident Technique (CIT) 
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o Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) 

3.2 Critical Incident Technique 

Artikel: Flanagan, J.C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327-358. 

Introductie (Zwijze-Koning & Jong, 2007) 

- De Critical Incident Technique (CIT) focust op uitzonderlijk positieve en negatieve 

ervaringen met interne communicatie 

- Veronderstelt dat dergelijke ‘incidenten’ de algehele communicatietevredenheid bij 

werknemers beïnvloeden en dus reflecteren 

- Werknemers wordt gevraagd zich ervaringen met communicatie voor de geest te halen én te 

beschrijven 

- Ervaringen waarvan ze vonden dat die opvallend effectief of ineffectief waren en waarover 

ze dus sterk positieve of negatieve gevoelens hadden 

- Deze techniek biedt een gedetailleerd inzicht in de communicatieprocessen binnen een 

organisatie, bv.: 

o Wordt informatie adequaat uitgewisseld? 

o Hoe worden beslissingen genomen? 

o Welke communicatiekanalen worden gebruikt om belangrijke kwesties te 

communiceren aan werknemers? 

Oorspronkelijk doel CIT (Flanagan, 1954) 

- Ontwikkeld als techniek om menselijk gedrag te observeren en de vereiste competenties van 

leden van een bepaalde beroepsgroep te bepalen 

- Ontstaan uit onderzoek naar het ‘Aviation Psychology Program’ van het Amerikaans leger 

tijdens de tweede Wereldoorlog 

- De methode analyseerde zaken zoals leiderschap in de strijd en desoriëntatie bij piloten 

- Na de oorlog werd de techniek uitgebreid en verder ontwikkeld 

- CIT bestaat uit procedures om directe observaties van menselijk gedrag te verzamelen 

- Men wil deze observaties gebruikten om de bruikbaarheid en efficiëntie van de activiteit in 

kwestie te verhogen (en om brede psychologische principes te ontwikkelen) 

- Een incident is ‘any observable human activity that is sufficiently complete in itself to permit 

inferences and predictions to be made about the person performing the act. To be critical, an 

incident must occur in a situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to 

the observer and where its consequences are sufficiently definite to leave little doubt 

concerning its effects’ 

o Laat het toe om bepaalde afleidingen en voorspellingen te maken over persoon die 

handelt 

o Het moet een duidelijk opvallend positief of negatief incident zijn 

o Moet afgebakend zijn, maar niet losstaan van geheel want moet voorspellende 

kracht hebben 

Procedure 

- CIT omvat geen vastomlijnde set van regels die de datacollectie sturen, het moet eerder 

gezien worden als een flexibele set van principes die moeten worden aangepast aan de 

specifieke context 



33 
 

- In het artikel in de reader staan de vijf voornaamste stappen uitgelegd die we nu kort zullen 

bespreken 

 

1. Doelstelling 

2. Planning en operationalisering 

3. Dataverzameling 

4. Data-analyse 

5. Interpretatie en rapportering 

1. Doelstelling 

- De doelstelling van de audit moet duidelijk worden geformuleerd 

- Wat wil je evalueren? 

o De algehele tevredenheid van werknemers t.o.v. de interne communicatie? 

o De tevredenheid van werknemers t.o.v. de communicatie m.b.t. een gebeurtenis, 

verandering, crisis in de organisatie? 

2. Planning en operationalisering 

- De respondenten moeten duidelijke instructies krijgen, zodat hun aandacht gevestigd wordt 

op die aspecten van interne communicatie die cruciaal zijn om hun tevredenheid te bepalen 

- Dat kan best door informatie te verzamelen over ‘critical incidents’ waarmee respondenten 

te maken kregen 

- Die incidenten worden gedefinieerd als extreme ervaringen met interne communicatie die 

opvallen in positieve of negatieve zin m.b.t. de tevredenheid van de respondent over de 

interne communicatie 

Geen correct voorbeeld van een critical incident (eerder algemene beschrijvingen van 

tevredenheid) 

- “Ge moogt wel eens klagen, maar dat wordt direct omgebogen naar iets positief. Dat vind ik 

wel een heel groot voordeel. Zo kan niemand de groep naar beneden trekken. Want dat zou 

ik heel erg vinden. Dat is onze grote kracht” (Tupperware). 

- “Als je iets negatiefs zegt, dan word je direct door die anderen… Ik ga niet zeggen 

“afgestraft”, maar het is niet mogelijk. Het wordt niet toegestaan om negatief te zijn” 

(Tupperware). 

- “Wat ik minder vind aan het systeem, is dat we eigenlijk afhankelijk zijn van onze leader of 

manager om dan de informatie op papier te krijgen. Indien zij het heel druk hebben of een 

beetje een moeilijke periode achter de rug hebben. Dat dit soms wat achter blijft” 

(Tupperware). 

- “Wat echt positief is bij AZG is de flash info, dat is iets, dat niet bestaat in andere 

verenigingen waar ik al gewerkt heb. Dat is echt iets dat zeer goed is voor de motivatie van 

de medewerkers” (Artsen zonder grenzen). 

- “De beslissing is vaak al genomen zonder dat anderen er iets mogen aan toevoegen” (Artsen 

zonder grenzen). 
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Wel een correct voorbeeld van een critical incident (concrete voorbeelden van heel positieve of 

negatieve voorbeelden) 

- “Dan hebben ze daarop gereageerd en direct vanuit Brussel een telefoon terug gehad dat ze 

erop gingen letten en de fout eruit gingen halen. Dus het is zo dat ze er echt wel iets mee 

doen”  (Tupperware). 

- “Dus ik zeg dat hier, ik zeg ‘kijk, dat was verkeerd, maar ik heb mijn bon niet meer’. Dus zij 

kon dat dan ook niet checken. Voor hetzelfde geld was het niet waar wat ik zei ja… En ze 

hebben dat toch direct omgewisseld”  (Tupperware). 

- “Positieve ervaring is sowieso, als ik er één mag aanhalen, de verhuis geweest, waar Eva 

eigenlijk de mail stuurde, die ik eigenlijk wel goed geschreven en duidelijk vond” (Artsen 

zonder grenzen). 

- “Door de jobadvertentie op de website te zien, wisten we dat onze collega ontslagen was” 

(Artsen zonder grenzen). 

3. Dataverzameling 

- Individuele interviews 

o Beschouwd als de beste methode om de CIT toe te passen 

o Maak eerst duidelijk wat het doel is van het interview en door wie het wordt 

afgenomen 

o Garandeer anonieme verwerking en rapportering van de resultaten (zeker tov de 

werkgever) 

o Het interview zelf: 

▪ Zorg eerst voor een korte introductie waarmee je het doel van de audit 

duidelijk maakt 

▪ Stel dan de hoofdvraag: 

• Verduidelijk om wat voor incident het moet gaan 

• Baken de selectie van incidenten af om te vermijden dat men enkel 

de meest dramatische noemt 

▪ Zorg ervoor dat je na het stellen van de hoofdvraag geen sturende bijvragen 

gaat stellen, moedig de respondent wel aan om het hele verhaal te vertellen 

en verduidelijk je vraag indien nodig  

- Groepsinterviews 

- Vragenlijsten 

- Record forms 

4. Data-analyse 

- Referentiekader (bv. CSQ) 

o Om de verzamelde incidenten te classificeren 

- Formuleren van de categorieën waar incidenten in thuis horen 

- Veralgemenen van de incidenten 

o Afwegen van specificiteit incidenten tegenover algemeenheid 

5. Interpretatie en rapportering 

- Vaak worden de grootste fouten niet gemaakt bij de dataverzameling en analyse, maar bij de 

interpretatie 

- Hou dan ook rekening met de context van de organisatie en de mogelijke beperkingen van je 

steekproef 
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o Bv. Recent crisis geweest in organisatie: gaat invloed hebben 

- Rapporteer de beperkingen, maar beklemtoon ook de waarde van de resultaten 

- Op basis van de bevindingen tracht je sterke suggesties voor het interne communicatiebeleid 

te formuleren 

Toepassing 

- Stel dat je zelf een audit doet o.b.v. de CIT 

- Waarop moet je allemaal letten om de kwaliteit van je bevraging te garanderen? 

o Belangrijk dat deelnemers je vertrouwen, dat ze weten dat het anoniem is, geen 

sturende vragen stellen, zorgen dat het echt critical incidents zijn die ze benoemen, 

nadenken waar je de interviews gaat afnemen (bv. in cafetaria bedrijf omringd door 

collega’s is misschien niet beste idee – idealiter weten andere werknemers er niet 

van) 

3.2 Communication Satisfaction Questionnaire 

Artikel: Downs, C.W., & Hazen, M.D. (1977). A factor analytic study of communication satisfaction. 

The Journal of Business Communication, 14(3), 63-73. 

Introductie 

- Deze studie onderzoekt de relatie tussen communicatie en tevredenheid 

- Onderzoek naar die relatie heeft geleid tot een construct genaamd ‘communication 

satisfaction’ 

- Communication satisfaction verwijst naar ‘a unidimensional, generalized feeling which an 

employee has toward his total communication environment’ 

- Doel van dit onderzoek: 

o Nagaan of die tevredenheid over communicatie multidimensionaal is 

o Bepalen hoe elke dimensie gerelateerd is aan globale jobtevredenheid 

Methode 

- Eigenlijk wordt in dit artikel de Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) ontwikkeld 

- Dit gebeurde in drie fasen: 

1. Ontwikkelen en testen van de originele vragenlijst 

2. Het verfijnen en opnieuw testen van de vragenlijst 

3. De correlatie van elke factor met jobtevredenheid nagaan 

Fase 1 

Fase 1. Vragenlijst 

- Items verzameld op een zo inclusief mogelijke manier door: 

o Gedetailleerd literatuuronderzoek 

o Drie pilootstudies 

o Een verzameling van ‘critical incidents’ 

- Resulteerde in 88 items die werden geclassificeerd in informatietypes, communicatierelaties, 

proceselementen en globale items (categorieën dus) 

- Gemeten op een 7-puntenschaal gaande van ‘erg tevreden’ naar ‘erg ontevreden’ 

Fase 1. Respondenten 

- 181 werknemers op verschillende niveaus 
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- Verscheidenheid aan organisaties uit de VS: 

o Het leger 

o Ziekenhuizen  

o Professionele organisaties 

o Universiteiten 

o Overheidsorganisaties 

o … 

Fase 1. Resultaten 

- Factoranalyse: kijken welke items samen horen (dezelfde concepten meten) 

- Deze analyse resulteerde uiteindelijk in 7 dimensies van communication satisfaction: 

1. Communication climate 

2. Superiors: tevredenheid met oversten 

3. Organizational integration: tevredenheid van werknemers met info over 

organisatie en hun onmiddellijke werkomgeving 

4. Media quality: tevredenheid met interne communicatie kanalen 

5. Horizontal informal communication 

6. General organizational perspective: algemeen functioneren van organisatie 

7. Communication with subordinates 

Fase 1. Discussie 

- Tevredenheid over de communicatie blijkt inderdaad multidimensionaal 

- Eén van de zeven factoren lijkt veruit het belangrijkste, namelijk communicatieklimaat 

- Vreemd aan de factor communicatieklimaat, was dat die ook items omvatte die te maken 

hadden met persoonlijke feedback 

o Persoonlijke feedback is een factor die in eerdere pilootstudies een aparte factor was 

- Op basis van deze studie en de pilootstudies kwam men uiteindelijk tot 8 factoren 

Fase 2 

Fase 2. Vragenlijst en respondenten 

- O.b.v. fase 1 werd een CSQ opgesteld om elk van de acht factoren te meten a.d.h.v. elk vijf 

items 

- Respondenten moesten voor elk item hun mate van tevredenheid aangeven op een 7-

puntenschaal gaande van ‘very satisfied’ tot ‘very dissatisfied’ én moesten hun globale 

niveau van jobtevredenheid aangeven 

- De vragenlijst werd afgenomen in vier verschillende settingen: 

o 96 managers in Californië 

o 81 werknemers in Chicago 

o 151 werknemers in Florida 

o 182 werknemers in Minnesota 

Fase 2. Resultaten 

- Er werd een factoranalyse uitgevoerd op de data van elke afzonderlijke organisatie 

- De resultaten stemmen overeen met die uit fase 1 

- De items vormen clusters die overeen komen met de vooropgestelde 8 factoren 
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- 4 kolommen = 4 verschillende organisaties bij wie vragenlijst was afgenomen 

 

- 8 factoren uit survey 

- CSQ kan verschillen tussen organisaties oppikken 

- Personal feedback, relation with supervisor & communication climate: factoren die sterkst 

gerelateerd zijn aan algemene jobtevredenheid 

Conclusies 

- Communicatietevredenheid blijkt een multidimensionaal construct te zijn 

- De voornaamste dimensies van communicatietevredenheid zijn: general organizational 

perspective, organizational integration, personal feedback, relation with supervisor, 

horizontal-informal communication, relation with subordinates, media quality, 

communication climate 

- De CSQ vormt een nuttige tool voor een audit van interne communicatie 

Toepassing 

- Wat kan je nu concreet doen met die CSQ? 

- Stel, je neemt de vragenlijst af in een bedrijf: 

o Wat dan? Welke zaken zijn interessant om te analyseren? 
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▪ Algemene tevredenheid van communicatie binnen bedrijf 

▪ Algemene jobtevredenheid, jaarlijks kijken of er een stijging of daling is 

binnen tevredenheid 

▪ Kijken naar scores op verschillende dimensies om zo te zien waar problemen 

binnen organisatie zitten: dimensies waar mensen minder tevreden over 

zijn? 

▪ Afleiden in welke mate iedere dimensie binnen jouw bedrijf de 

jobtevredenheid gaat bepalen 

3.3 Waarde van deze methoden 

Artikel: Zwijze-Koning, K., & de Jong, M. (2007). Evaluating the communication satisfaction 

questionnaire as a communication audit tool. Management Communication Quarterly, 20(3), 261-

282. 

Introductie 

- Weinig onderzoek naar de methodologische sterktes en zwaktes van 

dataverzamelingstechnieken voor internecommunicatieaudits 

- Deze studie wil de verdiensten en beperkingen evalueren van één van de meest prominente 

technieken, namelijk de Communication Satisfaction Questionnaire 

- Daarom heeft men de resultaten van de CSQ vergeleken met die van de CIT 

- CSQ: 

o Kwantitatieve methode 

o Brengt de algehele attitudes van werknemers in kaart 

- CIT: 

o Kwalitatieve methode 

o Focust op specifieke positieve of negatieve ervaringen met interne communicatie 

Communicatietevredenheid 

- Onderzoek naar audits voor interne communicatie focust op communicatietevredenheid 

- Belangrijke maatstaf voor het welzijn en het functioneren van werknemers 

- Onderzoekers veronderstellen dat effectieve communicatie bijdraagt aan: 

o De productiviteit en performantie van organisaties 

o Vermindering van stress, verloop en absenteïsme bij personeel 

Onderzoeksvragen 

1. Zijn volgens beide methoden dezelfde communicatiefactoren cruciaal binnen organisaties? 

2. Komen uit de data van de CIT thema’s naar voor die niet zijn opgenomen in de CSQ? 

3. Voorspellen beide instrumenten de algehele communicatietevredenheid en jobtevredenheid van 

werknemers? 

Methode 

- Bevraging bij drie grote middelbare scholen die elk meerdere fusies achter de rug hadden 

- Respondenten uit alle niveaus  (directie, leerkrachten, receptionisten, administratie, 

poetspersoneel, …) 

- N = 165: 

o 30% vrouwen 

o Gemiddeld 44 jaar oud (SD = 13.4) 
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o Gemiddeld 15 jaar werkzaam in de school (SD = 10.1) 

Dataverzameling 

- Face-to-face-interviews met alle 165 respondenten 

- Elk interview duurde tussen de 45 minuten en 2 uur en werd afgenomen in een vergaderzaal 

- Tijdens het interview werden respondenten gevraagd om: 

o Zich zo veel mogelijk ‘critical incidents’ te herinneren en die te beschrijven 

o De CSQ in te vullen + 2 extra factoren (in totaal 10 factoren) 

o Hun algehele job- en communicatietevredenheid te beoordelen op  een 7-

puntenschaal 

Analyse 

- De interviews werden getranscribeerd en elk incident werd gecodeerd volgens de factoren 

van de CSQ  

- Niet alle incidenten konden onder één van die categorieën worden ondergebracht 

- Overige incidenten geanalyseerd volgens grounded theory → vier nieuwe codes: 

o Het nemen van beslissingen 

o Communicatiestromen 

o Verantwoordelijkheden 

o Regels en overeenkomsten 

- Grounded theory = voor analyses vanuit data vertrokken om hier zaken uit af te leiden 

o Tegenovergesteld aan aanpak waarbij je eerst hypothesen opstelt en dan kijkt mbv 

data of hypotheses bevestigd kunnen worden 

RQ1 

- Analyse van de CSQ: 

o Respondenten waren het meest tevreden over de relatie met ondergeschikten en de 

relatie met oversten 

o Ook over de horizontale en informele communicatie was men best tevreden 

o Over de interdepartementale communicatie en topmanagementcommunicatie was 

men minder tevreden 

- Analyse van de CIT: 

o 745 incidenten die de positieve en negatieve ervaringen met communicatie 

beschreven 

o Gemiddeld had elke respondent 4 of 5 incidenten vermeld 

o De meeste incidenten waren negatief (70%) 

o Twee derde van de incidenten hield verband met één van de factoren uit de CSQ 

- Gelijkenissen: 

o Positief over de horizontale en informele communicatie en over de relatie met 

oversten 

o Negatief over het communicatieklimaat 

- Belang van toegevoegde factoren aan CSQ: 

o Interdepartementale communicatie en topmanagementcommunicatie waren bij CIT 

niet de grootste bron van ontevredenheid (zoals bij CSQ) 

o Maar veel incidenten vermeld, het is dus relevant de factoren op te nemen in CSQ 

- Tabel: aantal kritische incidenten voor elke factor van CSQ > positief of negatief 
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- Tabel: of er uit de data van CIT thema’s naar voren zijn gekomen die niet waren opgenomen 

in CSQ 

o Toch bij enkele het geval 

 

RQ2 

- Hoewel veel incidenten rechtstreeks konden worden gelinkt aan items uit de CSQ, moest 

men bij anderen teruggaan naar de essentie van het incident en de factoren uit CSQ 

- Een aantal zaken die niet expliciet in de CSQ zitten, bleken van belang voor een audit: 

o De toegankelijkheid van oversten en hun steun wanneer werknemers het privé 

moeilijk hebben 

o De mate waarin je persoonlijke zaken kan bespreken met collega’s 

o De mate waarin de boodschappen van management helder, duidelijk en eensgezind 

zijn 

o Nieuwe communicatiemedia (bv. mail) zijn niet opgenomen in de factor ‘media 

quality’ 

- Eén derde van de incidenten was niet gelinkt aan de CSQ 

- Door codering kwam men tot vier categorieën die de essentie van de overige incidenten 

vatten 
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- Elk van die vier nieuwe dimensies bleek vooral een bron van ontevredenheid (wel in CIT, niet 

in CSQ) 

o Het nemen van beslissingen 

o Communicatiestromen 

o Verantwoordelijkheden 

o Regels en overeenkomsten 

 

1. Het nemen van beslissingen 

- De voornaamste toegevoegde categorie 

- Respondenten rapporteerden incidenten waarbij: 

o hun input niet werd gevraagd omtrent kwesties die hun werk significant zouden 

beïnvloeden 

o het management niet luisterde naar hun feedback omtrent beslissingen die zouden 

worden genomen 

- Deze incidenten hadden een sterke impact op de tevredenheid van werknemers 

2. Communicatiestromen 

- Respondenten rapporteerden incidenten waarbij de top-down en bottom-up communicatie 

inadequaat functioneerde 

- Respondenten communiceerden bv. belangrijke kwesties opwaarts, maar er kwam geen 

tijdige respons 

- Deze categorie omvat ook incidenten waarbij communicatie langs te veel niveaus moest 

passeren 

3. Verantwoordelijkheden 

- Het was voor respondenten vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was 

- Zo wist men niet zeker welke de exacte verantwoordelijkheden waren van hun overste 

- Een gerelateerd probleem was dat respondenten vaak vonden dat verantwoordelijkheden 

niet gelijk verdeeld waren 

4. Regels en overeenkomsten 

- De mate waarin men zich hield aan de regels en aan overeenkomsten 

- In deze categorie werden incidenten vermeld waarbij: 

o beloftes waren verbroken 

o regels niet gelijkmatig werden opgelegd aan alle werknemers of departementen 

o regels onvoldoende flexibel waren in het geval van bijzondere omstandigheden 
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RQ3 

- CSQ: 

o 9 van de 10 factoren waren significant gecorreleerd met job- en 

communicatietevredenheid  

o Voor communicatietevredenheid waren vooral communicatieklimaat, mediakwaliteit 

en interdepartementale communicatie van belang 

o De relatie met oversten was vooral belangrijk voor de jobtevredenheid 

- CIT: 

o Het totaal aantal incidenten per factor was niet sterk gerelateerd aan de job- en 

communicatietevredenheid 

o Die tevredenheid kan dus eigenlijk niet gemeten worden door critical incidents 

Discussie 

- CSQ is een goed instrument om te bepalen wat er goed of slecht gaat m.b.t. interne 

communicatie 

- CSQ is in het bijzonder bruikbaar om: 

o De algehele communicatietevredenheid te bepalen 

o Na te gaan of die doorheen de jaren stijgt of daalt 

o Te onderzoeken of de tevredenheid verandert ten gevolge van initiatieven omtrent 

interne communicatie  

o Te vergelijken met andere, vergelijkbare, organisaties 

- Maar: CSQ is op sommige vlakken ook onvolledig 

- Er zijn een aantal zaken die voor ontevredenheid zorgen die niet worden gemeten door CSQ 

- De resultaten van de CSQ kunnen daardoor foutief worden geïnterpreteerd 

- Om een grondige audit uit te voeren kan de CSQ dan ook best worden aangevuld met 

andere, bij voorkeur kwalitatieve instrumenten 

Conclusie 

- CSQ is goed om de algemene tevredenheid te meten, beter dan CIT 

- CIT geeft meer inzicht in een specifieke problematiek, bv. interne communicatie bij 

veranderingen 

- Om een grondig inzicht te verkrijgen gebruik je later best een combinatie van methoden 

Voorbeeldvraag 

Als een bedrijf op een efficiënte manier jaarlijks een internecommunicatieaudit wil uitvoeren, 

waarmee men de evoluties in tevredenheid jaar na jaar wil opvolgen, maakt men best gebruik van: 

a) De communication satisfaction questionnaire 

b) De critical incident technique 

c) Een combinatie van de communication satisfaction questionnaire en de critical incident technique 

d) Er is meer informatie nodig om hier een antwoord op te kunnen formuleren 

Voor tevreden is CSQ uitermate geschikt + evolutie jaar na jaar 

Efficiënte manier: daarom geen combinatie van beide technieken 
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4. Omgaan met geruchten op de werkvloer 

Overzicht 

- Als communicatiemedewerker ben je niet alleen verantwoordelijk voor goede communicatie 

vanuit het bedrijf 

- Je moet tevens de communicatie van anderen binnen het bedrijf managen 

- Sommige vormen van communicatie moeten daarbij worden vermeden: 

o Geruchten op de werkvloer 

o Het delen van gevoelige bedrijfsinformatie 

4.1 Geruchten 

Artikel: DiFonzo, N., & Bordia, P. (2000). How top PR professionals handle hearsay: Corporate 

rumors, their effects, and strategies to manage them. Public Relations Review, 26(2), 173-190. 

Introductie 

- Gerucht = “an unverified bit of information about something of importance to a group. It is 

like news in every way except that it is not verified. It may or may not be true. It may be 

spread by word-of-mouth, fax, electronic mail, or any other communication channel. It is 

often introduced by the phrase ‘I heard that.” 

o Informatie die doorgegeven wordt die niet geverifieerd is, maar wel van belang is 

voor een groep. Vaak geïntroduceerd door “Ik heb gehoord dat…” 

o Gerucht is niet zelfde als roddel 

▪ Roddel qua inhoud vaak minder belangrijk > eerder privé zaken 

▪ Gerucht kan echt met werk te maken hebben 

Voorbeeld van een meerkeuzevraag 

- Welk van onderstaande boodschappen gecommuniceerd op de werkvloer is een gerucht 

waarop je als bedrijf zou moeten reageren? 

a) “Ik heb opgevangen dat onze vergoeding voor woon-werkverkeer binnenkort zou 

worden geschrapt” 

o Niet duidelijk of het waar is of niet 

o Relevant voor werknemers 

b) “Het schijnt dat ze van leverancier zijn veranderd voor koffie en thee” 

o Duidelijk minder belangrijk 

c) “De CEO heeft in haar nieuwjaarstoespraak gezegd dat er een herstructurering op komst 

is” 

o CEO heeft iets gezegd, info is al geverifieerd 

d) “Ik heb gehoord dat de CEO een affaire heeft met haar buurman” 

o Roddel 

Introductie 

- Geruchten zijn vaak een doorn in het oog van communicatiemedewerkers 

- Geruchten op de werkvloer kunnen leiden tot: 

o verminderde productiviteit 

o verminderde moraal 

o verlaagde impact van formele interne communicatie 

- Gebrek aan wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft hoe hier best mee wordt omgegaan 



44 
 

Onderzoeksvragen 

- Welke soorten schadelijke geruchten bestaan er en hoe dikwijls komen ze voor? 

- Welke zijn hun effecten en hoe ernstig zijn die? 

- Welke strategieën kunnen worden toegepast en hoe efficiënt zijn ze? 

Methodologie 

- Survey 

- Huidige of voormalige senior communicatiemanagers van Fortune-500 bedrijven 

o Ranglijst van bedrijven in US op basis van omzet 

- Uit een verscheidenheid aan industrieën 

- 74 ingevulde vragenlijsten 

o 65% communicatiemanagers in een organisatie (“in-house” 

communicatiemedewerkers) 

o 30% consultants pr/communicatie 

Soorten geruchten 

 

- Job security: ontslagen, herstructeringen 

- Job satisfaction: ontevreden medewerkers, ontevreden management 

- Personnel chages: 1/3: personeelveranderingen: veranderingen in management, CEO die 

bedrijf verlaat 

- Gossip 

- Other 
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Effecten 

 

- Effecten bovenaan: komen meeste voor 

o Lage moraal, slechte persaandacht, verlies van vertrouwen tussen management en 

medewerkers 

- Balkjes: hoe ernstig deelnemers het vinden 

o De vier bovenste werden ook als het meest ernstig beschouwd 

- Figuurtjes 

o Bolletje: slaat op externe gevolgen 

o Driehoekje: gerelateerd aan interne attitudes 

o Balkje: gerelateerd aan intern gedrag 

Strategieën 

- Strategieën die onzekerheid structureren 

- Strategieën die de efficiëntie van formele communicatie verhogen 
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Strategieën om geruchten tegen te gaan 

 

- Kans om strategieën toe te voegen 

- Opbouw zelfde als vorige figuur: bovenaan komt meeste voor, balkjes geven weer hoe 

efficiënt strategieën worden ingeschat 

- Figuren 

o Bolletje: onzekerheid structureren 

▪ Bv. Je kan de waarden meegeven die gebruikt zullen worden om de 

komende veranderingen te leiden > neemt onzekerheid weg 

▪ Bv. Communiceren welke procedures gevolgd zullen worden om door 

verandering te gaan 

o Driehoekje: efficiëntie van formele communicatie verhogen 

▪ Bv. Uitleggen waarom je geen commentaar of volledige info kan geven 

- Strategieën om geruchten te voorkomen blijken vrij populair > hoge percentages van 

voorkomen 

o Worden matig efficiënt ingeschat 

- In het algemeen: strategieën die meest gebruikt worden (staan hoogst), scoren hoogste op 

gebied van efficiëntie (zie balkjes) 

o Aantal uitzondeirngen: 

▪ Deny rumor: laag in tabel, wel hoge efficiëntie 

▪ Confirm rumor: laag in tabel, wel hoge efficiëntie 
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Verklarende variabelen 

 

- Sluit mooi aan bij twee soorten strategieën die je kan gebruiken om geruchten te adresseren 

- Eerste categorie waarbij onzekerheid wordt gestructureerd 

o Kunnen erop inspelen om uncertainty en anxiety te verlagen 

- Tweede categorie waarbij efficiëntie van formele communicatie verhoogd wordt 

o Gaat ervoor zorgen dat geloof (belief) in geruchten minder wordt 

Implicaties 

- Wees erop voorbereid dat geruchten frequent voorkomen 

- Geruchten kunnen schadelijk zijn voor de attitudes en het gedrag van werknemers 

- Schadelijke gevolgen kunnen wel voorkomen of gemanaged worden 

Actieplan (gebaseerd op resultaten onderzoek) 
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Toepassing 

- Finex is een consultancybedrijf dat sinds 1997 is gevestigd in het hart van Brussel, op 

wandelafstand van station Brussel Centraal. De meeste personeelsleden komen naar het 

werk met het openbaar vervoer. Ondanks de gunstige ligging denkt de top van het bedrijf 

erover na om de kantoren te verhuizen naar de rand van Brussel. Deze beslissing wordt in 

overweging genomen om twee redenen. In de eerste plaats is het kantoor in centrum Brussel 

erg duur en te groot. Een vestiging buiten centrum Brussel is meer betaalbaar en past dus 

binnen het huidige besparingsplan van het bedrijf. In de tweede plaats wil men de interactie 

tussen de personeelsleden bevorderen. Het huidige kantoor kent erg veel aparte 

bureauruimtes, wat de samenwerking vaak bemoeilijkt. Een nieuw kantoor moet meer grote 

ruimtes hebben waar de personeelsleden samen kunnen werken, hetgeen de onderlinge 

communicatie moet bevorderen. Bovendien moet er een ruimte zijn waar het personeel 

samen kan lunchen. In de huidige kantoren is die er niet. Men hoopt dat een dergelijke plek 

de werksfeer ten goede zou komen.  

De bedoeling van de bedrijfsleiding was om eerst alle voor- en nadelen van een mogelijke 

verhuis te bespreken en dan een weloverwogen beslissing te nemen. Indien men zou 

besluiten te verhuizen, wilde de bedrijfsleiding eerst een geschikte nieuwe locatie zoeken 

alvorens de verhuis bekend te maken aan het personeel. Eén personeelslid kreeg echter per 

ongeluk een mail te zien waarin de bedrijfsleiding melding maakte van deze plannen. 

Hierdoor zijn er op de werkvloer geruchten ontstaan over de mogelijke verhuis.  

- Welke twee soorten strategieën kan het bedrijf gebruiken om deze geruchten te 

neutraliseren? Licht kort beide soorten strategieën toe. Geef voor elk van die twee soorten 

strategieën een aantal concrete voorbeelden die volgens het onderzoek worden gebruikt 

door organisaties én pas die toe op dit voorbeeld.. 

o Strategieën gebruiken die onzekerheid gaan structureren: onzekerheid beperken 

▪ Bv. Benadrukken welke waarden worden gehanteerd om deze veranderingen 

te leiden 
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▪ Bv. Procedures uitleggen: eerst voor- en nadelen afwegen 

▪ Bv. Tijdsspanne geven waarin officieel zal worden bericht 

▪ Bv. Uitleggen hoe beslissingen worden gemaakt 

o Strategieën die efficiëntie van formele communicatie verhogen 

▪ Bv. Uitleggen waarom je nog geen commentaar kan geven 

▪ Bv. Gerucht officieel ontkennen 

• Kan je hier niet doen, omdat het wel klopt 

▪ Bv. Gerucht bevestigen 

4.2 Geruchten 

Artikel: Aertsen, T., & Gelders, D. (2011). Differences between the public and private communication 

of rumors. A pilot survey in Belgium. Public Relations Review, 37(3), 281-291. 

Introductie 

- Breidt vorige studie uit met communicatiemanagers uit de publieke sector 

- Voorgaand onderzoek naar de impact van geruchten in organisaties maakte nooit 

onderscheid tussen de publieke en private sector 

- Ondanks gelijkenissen kennen ze verschillende uitdagingen 

Onderzoeksvragen 

- Wat is het verschil tussen publiek en privaat m.b.t.: 

o waargenomen soorten schadelijke geruchten en hun voorkomen? 

o ervaren effecten en de ernst ervan? 

o toegepaste strategieën en hun waargenomen efficiëntie? 

Methodologie 

- Zelfde survey, aangepast 

- Gelijkaardige sample, maar:  

o niet top-level 

o publieke sector 

- 56 respondenten private sector 

- 54 respondenten publieke sector 

Soorten geruchten 

- Categorie “gossip” weggevallen 

- Verschil tussen private en publieke sector 
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o Overheidsbedrijven zijn vaak een stabielere werkomgeving 

o Bij private organisaties vaak meer verloop > verandert veel meer 

- Respondenten geven aan dat ¼ van de geruchten over iets anders gaan dan voorgesteld door 

auteurs 

o Bv. Werkomstandigheden, financiële zaken 

Effecten 

 

- Effecten bovenaan in tabel komen meeste voor 

- Balkjes geven opnieuw ingeschatte ernst van effecten weer 

- Donkere balkjes gaan over private sector 

- Lichte balkjes gaan over publieke sector 

- Bij private sector: vrij consistent dat ze vinden dat iets vaker voorkomt en dat iets 

schadelijker is 

o Vaak geen hele grote verschillen 

o Enkel bij effect van negatieve publiciteit > veel ernstiger beschouwd in private sector 

dan in publieke sector 
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Strategieën om geruchten tegen te gaan 

 

- Meeste strategieën worden meer gebruikt in private sector dan in publieke + vaker als 

efficiënt ingeschat 

- Uitzondering: gerucht negeren of bevestigen komt vaker voor in publieke sector dan in 

private 

Discussie 

- Overheidsbedrijven krijgen meer te maken met geruchten 

- Beide ervaren echter evenzeer de effecten ervan en vinden deze even ernstig 

o Private sector ondervond deze nog iets meer, maar hele kleine verschillen 

- Overheidsbedrijven reageren er minder op 

- Als overheidsbedrijven erop reageren, vindt men de strategieën minder efficiënt 

4.3 Gevoelige bedrijfsinformatie 

Artikel: Sussman, L. (2008). Disclosure, leaks, and slips: Issues and strategies for prohibiting 

employee communication. Business Horizons, 51(4), 331-339. 

Introductie 

- De focus van (interne) bedrijfscommunicatie ligt veelal op het belang van open en heldere 

communicatie met stakeholders 

- Soms is geheimhouding echter noodzakelijk 

- Dit artikel bespreekt: 

1. De redenen waarom bedrijven soms informatie moeten geheim houden 

2. De mogelijke hindernissen waarop bedrijven hierbij kunnen stoten 

3. Aanbevelingen om die hindernissen te vermijden 
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Voorbeelden 

- Samsung: details over nieuwe gsm van Samsung gelekt 

o Komt vaak voor bij technologiebedrijven dat er zaken geheim gehouden moeten 

worden tot lancering van product 

o Vooral om geen zaken prijs te geven waarmee concurrenten hun voordeel kunnen 

doen 

- Amazon: werknemers hadden info gelekt omdat ze hiervoor omgekocht werden 

- FBI: in kader van onderzoek kan het belangrijk zijn om deze geheim te houden 

- Netflix: kan interessant zijn bij creatieve content om dit geheim te houden → anders lage 

kijkcijfers 

- Apple: staat bekend voor heel sterke geheimhouding 

o Bv. Ene team mag niets zeggen tegen het andere, je mag niks zeggen tegen je familie 

o Created a culture of fear and discipline 

1. Redenen voor geheimhouding 

- Bedrijven kunnen expliciet regels en beleid opstellen om het lekken van informatie te 

verbieden 

- Dergelijke voorschriften worden opgesteld om die informatie te beschermen waarvan de 

bekendmaking een gevaar zou betekenen voor mensen, producten, activiteiten of 

samenwerkingen 

- Bv. non-disclosure agreements (je mag iets niet bekendmaken), communicatie tijdens een 

crisis, Research and Development, informatie m.b.t. fusies en overnames 

- Verhogen van interne efficiëntie en effectiviteit 

o Info mbt fusie nog niet meteen intern bekendmaken 

- Verhogen van externe competitiviteit 

o Info mbt bepaald product geheimhouden om zo concurrenten geen info te bezorgen 

2. Hindernissen 

a. De motivatie en perceptie van werknemers 

- Er zullen onvermijdelijk werknemers zijn die bewust informatie lekken, goed wetende dat dit 

het bedrijf kan schaden 

o Voorbeeld: twee ex-Coca Cola werknemers hadden moedwillig info gelekt naar Pepsi 

- De meeste werknemers die informatie lekken, doen dit echter niet uit slechte wil 

- Informatie wordt vaak gelekt omwille van: 

o onze natuurlijke behoefte aan sociaal contact  

o de manier waarop we informatie verwerken 

Behoefte aan sociaal contact 

- Mensen hebben nood aan human bonding 

- Mensen praten met andere mensen uit sociale nood, nood aan affiliatie 

- Hoe closer de relatie, hoe groter de kans dat informatie wordt gelekt 

- Meestal geen kwade bedoelingen 

- Vaak moeten opofferingen worden gemaakt om informatie geheim te houden ten opzichte 

van partner/gezin/…, wat de kans op disclosure vergroot 
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Voorbeeld 

- Steve Jobs bij de voorstelling van de iPhone: 

‘As Macworld approached, dinners were missed, kids were not tucked in properly, and family 

plans were disrupted, especially over the holidays. And for what? “Sorry, that’s classified” is 

not considered a satisfactory answer in many households when mom or dad misses the 

school play or the big wedding anniversary dinner … We could not have done it without you’ 

- Hij erkende dat dit in veel gezinnen heel moeilijk in. Tijdens voorstelling van nieuwe product 

bedankte hij daarom zijn medewerkers extra voor hun harde werk + opofferingen die ze 

geleverd hebben om zaken geheim te houden. 

Informatieverwerking 

- Werknemers zullen een verplichting tot geheimhouding proberen te plaatsen en op hun 

manier interpreteren 

- Dreigen met sancties bij het lekken van informatie kan averechts werken 

- Werknemers moeten het belang ervan begrijpen en stellen zich bepaalde vragen, bv.: 

o Waarom wordt deze regel opgelegd? 

o Wat maakt het uit? 

o Vertrouwen ze ons wel? 

o Denken ze nu echt dat dit niet gaat uitkomen? 

o Kan het kwaad als ik het thuis aan mijn partner vertel? 

b. Veranderende socio-culturele normen 

- Interpretatie van communicatieverbod gebeurt in een context van socio-culturele normen 

- Tegenwoordig is personal voice, zelfexpressie belangrijk (cf. succes van sociale media) 

→ “Recht om gehoord te worden” leidt soms tot bekendmaking van informatie 

- Vroeger focuste werknemer op trouw aan organisatie en carrière uitbouwen binnen 

organisatie, met als beloning werkzekerheid en kans op promotie 

- Tegenwoordig is werkzekerheid verminderd, blijft werknemer niet langer heel zijn leven bij 

dezelfde werkgever (job hopping) en focust werknemer meer op persoonlijke ontwikkeling 

→ Psychologische band met werkgever wordt minder, wat risico op disclosure verhoogt 

c. Evoluties in de structuur van organisaties 

- Opkomst van virtuele teams binnen organisatie (bv. personen met wie je sporadisch 

samenwerkt, maar verder weinig contact hebt; onderaannemers; …) maakt het moeilijker om 

ook aan die vage contacten trouw te blijven 

- Virtuele communicatie maakt het ook praktisch gezien makkelijker om informatie te lekken 

(“click of a mouse”) 

- Projectteams met dysfunctionele groepsdynamiek kunnen kans verhogen dat informatie 

wordt gelekt 

3. Aanbevelingen 

- Acht concrete aanbevelingen 

- Onderverdeeld op basis van twee algemene doelstellingen die ervoor kunnen zorgen dat 

werknemers geheimhouding accepteren: 

a) Het creëren van een gepaste bedrijfscultuur waarin een dergelijk verbod wordt 

geaccepteerd 

b) Het opleggen van geheimhouding met een minimum aan weerstand van werknemers 
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a. Bedrijfscultuur 

- Leg de klemtoon op het belang van discretie reeds bij de aanwerving van medewerkers 

- Communiceer duidelijk de redenen voor de geheimhouding aan alle betrokkenen 

- Leg de vrije communicatie enkel beperkingen op indien het absoluut noodzakelijk is 

- Stel jezelf als organisatie steeds de vraag of het geheim de organisatie beschermt of veeleer 

het management 

b. Het opleggen van geheimhouding 

- Monitor actief mogelijke weerstand bij betrokkenen 

- Bied coaching aan indien de geheimhouding ook betrekking heeft op familieleden van 

werknemers 

- Management moet het goede voorbeeld geven en iedereen moet gelijk behandeld worden 

bv. op vlak van controle en sancties  

- Zorg dat de monitoring in redelijke verhouding staat t.o.v. het belang van de geheimhouding 

Voorbeeld redelijke controle 

- Spionageschandaal HP 

- Extreme controle van geheimhouding waarbij culturele normen en ethische codes worden 

geschonden, kunnen voor grotere problemen zorgen dan een informatielek op zich 

- Manier van controle staat niet in verhouding met geheim → veel reputatieschade geleden 

hierdoor 

Conclusie 

- Soms moet een bedrijf ervoor zorgen dat informatie niet lekt 

- Het risico op overtredingen kan worden beperkt als werknemers de motieven achter een 

verbod begrijpen 

- Interne communicatie is daarbij cruciaal 

5. Crisiscommunicatietheorieën 

Doelstelling van deze les 

- De voornaamste theorieën over crisiscommunicatie kennen 

- In staat zijn een crisis te analyseren en de gepaste communicatiestrategie te selecteren  

- In staat zijn de impact van actuele crisissen op bedrijven evenals het effect van hun 

communicatie theoretisch te verklaren 

Introductie 

- Organisaties lopen veel kans om gedurende hun levenscyclus met een crisis te worden 

geconfronteerd (Shrivastava & Siomkos, 1989) 

- Een crisis is “the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies 

of stakeholders and can seriously impact  an organization’s performance and generate 

negative outcomes” (Coombs, 2007, p. 2-3) 

- Deze definitie beklemtoont 3 zaken: 

o Onvoorspelbaar 

o Perceptie van stakeholders 

o Negatieve gevolgen 
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1. Onvoorspelbaar 

- 1999: kinderen ziek geworden op school nadat ze Coca Cola hadden gedronken 

o Onvoorspelbare crisis voor Coca Cola 

2. Belang van perceptie 

- Sprake van crisis wanneer stakeholders vinden dat dit een crisis is 

o Kan zijn dat je als organisatie vindt dat het geen crisis is, maar als stakeholders je iets 

kwalijk nemen, zit je wel degelijk met een crisis 

- Bv. Coca Cola crisis:  

o Achteraf bleek dat er niks mis was met flesjes 

o Massahysterie 

o Hysterie waarschijnlijk mogelijker door recente voedselcrisis in België > extra kritisch 

op eten en drinken 

o Maar perceptie van publiek was wel dat er iets mis was met de drankjes dus het was 

wel een crisis, ook al had Coca Cola er dus eigenlijk niets mee te maken 

3. Negatieve gevolgen 

- Een crisis kan tal van negatieve gevolgen hebben: 

o Slachtoffers 

o Materiële schade 

o Financiële schade 

o Reputatieschade 

- Bv. Coca Cola: heel veel schade 

o Financiële: aandeel gezakt + producten uit rekken 

o Reputatie 

Crisiscommunicatie 

- Communicatie in tijden van crisis heeft veelal twee concrete doelstellingen: 

o De problemen oplossen of verdere schade beperken door informatieverschaffing 

o Reputatieschade vermijden of herstellen 

Levenscyclus van een crisis 

- Pre-crisis 

- Crisis 

- Post-crisis 

- Elk stadium vereist specifieke acties en communicatie om het probleem op te lossen en 

reputatieschade te beperken 

- Vroeger leek goede crisiscommunicatie een kwestie van ervaring en buikgevoel 

- De realiteit en tal van slechte voorbeelden illustreren echter dat een systematische en 

onderbouwde aanpak noodzakelijk is  

1. Pre-crisis 

- Waarschuwingssignalen detecteren 

o Niet altijd het geval 

▪ Bv. Bij Coca Cola: geen waarschuwingssignalen 

- Actie ondernemen om de crisis te voorkomen of het bedrijf erop voor te bereiden 



56 
 

2. Crisis 

- Trigger event dat de start vormt van de crisis 

- Eindigt wanneer de crisis is opgelost 

- Hier situeert crisiscommunicatie zich (grotendeels) 

3. Post-crisis 

- Het acute probleem is intussen opgelost 

- Evaluatie: 

o Wat verliep wel/niet goed? 

o Crisiscommunicatieplan aanpassen waar nodig 

- Wordt vaak over het hoofd gezien maar is cruciaal voor de toekomst 

5.1 Image Repair Theory 

Artikel: Benoit, W.L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public Relations 

Review, 23(2), 177-186 

Voorgangers 

- Gebaseerd op literatuur uit de retoriek enerzijds en sociologie anderzijds 

o Kwamen dus uit andere domeinen dan crisiscommunicatie op zich 

- Voornaamste voorgangers:  

o Apologia (Ware & Linkugel, 1973) 

o Accounts (Scott & Lyman, 1968) 

Image Repair Theory 

- Eerste poging om een theoretisch raamwerk voor crisisresponsstrategieën te ontwikkelen 

vanuit de communicatiewetenschap 

- Ontwikkeld voor zowel individuen als bedrijven in crisis 

- Uitgangspunten:  

o Crisiscommunicatie heeft reputatieherstel tot doel 

o Crisiscommunicatie is nodig wanneer een crisis het gevolg is van een onwenselijke 

daad en wanneer de persoon of organisatie in kwestie er zelf verantwoordelijk voor 

is 

Doelstelling IRT 

- In kaart brengen welke crisisresponsstrategieën individuen of organisaties in crisis gebruiken 

om te reageren op een crisis 

- Benoit (1995) synthetiseerde een lijst van crisisresponsstrategieën op basis van bestaande 

lijsten van o.a. apologia en accounts 

- Noemt zijn strategieën ‘image repair strategies’: hiermee kan je je imago herstellen tijdens 

een crisis 
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Image repair strategies 

 

- Denial: ontkenning 

o Simple denial: simpelweg ontkennen 

o Shift the blame: schuld op iemand anders steken 

- Evasion of responsability 

o Provocation: ik werd geprovoceerd en heb hierop gereageerd > verantwoordelijkheid 

ontwijken 

o Defeasibility: verslagen, te weinig info of mogelijkheden om iets te doen 

o Accident: perongeluk 

o Good intention: goed bedoeld, slecht uitgedraaid 

- Reducing offensiveness of event 

o Bolstering: goede eigenschappen van jezelf benadrukken 

o Minimization: laten zien dat wat gebeurd is niet erg is 

o Differentiation: wat je gedaan hebt plaatsen tegenover iets anders om te tonen dat 

er ergere dingen zijn 

o Transcendence: er zijn ergere zaken op de wereld 

o Attack accuser: geloofwaardigheid van persoon die je beschuldigt verminderen 

o Compensation: mogelijke slachtoffers compenseren 

- Corrective action: proberen om op te lossen wat je mis hebt gedaan 

- Mortification: verontschuldigingen aanbieden + verantwoordelijkheden opnemen 

Toepassing in case studies 

- Deze theorie werd vooral gebruikt om case studies uit te voeren van: 

o Politici 

o Beroemdheden 
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o Organisaties 

- Sinds de ontwikkeling van deze theorie tot op de dag van vandaag zijn tal van onderzoeken 

gepubliceerd over bv.: 

o Hosni Mubarak (Anagondahalli, 2013) 

o Dominique Strauss-Kahn (Xifra, 2012) 

o De Katholieke Kerk (Garcia, 2010) 

o … 

Welke strategieën paste United Airlines in april 2017 toe? 

- Crisis voor United Airlines 

- Beelden opgedoken van passagier die heel hardhandig van het vliegtuig werd gesleurd 

o Man verzette zich hier tegen en heel hard aangepakt 

o Veel ophef 

- Reactie van United Airlines 

o Initieel had de CEO zich niet geëxcuseerd omdat de passagier de orde verstoorde 

o 48 uur na de feiten heeft de CEO zich toch verontschuldigd, na boycot op sociale 

media 

▪ Dit kan en zal nooit meer gebeuren 

▪ Morele compensatie: alle passagiers van vlucht krijgen ticket terugbetaald 

- Strategieën IRT 

o Shift the blame: eerste reactie CEO was dat passagier zelf agressief was en 

ordeverstoorder → zo verantwoordelijkheid proberen te ontkennen 

o Mortification: verantwoordelijkheid opnemen en excuses aanbieden 

o Corrective action: belofte dat het niet meer zal gebeuren 

▪ Legt niet precies uit hoe 

o Compensation strategy: vergoeding (morele compensatie) 

Beperkingen IRT 

- Goed startpunt voor onderzoek naar crisiscommunicatie: 

o Beschrijft de beschikbare strategieën 

o Zegt echter niets over de effectiviteit van die strategieën 

- Case studies op basis van IRT: 

o Beschrijven strategieën toegepast door bv. politici 

o Trekken conclusies over de impact 

o Conclusies weinig onderbouwd  

- Bijvoorbeeld case study over de Katholieke Kerk: 

o Besluit dat het imago van de paus werd geschaad 

o Stelt echter dat: « there was no empirical data about how the Pope’s image may 

have been eroded from this incident » (Garcia, 2010, p. 71) 

▪ Niet veel data om conclusies te onderbouwen 

5.2 Situational Crisis Communication Theory 

Artikel: Coombs, W.T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development 

and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163-

176.  
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Uitgangspunt 

- Wil een conceptuele link bieden tussen de crisis en de respons 

- Biedt een raamwerk dat beide aan elkaar koppelt: 

o Empirisch onderbouwd 

o Basis voor veel causaal onderzoek 

▪ Experimenten waarbij je causale conclusies kan trekken over bepaalde 

effecten van strategieën 

o Biedt duidelijke richtlijnen aan praktijkmensen 

- Uitgangspunt = een crisisresponsstrategie moet worden aangepast aan de perceptie van 

het publiek 

- Die perceptie wordt bepaald door de verantwoordelijkheid die het publiek aan het bedrijf 

toekent voor de crisis 

Attributietheorie 

- Vormt de basis voor SCCT 

- “A theory about how people make causal explanations, about how they answer questions 

beginning with “why?”” (Kelley, 1973, p. 107) 

- Tijdens een crisis zal het publiek zich eerst afvragen wat er is gebeurd, na verloop van tijd 

vraagt men zich echter af waarom het is gebeurd 

- Stakeholders zullen tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid toekennen aan het bedrijf 

SCCT 

- Hoe meer verantwoordelijkheid aan een organisatie (of persoon) in crisis wordt toegekend, 

hoe meer reputatieschade het bedrijf (of individu) lijdt 

- Basisidee van SCCT: Neem zoveel verantwoordelijkheid op als door het publiek wordt 

toegekend 

- Concreet maakt SCCT onderscheid tussen: 

o 3 clusters van crisistypes 

o 3 clusters van crisisresponsstrategieën 

SCCT praktisch 

- Stap 1: Analyse van de crisis en reputatiedreiging 

o Initiële verantwoordelijkheid voor de crisis (= crisistype) 

o Al dan niet gelijkaardige crisissen in het verleden (crisis history) 

o Pre-crisisreputatie 

- Stap 2: Selecteren van een gepaste respons 

o Instructing information 

o Adjusting information 

o Primaire crisisresponsstrategieën (bv. rebuild strategieën) 

o Secundaire crisisresponsstrategieën 

Stap 1: Analyse van crisis en reputatiedreiging 

- De mate waarin de reputatie van een bedrijf in crisis is bedreigd, wordt bepaald door drie 

factoren 

o De initiële verantwoordelijkheid voor de crisis (crisistype) 

o De geschiedenis van voorgaande crisissen (crisis history) 

o De pre-crisisreputatie 
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- De laatste twee zijn versterkende factoren die de toegekende verantwoordelijkheid kunnen 

verhogen 

Crisistypes 

- Victim crisis 

o Je wordt niet verantwoordelijk geacht voor de crisis 

o Stakeholders vinden dat je zelf slachtoffer bent van crisis 

o Bv. Storm Pukkelpop: noodweer was overmacht 

o Bv. KUL bij Corona 

o Bv. Gewapende man op campus UAntwerpen 

- Accidental crisis 

o Stakeholders vinden dat je deels verantwoordelijk bent voor crisis 

o Bv. Mattel roept producten terug in België in 2007: veel problemen met producten, 

bv. te hoge concentratie lood in verf 

▪ Achteraf bleek dat onderaannemer zich niet had gehouden aan strenge 

standaarden van Mattel 

▪ Hadden niet zelf de verf gebruikt, maar zijn toch deels verantwoordelijk want 

zij dragen de eindverantwoordelijkheid van de leveranciers 

- Preventable crisis 

o Stakeholders vinden dat je volledig verantwoordelijk bent voor crisis 

o Bv. DieselGate: Volkswagen had bewust gesjoemeld met emissiewaarde van auto’s. 

Zij waren op de hoogte en hebben moedwillig iets fout gedaan 

Crisis history (versterkende factor) 

- Werd de organisatie in het verleden al geconfronteerd met gelijkaardige crisissen? 

- Volgens attributietheorie suggereert een dergelijke voorgeschiedenis dat de organisatie een 

probleem heeft dat moet worden aangepakt 

- Een bedrijf kan voor een bepaalde crisis dus bv. niet verantwoordelijk zijn, maar toch de 

schuld krijgen indien het probleem zich eerder ook al voordeed 

Pre-crisisreputatie – prior relational reputation (versterkende factor) 

- Hoe goed of slecht heeft de organisatie stakeholders in andere contexten behandeld? 

- Perceptie van de stakeholders is wat hier telt 

- Een ongunstige voorgaande reputatie suggereert dat de organisatie weinig begaan is met 

stakeholders in verschillende domeinen, niet enkel bij de crisis 

- Een gunstige voorgaande reputatie kan er echter voor zorgen dat men het bedrijf net minder 

verantwoordelijk acht en dat er minder reputatieschade optreedt 

o = een halo-effect 

o Bv. Apple-aanbidders vergeven het merk alles 

Stap 2: Selecteren van een gepaste respons 

- Deel 1: informatie verschaffen:                                    

o Instructing information 

o Adjusting information 

▪ Vertellen wat er is gebeurd – corrective action – bezorgdheid en empathie 

uitdrukken 

- Deel 2: reputatieherstel 
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o Primaire crisisresponsstrategieën 

▪ Deny – diminish – rebuild 

o Secundaire crisisresponsstrategieën 

▪ Reminder – ingratiation – victimage 

Deel 1: informatie verschaffen 

Informatie verschaffen: instructing information 

- De prioriteit in tijden van crisis is stakeholders beschermen, niet de eigen reputatie 

- Een organisatie in crisis moet indien nodig eerst informatie geven over hoe stakeholders 

zichzelf fysiek tegen de crisis kunnen beschermen 

- Bv. product recall van gecontamineerd product, ramen en deuren sluiten bij chemisch lek, 

evacuatie 

- Kan zowel direct als indirect worden gecommuniceerd door een organisatie in crisis 

- Direct:  

o Sirenes om buurtbewoners te waarschuwen voor gaslek 

o Als bedrijf een berichtje plaatsen op sociale media hoe mensen zich kunnen 

beschermen 

o … 

- Indirect: 

o Product recall bekendmaken via persbericht 

o Persconferentie organiseren 

o … 

- Voorbeelden: 

o Coronarichtlijnen die gepubliceerd zijn op website KU Leuven 

o Tweet waarbij een bedrijf mensen oproept om ramen en deuren te sluiten omdat er 

brand is uitgebroken 

Informatie verschaffen: adjusting / adapting information 

- Helpt stakeholders psychisch om te gaan met de crisis 

- Crisissen zorgen voor een grote informatiebehoefte: 

o Leidt tot stress 

o Stakeholders willen weten wat er is gebeurd en geruststelling dat het niet opnieuw 

zal gebeuren 

- Drie concrete manieren: 

o Vertellen wat er is gebeurd 

▪ Lijkt logisch, maar wordt vaak over het hoofd gezien 

o Corrective action 

▪ Uitleggen wat je gaat doen zodat de crisis zich niet meer kan voordoen in de 

toekomst 

o Bezorgdheid / empathie uitdrukken 

▪ Belangrijk om tegemoet te komen aan psychische noden in crisis 

- Voorbeelden 

o Prins Andrew beschuldigd van seksueel misbruik, maar hij negeerde slachtoffers 

volledig in interview achteraf → heeft niet aan adjusting information gedaan 

o Brussels Airport 2.0: uitleg over wat luchthaven van Brussel ging doen om te zorgen 

dat terroristische aanval in toekomst niet meer kon gebeuren → wel aan adjusting 

information gedaan 
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o Schutter UAntwerpen: interne mail gestuurd naar personeel UA dat er geen gevaar 

was → adjusting information 

▪ Maar wel opletten want ze zeiden dat er geen reden is tot paniek, maakt 

mensen soms ongeruster dan nodig 

Voorbeeld 

- Op welke manier doet de CEO van Mattel hier aan informatieverschaffing? 

o Instructing information: legt uit dat mensen producten moeten terugbrengen → info 

over hoe ze zich fysiek kunnen beschermen 

o Adjusting information: 

▪ Wat er gebeurd is + wat juist het probleem was 

▪ Spreekt over corrective action: hij legt uit welke maatregelen ze hebben 

genomen zodat het in de toekomst niet nog eens kan gebeuren 

▪ Toont empathie voor slachtoffers: ouders die bezorgd zijn dat er iets gebeurt 

met hun kinderen 

Deel 2: reputatieherstel 

Reputatieherstel: primaire crisisresponsstrategieën 

- Na informatieverschaffing kunnen, indien nodig, ook reputatieherstellende 

responsstrategieën gecommuniceerd worden 

- Dient te matchen met het crisistype 

 

- Deny strategies (> victim crisis) 

o Attack the accuser: persoon die je aanvalt zelf aanvallen 

▪ Bv. Man van voetbalbond zegt dat personen zijn kop willen zien rollen > 

probeert hen in diskrediet te brengen en hun geloofwaardigheid onderuit te 

halen 

o Denial: ontkennen dat er iets is 

▪ Bv. Bill Clinton die ontkent dat hij in seksueel schandaal verwikkeld is 

• Geen goed idee want hij was wel degelijk verantwoordelijk voor 

crisis, seksueel misbruik was echt gebeurd 

o Scapegoat: iemand buiten organisatie beschuldigen van hetgeen waar jij beschuldigd 

van wordt 

- Diminish strategies (> accidental crisis) 

o Excuse: eigen verantwoordelijkheid minimaliseren > niet de bedoeling om iets fout te 

doen 

o Justification: schade van crisis minimaliseren 
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▪ Bv. Olielek: logisch dat je een aantal dieren doodt, natuur fikst dat wel 

- Rebuild strategies: verantwoordelijkheid opnemen (> preventable crisis) 

o Compensation: geld of andere compensaties 

o Apology: sorry zeggen en de volledige verantwoordelijkheid opnemen 

▪ Soms zeggen ze wel sorry maar nemen ze niet volledige 

verantwoordelijkheid op → geen goede apology 

Reputatieherstel: secundaire crisisresponsstrategieën 

- Indien de organisatie een goede band heeft met de stakeholders, kan door secundaire 

strategieën goodwill worden gecreëerd 

- Best gebruikt als aanvulling op de primaire strategie 

- Kan op drie manieren: 

o Reminder: hen eraan herinneren wat voor goede dingen je al in het verleden gedaan 

hebt, zo goodwill creëren 

o Ingratiation: bepaalde stakeholders bedanken 

▪ Bv. Hulpdiensten, publiek voor geduld en medewerking 

o Victimage: stakeholders eraan herinneren dat je zelf ook slachtoffer bent van crisis 

- Voorzichtig mee zijn, kan backfiren 

o Als je deze gebruikt in situatie die niet ideaal is, kan dit slecht uitpakken 

- Bv. CEO die zegt dat hij zijn leven terug wil dus dat hij ook wil dat crisis voorbij is = slecht idee 

6. Actueel onderzoek naar crisiscommunicatie 

6.1 Het belang van timing 

Timing 

- Stealing thunder: als eerste een crisis bekendmaken 

- Thunder: afwachten tot een derde partij een crisis bekendmaakt 

- Stealing thunder betekent dat een organisatie “breaks the news about its own crisis before 

the crisis is discovered by the media or other interested parties” (Arpan & Roskos-Ewoldsen, 

2005, p. 425) 

- Minder onderzocht dan de inhoudelijke crisisresponsstrategieën, maar studies over timing 

zijn het er unaniem over eens: je maakt een crisis beter zelf als eerste bekend, dan dat een 

derde partij dit doet → stealing thunder beter dan thunder 

Onderzoek naar stealing thunder 

- Wanneer politici en beroemdheden een crisis zelf bekendmaken, leidt dit tot minder media-

aandacht, die bovendien positiever van aard is dan in het geval van thunder (Wigley, 2011) 

- Communicatieprofessionals die aan stealing thunder doen voor een organisatie, worden 

geloofwaardiger bevonden (Arpan & Pompper, 2003) 

- Wanneer een bedrijf aan stealing thunder doet, beschouwen stakeholders de crisis als 

minder ernstig (Arpan & Roskos-Ewoldsen, 2005) 

- Stealing thunder vermindert de intentie van consumenten om negatieve informatie over een 

bedrijf in crisis te verspreiden (Einwiller & Johar, 2013) 

- Wanneer een bedrijf aan stealing thunder doet, is het minder belangrijk voor 

reputatieherstel om ook expliciet verantwoordelijkheid op te nemen (cf. rebuild-strategie) 

(Claeys & Cauberghe, 2012) 



64 
 

- Wanneer een bedrijf aan stealing thunder doet, heeft het de mogelijkheid om een crisis zelf 

te framen, in tegenstelling tot bij thunder (Claeys, Cauberghe, & Leysen, 2013) 

Thunder vs. stealing thunder 

- Lance Armstrong: heeft zijn dopinggebruik altijd ontkend 

o Hij deed aan thunder: gewacht tot dopinggebruik door anderen aan het licht werd 

gebracht om erover te communiceren 

o Geen malse reacties 

- Maria Sharapova: ook beschuldigd van dopinggebruik 

o Ze deed aan stealing thunder: heeft zelf eerst gecommuniceerd met de media in 

plaats van af te wachten 

o Ze heeft zelf een frame kunnen kiezen om het te kaderen 

▪ Een middel dat zij nam stond op de verboden lijst, maar ze nam dit omdat dit 

was voorgeschreven door haar dokter 

o Weinig aandacht hiernaar gegaan > kan te maken hebben met dat ze aan stealing 

thunder heeft gedaan 

Risico thunder vaak geïllustreerd 

- Vaak word je niet enkel afgerekend voor wat je hebt verzwegen, maar ook voor het feit dat 

je iets hebt verzwegen 

- Bv. Marine verzweeg verkrachting 

o Heeft hier niet over gecommuniceerd, dit is openbaar geworden 

o Heel beschuldigende titel → los van crisis ook een tweede crisis omwv het 

verzwijgen 

- Bv. Veegt UGent klachten over seksuele intimidatie onder mat? 

o Aantal personeelsleden naar voren gekomen met klachten  

o Door af te wachten tweede crisis ontstaan: dingen onder mat vegen 

Stealing thunder: mogelijke hindernissen 

- Maar niet altijd zo eenvoudig om aan stealing thunder te doen: wel bepaalde hindernissen 

- Aantal factoren die ervoor zorgen dat dit soms niet de beste optie is 

o Wanneer privacy binnen crisis erg belangrijk is 

▪ Bv. UGent zei ook dat ze slachtoffers wilden beschermen 

o Wanneer er bepaald onderzoek loopt en je hier nog niet over mag praten zolang het 

niet is af gerond 

▪ Bv. Vleesfraude: FAVV wist dit al twee jaar en ze werden beschuldigd, maar 

ze mochten hier niet over communiceren omwille van lopend onderzoek 

- Vermijden dat het lijkt alsof je een doofpotoperatie hebt uitgevoerd 

o Altijd je gezond verstand gebruiken 

Artikel 1:  
Claeys, A.-S., Cauberghe, V., & Pandelaere, M. (2016). Is old news no news? The impact of self-

disclosure by organizations in crisis. Journal of Business Research, 69(10), 3963-3970.  

Commodity theory 

- “Any commodity will be valued to the extent that it is unavailable” (Brock, 1968, p. 246) 

o Bv. “Nog maar één hotelkamer over”: sluit hierbij aan → indruk van schaarsheid 

wekken, zo gaan mensen kamer ook liever willen 
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- Unavailability = schaarsheid, hoeveel moeite kost het om goederen te verkrijgen  (Lynn, 

1991) 

- Commodity = objecten, ervaringen, informatie, … → een bepaald goed 

- Voorgaand onderzoek over commodity theory en informatie: 

o Censuur (Fromkin & Brock, 1973; Worchel, 1992) 

o Marketing (Eisend, 2008) 

- Twee effecten van schaarse informatie (Brock, 1968): 

o Hoe schaarser of hoe moeilijker toegankelijk informatie is, hoe liever we ze willen 

lezen 

o Schaarse informatie zal ons sterker beïnvloeden 

- Toegepast op de bekendmaking van crisisinformatie: 

o Als je een crisis niet zelf hebt bekendgemaakt, kan je de indruk wekken informatie 

achter te willen houden voor het publiek (= wellicht belangrijke info) 

o Bij stealing thunder gooi je alles zelf op tafel, waardoor die informatie minder 

interessant en invloedrijk wordt 

- Bv. Tiger Woods had zijn vrouw bedrogen met meerdere vrouwen. Was nog nooit aan het 

licht gekomen tot media ermee naar buiten kwam. Heel veel media aandacht. 

o Dit was dus thunder 

o Mensen wilden deze schaarse info allemaal te weten komen > veel aandacht naar 

gegaan 

- Bv. Presentator talkshow: ook partner bedrogen. Hij had dit wel zelf bekendgemaakt 

o Dit was dus stealing thunder 

▪ Wel onder druk gezet, werd gechanteerd door iemand 

o Op ludieke manier aangepakt 

o Alle kaarten meteen op tafel gegooid, hierdoor geen schaarste > minder media-

aandacht naartoe gegaan 

Methode 

- Experiment 1: 

o Single factor design 

▪ Twee condities: kregen fictief scenario te lezen: aan thunder vs. stealing 

thunder gedaan 

o Scenario 

▪ Huidirritatie en brandwonden door zeep 

o Student sample (N = 66) 

▪ Gemiddeld 22 jaar oud (SD = 1.65; range = 21-31 jaar) 

27% mannen en 73% vrouwen 

- Experiment 2: 

o 2×2 between-subjects design 

▪ Kregen fictief scenario te lezen: betrokkenheid bij de crisis: laag vs. hoog × 

thunder vs. stealing thunder 

o Scenario 

▪ Voedselvergiftiging door sla 

▪ Manipulatie betrokkenheid: hoezeer ze zich betrokken voelde 

• Sla geleverd aan studentenrestaurants in eigen studentenstad + 

studenten lazen het > hoge betrokkenheid 

• Sla geleverd aan rustenhuizen in Nederland + studenten lazen het > 

lage betrokkenheid 
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o Student sample (N = 86) 

▪ Gemiddeld 22 jaar oud (SD = 1.85; range = 20-36) 

41% mannen en 59% vrouwen 

 

- Self-disclosure: aan stealing thunder doen 

o Set 1: artikel dat organisatie zelf crisis bekendmaakte + afleidingsartikels 

o Set 2: artikel met externe aanval over crisis tegen organisatie + afleidingsartikels 

- No self-disclosure: thunder 

o Set 1: enkel afleidingsartikels 

o Set 2: artikel met externe aanval over crisis tegen organisatie + afleidingsartikels 

Studie 1 

 

- Bedrijf in crisis maakt die informatie best zelf als eerste bekend 

o Het publiek zal dan minder aandacht besteden aan negatieve publiciteit over de 

kwestie 

▪ Negatieve publiciteit = externe aanval 

o Aandacht voor dergelijke negatieve publiciteit correleert negatief met reputatie bij 

thunder (r(32) = -.62, p < .001), maar niet bij stealing thunder (r(32) = .021, p = .91) 

▪ Thunder: hoe meer negatieve publiciteit, hoe negatiever de reputatie 

▪ Stealing thunder: niet het geval 
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Studie 2 

 

- Stealing thunder: of je nu laag of hoog betrokken bent bij crisis → geen verschil in aandacht 

die je hebt voor negatieve publiciteit 

- Thunder: bij hoge betrokkenheid heb je meer aandacht voor negatieve publiciteit dan bij lage 

betrokkenheid 

Artikel 2:  

Fennis, B.M., & Stroebe, W. (2014). Softening the Blow: Company self-disclosure of negative 

information lessens damaging effects on consumer judgment and decision making. Journal of 

Business Ethics, 120(1), 109-120.  

Rol van de voorgaande reputatie 

- Drie experimenten werden uitgevoerd om na te gaan of het louter zelf bekendmaken van 

een crisis een positief effect heeft op het gedrag van de consument, de betrouwbaarheid van 

het bedrijf en de evaluaties die consumenten maken van het bedrijf 

- Daarnaast werd onderzocht of de impact van crisistimingstrategieën (thunder vs. stealing 

thunder) wordt gemodereerd door de pre-crisisreputatie van het bedrijf (negatief vs. 

positief) 

Modererende rol van pre-crisisreputatie 

- Misschien kan bij een bedrijf met een slechte reputatie stealing thunder extra onverwacht 

zijn, wat voor een groter positief effect van stealing thunder kan zorgen dan bij bedrijf met 

goede reputatie (disconfirmation of expectations) 

- Thunder kan daarentegen mogelijk schadelijker zijn bij slechte reputatie, omdat mensen 

sowieso al meer achterdocht hebben i.v.m. zaken verzwijgen (geen positieve reputatie die 

zorgt voor halo-effect) 

Studie 1 

- Design 

o Single factor (crisistimingstrategie: thunder vs. stealing thunder) between-subjects 

experimenteel design 

- Afhankelijke variabele 

o Consumentengedrag 

- Scenario opgesteld 

o Medicijn bevat schadelijke component en bedrijf maakt dit al dan niet zelf bekend 

(afhankelijk van conditie) 

- Student sample (N = 65): 
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o Gemiddeld 23 jaar oud (SD = 4.03) 

o 31 mannen en 34 vrouwen 

Resultaten studie 1 

 

- Significant meer positief consumentengedrag wanneer organisatie aan self-disclosure 

(stealing thunder) had gedaan in vergelijking met third-party disclosure (thunder) 

o 37% van de respondenten wilden nog een product van de organisatie in crisis 

aanschaffen 

o Indien het bedrijf aan stealing thunder had gedaan was 59% van de respondenten 

bereid een product aan te schaffen 

o In het geval van thunder was slechts 13% bereid een product aan te schaffen 

- Stealing thunder vermindert dus de negatieve impact van een crisis op consumentengedrag 

in vergelijking met thunder 

Studie 2 

- Design 

o 2 (pre-crisisreputatie: negatief vs. positief) × 2 (crisistimingstrategie: thunder vs. 

stealing thunder) between-subjects experimenteel design 

▪ Precrisisreputatie: website met positieve of negatieve nieuwsberichten over 

het bedrijf → kijken of reputatie voor crisis een modererende rol had 

- Afhankelijke variabele 

o Betrouwbaarheid van het bedrijf 

- Scenario 

o Bestaande fabrikant van verf en chemische producten waarvan de fictieve website 

positief/negatief verleden vermeldt 

o Fabrikant maakte al dan niet zelf bekend dat het bedrijf verantwoordelijk was voor 

een chemisch lek in een rivier 

- Convenience sample (N = 71) 

o Gemiddeld 25 jaar oud (SD = 3.04) 

o 23 mannen en 48 vrouwen 

Studie 2: design 

 

Resultaten studie 2 
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- Hoofdeffect van crisistimingstrategie 

o Een organisatie is meer betrouwbaar na stealing thunder dan bij thunder 

- Interactie-effect tussen crisistimingstrategie en pre-crisisreputatie 

o Stealing thunder heeft dit positieve effect wanneer de pre-crisisreputatie slecht is 

o Er is echter geen effect van timing bij een positieve pre-crisisreputatie 

Studie 3 

- Design 

o 2 (pre-crisisreputatie: negatief vs. positief) × 2 (crisistimingstrategie: thunder vs. 

stealing thunder) between-subjects experimenteel design  

- Afhankelijke variabele 

o Betrouwbaarheid van het bedrijf & evaluaties van het bedrijf (open vraag) 

- Scenario 

o Bestaande fabrikant van verf en chemische producten 

o Fabrikant maakte al dan niet zelf bekend dat het bedrijf verantwoordelijk was voor 

een chemisch lek in een rivier 

- Convenience sample (N = 74) 

o Gemiddeld 20 jaar oud (SD = 2.07) 

o 24 mannen en 50 vrouwen 

Studie 3: design 
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Resultaten studie 3: impact op betrouwbaarheid 

 

- Hoofdeffect pre-crisisreputatie 

o Een organisatie met een positieve pre-crisisreputatie wordt meer betrouwbaar 

geacht dan een organisatie met een negatieve pre-crisisreputatie → vrij logisch op 

zich 

- Interactie-effect tussen timing en pre-crisisreputatie 

o Stealing thunder leidt tot een hogere betrouwbaarheid van het bedrijf dan thunder, 

maar enkel bij een negatieve pre-crisisreputatie 

Resultaten studie 3: impact op evaluatie bedrijf 
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- Hoofdeffect crisistimingstrategie 

o Positievere evaluaties van de organisatie bij stealing thunder dan bij thunder 

- Hoofdeffect pre-crisisreputatie 

o Een organisatie met een positieve pre-crisisreputatie wordt positiever beoordeeld 

dan een organisatie met een negatieve pre-crisisreputatie 

- Interactie-effect tussen crisistimingstrategie en pre-crisisreputatie 

o Stealing thunder leidt tot positievere evaluaties van het bedrijf dan thunder, maar 

enkel bij een negatieve pre-crisisreputatie 

Resultaten studie 3: mediatie 

 

- Interactie-effect stealing thunder en pre-crisisreputatie op evaluatie van de organisatie 

gemedieerd door gepercipieerde betrouwbaarheid van organisatie 

Conclusie 

- Positief effect van stealing thunder over alle studies heen (op consumentengedrag, 

betrouwbaarheid organisatie, evaluatie organisatie) 

- Maar: positieve effect van stealing thunder enkel aanwezig bij negatieve pre-crisisreputatie 

en niet bij positieve pre-crisisreputatie 

o Cf. disconfirmation of expectations: bij negatieve pre-crisisreputatie verwachten 

mensen niet dat je iets goeds zoals stealing thunder zou doen 

o Organisaties met een negatieve pre-crisisreputatie hebben er baat bij een crisis zelf 

bekend te maken 
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o Indien een organisatie een uitstekende pre-crisisreputatie heeft, zal stealing thunder 

mogelijk geen voordeel bieden (cf. halo-effect) 

o Maar: stealing thunder is sowieso het meest ethische én studie 1 toont dat wanneer 

de voorgaande reputatie niet duidelijk positief of negatief is, stealing thunder 

voordelig blijkt 

Case: Bart De Pauw 

- Filmpje dat hij zelf had opgenomen waarin hij crisis bekendmaakte was het eerste wat wij 

erover hoorden 

- Was stealing thunder hier een goeie aanpak? 

o Op zich een goed idee, maar de manier waarop kon wel beter 

o Op basis van commodity theory hebben we gezien dat het een goed effect kan 

hebben doordat de informatie niet schaars is 

▪ Maar dat loopt hier mis 

▪ Informatie niet minder schaars: hij heeft het beknopt verteld en niet alles op 

tafel gegooid → hierdoor kan er niet voldaan worden aan commodity theory 

6.2 Het belang van non-verbale communicatie 

Belang van non-verbale communicatie 

- Visuele cues: kan je zien 

o Handgebaren, oogcontact, lichaamshouding, kledij, … 

- Vocale cues: kan je horen 

o Toonhoogte, spraakaarzelingen, spreeksnelheid, luidheid, intonatie, … 

- Mensen gaan oordeel vormen op basis van non-verbale communicatie 

- Percepties van dominantie, geloofwaardigheid, oprechtheid, competentie, … van een spreker 

worden afgeleid van zijn/haar non-verbale communicatie 

- Non-verbale communicatie vooral geanalyseerd wanneer er wantrouwen is t.o.v. spreker 

→ Crisis is zo’n typische situatie van wantrouwen 

- Voorbeelden 

o Non-verbale communicatie van Trump vs. Clinton bij presidentsverkiezingen 

o Crisis Facebook: non-verbale gedrag van Mark Zuckerberg sterk geanalyseerd → 

gingen er vanuit dat dit invloed had op de crisis 

Belang van non-verbale communicatie in crisis 

- Crisiscommunicatie steeds meer via audiovisuele media 

o Radio, televisie, YouTube, corporate video’s, … 

o Zelf content maken en uploaden 

- Niet enkel inhoud van de boodschap, maar ook non-verbale cues 

o Visueel en vocaal 

Non-verbale crisiscommunicatie 

- Onderzoek naar non-verbale crisiscommunicatie is nog vrij beperkt 

o Een aantal studies naar het effect van visuele cues 

o Onderzoek naar vocale cues nog beperkter 

Visueel 

- Babyface (Gorn, Jiang, & Johar, 2008) 
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- Woordvoerder met “babyface” (grote ogen, smalle neus, hoog voorhoofd, smalle kin) werkt 

het best in een crisis die gaat over eerlijkheid 

- Woordvoerder met matuur gezicht werkt het best in crisis die gaat over competentie 

- Machtige lichaamstaal (Claeys & Cauberghe, 2014) 

o Oogcontact tijdens spreken, expressieve lichaamsbewegingen, ontspannen 

gezichtsuitdrukking 

→ Tijdens de crisis leidt machtige lichaamstaal tot de perceptie van een meer competente 

woordvoerder en een betere reputatie van de organisatie 

→ In de nasleep van de crisis leidt machteloze lichaamstaal tot de perceptie van een meer 

oprechte woordvoerder en een betere reputatie van de organisatie 

Vocaal 

- Toonhoogte (Claeys & Cauberghe, 2014) 

→ Een woordvoerder in crisis met een lage toonhoogte wordt gepercipieerd als competenter 

dan een woordvoerder met een hoge toonhoogte 

- Voorbeeld: Margaret Tatcher (premier VS) had een hoge toonhoogte, maar ze heeft 

stemcoaching gevolgd om een lagere toonhoogte te bereiken om competenter over te 

komen 

Onderzoek non-verbale crisiscommunicatie 

- Beperkt onderzoek naar non-verbale cues in crisiscommunicatie 

- Onderzoek naar non-verbale crisiscommunicatie keek altijd naar visuele of vocale cues apart 

- In de praktijk komen ze meestal samen voor 

- Wat is het relatieve belang van visuele en vocale cues in tijden van crisis? 

Artikel:  

De Waele, A., Claeys, A.-S., Cauberghe, V., & Fannes, G. (2018). Spokespersons’ nonverbal behavior in 

times of crisis: The relative importance of visual and vocal cues. Journal of Nonverbal Behavior, 42, 

441-460.  

Non-verbale cues van deceptie 

- Om relatieve belang van visuele en vocale cues in tijden van crisis na te gaan, focust deze 

paper op non-verbale cues van deceptie (misleiding) 

- Objectieve cues van deceptie → link tussen non-verbale cues en liegen 

o Niet op gefocust 

- Cues van gepercipieerde deceptie: lijkt alsof iemand aan het liegen is → link tussen non-

verbale cues en geloofwaardigheid, onafhankelijk van liegen 

- Visuele cues die perceptie van deceptie verhogen 

o Vermijden oogcontact, rompbewegingen, veranderen van houding, handadaptoren 

(self-manipulating behaviors: jezelf aanraken), hand-, arm-, been- en 

voetbewegingen 

- Vocale cues die perceptie van deceptie verhogen 

o Spraakaarzelingen, pauzes, trage spreeksnelheid, hoge toonhoogte 

- Verlagen geloofwaardigheid 

- Onafhankelijk van of iemand echt liegt of niet 

Visuele bias 

- Onderzoek suggereert dat er sprake is van een “visual bias” 
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- Mensen zouden meer afgaan op visuele cues dan op vocale cues om hun attitude ten 

opzichte van een spreker te vormen 

Methode 

- Twee between-subjects experimenten 

- 2 (visual cues: deceptive vs. non-deceptive) × 2 (vocal cues: speech disturbances/storingen 

vs. no speech disturbances)  

o Effect op geloofwaardigheid CEO en attitudes t.o.v. organisatie 

- 2 (visual cues: deceptive vs. non-deceptive) × 2 (vocal cues: lowered voice pitch vs. raised 

voice pitch) 

o Effect op geloofwaardigheid CEO en consumentengedrag 

Studie 1 

Manipulatie visuele cues 

- Deceptive cues: geen oogcontact, veel van houding veranderen, veel handadaptoren 

- Non-deceptive cues: wel oogcontact, weinig verandering van houding, weinig handadaptoren 

Manipulatie vocale cues 

- Spraakaarzelingen 

o Deceptive: veel aarzelingen  

o Non-deceptive: weinig aarzelingen  

Resultaten experiment 1 

 

- Vocale cues van deceptie hadden negatieve impact op geloofwaardigheid CEO → leiden tot 

negatieve attitude tov organisatie 

o Enkel het geval wanneer er ook visuele cues van deceptie aanwezig zijn 

Studie 2 

Manipulatie visuele cues 

- Zie foto’s: hetzelfde als hierboven: deceptive vs. non-deceptive 

Manipulatie vocale cues 

- Toonhoogte 

o Deceptive (hoog) 

o Non-deceptive (laag) 
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Resultaten experiment 2 

 

- Enkel wanneer er visuele cues van deceptie zijn, hebben vocale cues van deceptie (= hoge 

toonhoogte) een negatieve impact op de aankoopintentie 

- Wanneer er geen visuele cues van deceptie zijn, geen effect van toonhoogte 

Conclusie 

- Visuele cues van deceptie (vermijden oogcontact, veranderen van houding, handadaptoren) 

o Lagere geloofwaardigheid van woordvoerder 

o Negatievere attitudes en gedrag t.o.v. organisatie 

- Vocale cues van deceptie (spraakaarzelingen, hoge toonhoogte) 

o Enkel negatieve effecten wanneer visuele cues van deceptie aanwezig zijn 

- Mensen vormen hun perceptie meer op basis van visuele cues dan op basis van vocale cues 

7. Crisiscommunicatieplan 

7.1 Het communicatieplan 

Artikel: Michels, W. (2010). Communicatiehandboek: Identiteit, imago, merk, media (3rd ed.). 

Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. (achtergrondliteratuur, niet in de reader) 

Introductie 

- Een communicatieplan = het gestructureerde overzicht van de communicatieacties van één 

project 

- Nodig om een project tot een goed einde te brengen, zowel voor interne als externe 

communicatie 

- Bijvoorbeeld: Project Gent-Sint-Pieters 

o In 2005 beginnen vernieuwen 

o Als je geen communicatieplan hebt kan je vergeten wanneer je wat moet 

communiceren of misschien bepaalde doelgroepen 

o Communicatie rond project is vrij divers, dus plan nodig om aan alle aspecten te 

denken 

o Werfbezoek was ook onderdeel van communicatieplan 

o Communicatie voor buurtbewoners: stadsmagazine, website, etc 

o Communicatie naar buurtbewoners die schade hadden geleden 
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Waarom een communicatieplan? 

- Maakt je ideeën bespreekbaar → je kan anderen makkelijker betrekken 

- Maakt je volgbaar, voorspelbaar, controleerbaar en beoordeelbaar 

o Zo word je ook herinnerd aan het plan dat je voor ogen had 

- Maakt je werk behapbaar 

o Je kan het werk spreiden in de tijd of delegeren 

- Helpt je prioriteiten te leggen 

o Verklaart waarom je bepaalde keuzes gaat maken 

- Helpt om te bepalen welke middelen nodig zijn voor een project 

o Infrastructuur, communicatiekanalen, software 

- Helpt een budget te bepalen 

Verschillende niveaus 

 

- Concerncommunicatie: alles ivm imago van organisatie 

- Marketingcommunicatie: reclame 

o Doelgroep, wie wil je bereiken etc 

- Interne communicatie 

o Bv. Bij reorganisatie van bedrijf is communicatie belangrijk 

- Communicatieplan = voor 1 project 

- Projectplan = voor 1 concrete communicatieactie binnen een project/communicatieplan 

- Je kan ook communicatieplan hebben voor heel groot project 

o Dan is dit plan breder dan bv. enkel concern, kan meerdere niveaus omvatten 

7 stappen van een communicatieplan 

1. Formuleren van de doelstelling 

2. Analyseren van de uitgangssituatie/context 

3. Doelgroepanalyse 

4. Boodschappen 

5. Planning en organisatie 

6. Rapporteren en bijsturen 

7. Evaluatie 
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Stap 1. Formuleer je doelstellingen 

 

- Een communicatiedoelstelling moet duidelijk maken: 

o welke doelgroep je wil bereiken 

o welk effect je wil bereiken (kennis, houding, gedrag) 

o binnen welke tijd je de doelstelling wil realiseren 

- SMART principes 

o Specific: specifiek genoeg geformuleerd 

o Measurable: meetbaar, kan je achteraf meten of doelstelling bereikt is? 

o Attainable/achievable: haalbaar 

o Relevant / realistisch 

o Time Based (tijdsgebonden): weten over welke periode je iets wilt bereiken 

- Stel: een organisatie voert een herstructurering door en een deel van het personeel wordt 

ontslaan. Als internecommunicatieverantwoordelijke moet je een communicatieplan 

opstellen rond deze verandering. Eén van de doelstellingen is: “Het absenteïsme onder het 

resterende personeel mag niet veel hoger zijn het jaar na de aankondiging in vergelijking met 

het jaar voor de aankondiging” 

o Hoe SMART is deze doelstelling? 

▪ Specifiek: niet specifiek genoeg 

• Wat is niet veel hoger? 

▪ Meetbaar: niet meetbaar 

• Wanneer weet je of doelstelling bereikt is? 

• Beter: maximum 5% hoger zijn jaar erna 

▪ Achievable (haalbaar) / acceptabel: moeilijk inschatten 

▪ Realistisch / relevant: wel relevant 

▪ Tijdsgebonden: tijdsspanne wordt duidelijk gegeven 

Stap 2. Analyseren van de uitgangssituatie/context 

- Wie zijn de betrokken partijen? 

o De belangrijkste doelgroepen (zie stap 3) 

o De leidinggevenden die het project moeten steunen 

o De personen die op de hoogte moeten blijven 

o De personen die hun medewerking moeten verlenen (communicatie-, informatica-, 

logistieke, ... diensten) 

- Wat zijn de beschikbare middelen? 
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o Bestaande communicatiekanalen (wekelijkse persconferenties, intranet, sociale 

media, personeelsblad, website, …) 

o Bestaande documentatie of teksten 

o Beschikbaar materiaal voor presentaties (laptop, beamer, …) 

o Gepland evenement, netwerkvergadering en/of presentatie waaraan je kan 

deelnemen 

- Wat zijn de beperkingen? 

o Budget 

o Termijnen 

o Beschikbaarheid 

o Technische middelen 

Stap 3. De doelgroepanalyse 

- Op welke stakeholdergroepen richt de communicatiecampagne zich? 

- Bij marketing verkrijg je de verschillende doelgroepen door segmentatie (doelgroep verdelen 

in subgroepen gebaseerd op kenmerken), o.b.v.: 

o Geografie 

o Demografie 

o Fase in de levenscyclus 

o Gebruik/verbruik 

o … 

- Bij bedrijfscommunicatie voer je een stakeholderanalyse uit (cf. introductieles) 

o Wie zijn je stakeholders? 

o Welke daarvan vormt een doelgroep voor het communicatieplan? 

o Wat verwacht je van elke doelgroep? 

o Wat is de belangrijkste zorg/barrière van elke doelgroep? 

▪ Je kan bv. vragenlijst afnemen 

Stap 4. Boodschappen 

- Wat is de kern van de communicatie, per doelgroep? 

- Keep it short and simple: kernboodschap kort en simpel → 1 kernboodschap/actie 

- Hoe vertaal je dat sleutelidee in woorden? 

- In beelden? 

- Zijn de boodschappen identificeerbaar? Herkennen mensen dat hij van jou komt? 

- Sluiten ze aan op de noden van de verschillende doelgroepen? 

- Sluiten de boodschappen aan bij je doelstellingen (qua stijl, impact, …)? 

- Zijn de verschillende boodschappen op elkaar afgestemd? 

- Wat is de kernboodschap van een communicatieactie? 

- Boodschap geformuleerd o.b.v. een zekere strategie 

- Die strategie geeft voorts aan: 

o Naar wie ga je die boodschap communiceren? 

o Via welk medium? 

o Wanneer ga je wat communiceren? 

Stap 5. Planning en organisatie 

- Een afgewerkt communicatieplan bestaat uit 

o Een visueel communicatieplan 

o Een communicatieplanning 
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- De vragen die je moet stellen bij het opmaken van een visueel communicatieplan (soort 

tijdlijn): 

o Op welk moment is het nodig te communiceren? 

o Naar wie? 

o Welk communicatiemiddel is het meest geschikt? 

o Is je communicatieplan realistisch? Uitvoerbaar? 

 

 

Stap 6. Rapporteren en bijsturen 

- Blijft de communicatie actueel in een evoluerende context? 

- Zijn er aanpassingen nodig: 

o qua doelgroepen? 

o wat de (sub)doelgroepen betreft? 

o qua stijl en toon? 

- Worden de boodschappen wel goed begrepen? → anders bijsturen 

- Belangrijk om soort van permanente feedback te voorzien 

Stap 7. Evaluatie 

- Heb je je doelstellingen bereikt? 

- Indien niet: wat is er misgelopen? 

- Hoe zou je dat kunnen verbeteren in de toekomst? 

- Zou je voor eenzelfde opdracht in de toekomst dezelfde methode gebruiken? 

7.2 Het crisiscommunicatieplan 

Artikel: Coombs, W.T. (2015). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding 

(4th ed.). California: Sage. (Hoofdstuk 6, p. 91-99) 
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Introductie 

- Opmerking vooraf: Coombs (2015) kiest voor de bredere term crisismanagementplan (CMP), 

hetgeen strikt genomen een plan is dat breder gaat dan louter communicatie. Beide termen 

worden echter vaak inwisselbaar gebruikt omdat communicatie veelal de focus is van zo’n 

plan. We volgen hier de terminologie van Coombs. 

- Algemeen advies omtrent een zinvol CMP:  

o Een CMP moet al die informatie bevatten die nodig is om een crisis efficiënt te 

managen 

o Maar moet tegelijk bondig zijn en makkelijk te raadplegen, een werkdocument waar 

je snel alles in terugvindt 

De waarde van een crisismanagementplan (CMP) 

- Doorgaans zal een organisatie een crisis beter kunnen managen wanneer het over een plan 

beschikt, maar verwacht nooit dat het louter beschikken over ‘een’ CMP voldoende is om je 

tegen een crisis te beschermen 

- Plannen kunnen zelfs nadelig zijn: 

o Wanneer ze onvoldoende flexibel zijn en een bedrijf dwingen om een vastomlijnde 

set van acties te volgen die je onmogelijk kan voorspellen 

o Wanneer ze te lang en omslachtig zijn 

o Wanneer ze nooit geoefend of aangepast worden 

- Besef altijd dat zo’n plan een referentiekader biedt en geen concreet stappenplan. Je kan je 

nooit volledig voorbereiden op eender welke crisis 

Voornaamste voordelen 

- Snelheid verhogen 

o Een crisis wordt gekenmerkt door tijdsdruk 

o Snelle antwoorden zijn noodzakelijk 

o Tijdens een crisis wil je dan ook geen tijd verspillen met het opzoeken van informatie 

en het doorhakken van knopen 

- Efficiëntie verhogen 

o Een crisis is chaotisch 

o Een CMP biedt een raamwerk waardoor je chaos ten dele voorkomt en de stress 

vermindert 

Componenten van een CMP 

- Het CMP bestaat volgens Coombs (2015) uit verschillende elementen die elk één van drie 

mogelijke functies hebben: 

o Documentatie 

o Contactinformatie van verwante personen 

o Herinneringen / reminders: het is vertrouwelijk 

- Merk daarbij op dat geen van de componenten stapsgewijze richtlijnen omvat om een crisis 

aan te pakken 

- Cover page 

o Soms confidentiality statement genoemd 

o Confidentieel, datum laatste herziening document, hoeveel kopieën er bestaan 

o Eerste reminder in plan: vertrouwelijk 

- Rehearsal dates 
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o Pagina die bijhoudt wanneer het werd geoefend 

o Extra check hoe up to date het plan is 

o Iedereen die een kopie heeft is verantwoordelijk om dit blad te updaten 

- Introduction 

o Belang van crisismanagement versterken, waarde van het plan, waarden van de 

organisatie 

o Herinnering aan de ernst  

- Acknowledgment 

o Soort van indicator voor werknemers dat ze het plan hebben gelezen en het 

begrijpen 

o Meestal een formulier dat je kan ondertekenen en afscheuren, vaak afgeven aan HR 

o Bij elektronische versie: als personen het openen, dat ze het erkennen 

- First-action page 

o Gaat over de manier waarop het crisismanagementproces wordt gestart 

o Hoe het plan activeren, wanneer activeren, wie verantwoordelijk is voor wie, wie wie 

opbellen 

▪ Bv. Wanneer situatie wordt gedefinieerd als crisis 

- CMT contact list 

o Aangeven wat de contactgegevens zijn binnen het crisismanagementteam 

o Primair crisismanagementteam: zijn bij iedere crisis nodig 

▪ Bv. Communicatiemedewerkers, jurist, CEO 

o Secundair crisismanagementteam: afhankelijk van het soort crisis nodig 

▪ Bv. HR manager, kwaliteitsingenieur 

o Ook interessant om vervangers op te schrijven 

o Aangeven wat expertise is van elke persoon en bij welke crisis je hen nodig hebt 

- Incident report form 

o Houdt bij wanneer een bepaald incident voor het eerst duidelijk werd 

o Waar de crisis zich voordeed 

o Wanneer verschillende mensen werden gecontacteerd 

o Welke acties werden ondernomen 

o Zo kan je goed bijhouden wat er is gebeurd tijdens crisis 

o Achteraf belangrijk om je aanpak tijdens de crisis te evalueren 

- CMT communication strategy worksheet 

o Herinnert het crisisteam eraan dat crisiscommunicatie strategisch moet zijn 

o Reminder om het crisismanagementteam eraan te herinneren wie ze willen 

bereiken, het doel van de communicatie 

o Je kan basisprincipes noteren die je bij elke communicatieactie in gedachten wilt 

houden 

▪ Bv. Respect voor betrokkenen 



82 
 

 

- Stakeholder contact worksheet 

o Oplijsten wat je doet met verschillende stakeholders die je contacteren tijdens crisis 

o Bv. Hoe reageren op kritiek via sociale media 

o Wie gecontacteerd, welke vraag, via welk kanaal, wat geantwoord en welke follow 

up beloofd 

- Secondary contact list 

o Lijst die stakeholders identificeert die je moet contacteren bij crisis + wie 

verantwoordelijk is voor dit contact 

- Centralize external communication 

o Reminder over noodzaak om externe communicatie te centraliseren tijdens crisis 

o Communicatie moet consistent zijn 

o Kan ook bij grote crisis dat er wordt gekozen om alle communicatie stop te zetten, 

buiten de crisiscommunicatie 

- Proprietary information 

o Reminder dat volledige disclosure van info niet altijd wenselijk is 

o Altijd info die je beter niet naar buiten brengt 

o Herinnert leden eraan welke info vertrouwelijk is 

o Bv. Geen handelsgeheimen weggeven, geen gegevens van slachtoffers verspreiden 

- Technical jargon warning 

o Reminder dat je best geen al te technisch jargon gebruikt 

o Dit kan je crisiscommunicatie hinderen 

o Hier kan je best noteren hoe je vaktermen moet vertalen wanneer je het extern gaat 

communiceren 

- Crisis control center designation 

o Geeft aan waar leden van crisismanagementteam naartoe moeten gaan in geval van 

crisis 
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o Sommige organisaties hebben crisis control centers, anderen gewoon punt van 

samenkomst 

Crisis appendix 

- Het CMP zelf moet een bondig werkdocument zijn, maar meer gedetailleerde informatie kan 

worden toegevoegd in een appendix  

- Kan heel wat zaken bevatten waarvan het efficiënt is om ze op voorhand te verzamelen, 

zodat je tijdens een crisis geen tijd verspilt om ze te zoeken of erover na te denken. 

Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: 

o Achtergrondinformatie (bv. ‘safety record’, laatste product recall, onderhoud van 

machines, voorgaande crisissen, geschiedenis van bedrijf) 

o Templates: voorgeschreven statement → kan je snel uitsturen tijdens crisis 

o Press kit: verzameling van info voor media: producten, diensten, biografie van 

managers 

o Crisis risk assessments: je gaat nadenken over kans op dergelijke crisis en impact 

ervan 

o Postcrisis evaluation form: formulier om je aanpak tijdens crisis achteraf te evalueren 

Een CMP alleen is niet genoeg 

- Het louter hebben van een CMP kan bedrijven een vals gevoel van veiligheid geven 

- Maar er zijn drie redenen waarom dat niet zo is: 

o Een CMP biedt algemene richtlijnen, geen vastomlijnd stappenplan 

o Een CMP is een levend document en moet dus vaak worden geüpdatet 

o Een CMP heeft weinig zin als het niet wordt getest en geoefend  

→ Een CMP beschermt je niet tegen een crisis 

8. Interne communicatie in tijden van crisis en conflict 

Overzicht 

- Wat is de impact van een crisis op werknemers en hoe bereiden organisaties zich daarop 

voor? 

- Twee case studies van de interne communicatie door American Airlines na 9/11: 

o De eerste reactie 

o Strategieën om de moraal bij werknemers te herstellen 

8.1 Hoe communiceren bedrijven intern bij een crisis? 

Artikel: Johansen, W., Aggerholm, H.K., & Frandsen, F. (2012). Entering new territory: A study of 

internal crisis management and crisis communication in organizations. Public Relations Review, 38(2), 

270-279. 
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- Legionellabacterie-infectie in de kanaalzone van Gent 

- Men had externe reactie voorbereid en als interne reactie hebben ze gewoon dit bericht op 

hun Intranet geplaatst 

o Beter om aangepaste communicatie te versturen naar de werknemers 

- Pers was eerder op de hoogte dan de werknemers > niet goed 

Introductie 

- Een externe crisis kan interne gevolgen hebben 

- Positieve gevoelens die men tegenover de organisatie heeft, worden negatief beïnvloed 

door: 

o Crisis 

o Aanpak van de crisis 

- Tijdens crisissen wordt echter vaak vooral aandacht besteed aan externe doelgroepen: 

o Consument 

o Aandeelhouders 

o Media 

- Ook wetenschappelijk onderzoek naar crisismanagement en crisiscommunicatie is 

voornamelijk gefocust op externe communicatie en reputatieherstel bij de consument (bv. 

Benoit, 1995; Coombs, 2007; Avery et al., 2010) 

- Niet alleen van belang om na te gaan in welke mate interne communicatie gevoerd wordt 

tijdens een crisis, maar ook in welke mate een bedrijf dit plant 

- Het belang gehecht aan interne communicatie, wordt niet louter weerspiegeld in de aanpak 

van een crisis maar ook in de voorbereiding 

➔ Crisiscommunicatieplan 

Crisiscommunicatieplan 

- Wanneer sprake van een crisis? 
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- Mogelijke crises? 

o Wanneer ze interne crises opsommen dan toont dit aan dat ze bezig zijn met de 

interne communicatie 

▪ Bv. Pesterijen op de werkvloer, grote ontslaggolven, stakingen 

- Samenstelling crisiscommunicatieteam 

o Kan reflecteren hoe belangrijk ze interne communicatie vinden 

▪ Bv. Vakbonden of HR mensen in crisiscommunicatieteam 

- Beschrijving communicatiemiddelen 

o Denken aan interne kanalen toont dat je intern wil communiceren 

▪ Bv. Intranet 

- Stakeholderanalyse 

o Werknemers opnemen als steekgroep 

o Ook kijken welk belang er wordt toegekend aan deze groep 

▪ Primair of secundair? 

▪ Opgesplitst in subgroepen om specifieker te communiceren? 

- Mogelijke communicatiestrategieën 

- Voorbereidingen persberichten 

- Contactgegevens 

- Inrichting crisiscentrum 

- Plaats voor opvang pers 

- … 

Onderzoeksvragen 

- De mening van communicatiemanagers in publieke en private bedrijven over: 

o organisatiecrisissen 

o interne reacties op een crisis 

o de mate waarin men is voorbereid  

o kwaliteit van die voorbereiding 

Methodologie 

- Survey 

- Publieke en private organisaties in Denemarken 

- 367 respondenten private sector 

- 98 respondenten publieke sector 
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Waargenomen reacties personeel 

 

- 4 mogelijke reacties die als onwaarschijnlijk werden gezien: paniek, organisatie verlaten, zich 

beschaamd voelen, bedrogen voelen 

- Wel waarschijnlijke reacties: frustratie, nood aan informatie en stijging van informele 

communicatie 

Interne communicatie 
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- Vaakst gebruikte kanalen: vergaderingen, intranet en emails 

- Zal men dan in tijden van crisis vooral communiceren naar bedienden met internet? Hoe zit 

het met arbeiders? 

Voorbereiding 

- De meeste private (73%) en publieke (90%) organisaties hebben een crisiscommunicatieplan 

- De meeste plannen bevatten maatregelen voor interne communicatie 

- Organisatie met crisismanager: 

o ervaart minder motivatieverlies 

o werknemers lijken minder gefrustreerd 

o werknemers voelen zich minder onzeker 

o werknemers zijn minder angstig 

Impact van de grootte van de organisatie 

- De resultaten tonen een sterke relatie tussen de grootte van het bedrijf en crisismanagement 

- Hoe groter de organisatie, hoe meer kans dat er een crisismanagementplan aanwezig is 

- Dit wordt vooral waargenomen bij private organisaties 

Conclusie 

- Bedrijven zien het belang in van interne communicatie tijdens crises 

- Voegen ze ook de daad bij het woord? 

8.2 Interne communicatie AA meteen na de aanslagen van 9/1 

Artikel: Downing, J.R. (2004). American Airlines’ use of mediated employee channels after the 9/11 

attacks. Public Relations Review, 30(1), 37-48. 

Externe communicatie American Airlines 9/11 

- Filmpje met info 

Wat met de werknemers? 

- Uitermate belangrijk om ook aan de werknemers te denken: zij zijn enerzijds mee slachtoffer 

(er zijn ook werknemers omgekomen bij de aanslagen), ze zijn anderzijds deel van de 

oplossing 

o Bedrijf moet verder kunnen in toekomst en werknemers moeten natuurlijk 

meewerken hierbij 

Introductie 

- Survey bij communicatiemanagers: 

o Communicatie na een crisis moet vooral gericht zijn op de noden van werknemers 

o Communicatiemiddelen moeten efficiënt ingezet worden om tijdig en accuraat 

informatie door te geven aan werknemers 

- “[…] in a time of extreme crisis, internal communications takes precedence. Before any other 

constructive action can take place-whether it is serving customers or reassuring investors-the 

morale of employees must be rebuilt” 

o Interne communicatie en moraal werknemers is het allerbelangrijkste, vooraleer je 

iets anders doet (tegemoet komen aan noden klanten of investeerders) 

- Algemene reactie van werknemers op een crisis: 
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o trachten om te gaan met emoties 

o informatie zoeken over het lot van collega’s 

o hoe zal het incident het dagelijks leven beïnvloeden? 

o zal het bedrijf deze crisis overleven? 

- Mogelijke problemen bij een crisis in de luchtvaart: 

o informatie komt traag op gang vanwege o.a. wettelijke beperkingen 

o werknemers onvoldoende info om eigen job uit te voeren 

o vernemen nieuws zelf vaak via de pers 

- Ander voorbeeld: piloot van Germanwings had vliegtuig laten crashen 

o Waren zelf nog niet op de hoogte maar via de pers was er al gecommuniceerd 

▪ Vaak het geval in de luchtvaart  

 

- Toen niet veel luchthavenpersoneel met toegang tot het internet 

o Ook momenteel nog zo: piloten, stewards, dakwerkers 
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Onderzoeksvragen 

- Hoe communiceerde American Airlines naar werknemers als reactie op 9/11? 

Methodologie 

- Interviews met communicatiemedewerkers 

- Analyse van elektronische bedrijfspublicaties 

Internecommunicatiekanalen AA 

- Nieuwsbrief personeel 

- Algemene nieuwsbrief 

- Extra nieuws via mail 

- Hotline: dan hoorden ze vooraf opgenomen boodschap van CEO 

- Elektronische publicatie Heads Up voor managers: kregen info voor werknemers 

- Intranet 

Doelstellingen AA 

- Luchthaven operationeel houden 

- Gevoelig zijn voor emotionele noden werknemers 

- Bv. Bij aanslagen in Brussel was dit de prioriteit, maar emotionele noden uit niet uit het oog 

verloren. 

o Stuurden ook foto’s rond die trots en eenheid uitstraalden 

o Als externe personen blijk van waardering hadden gestuurd dan deelden ze dit intern 

om hen te motiveren 

- Als je onvoldoende denkt aan emotionele noden werknemers dan zullen deze ook niet meer 

behulpzaam zijn 

o Bv. Personeel Lufthansa weigerde te vliegen: heel wat werknemers die ongerust 

waren om veiligheidsproblemen vliegtuig en omdat er niet werd ingespeeld op deze 

noden → personeel kwam niet opdagen 

Kort na aanvallen 

- Mail uitgestuurd om uitgaande telefoons te 

beperken 

- Mail uitgestuurd om internetgebruik te 

beperken 

→ managen crisis 

- Bericht via mail om aan emoties werknemers 

tegemoet te komen: bericht drukt empathie uit 

o Positief, want veel bedrijven denken 

hier pas aan nadat ze crisis hebben 

gemanaged 
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Na eerste 24 uur 

- Nieuwe info bezorgd via intranet, mail en andere kanalen: 

o Info over betrokken collega’s 

o Info over mogelijke psychologische hulp 

Weken volgend op aanval 

- AA ontvangt honderden steunbetuigingen van het publiek 

- Boodschappen verspreid via interne communicatie 

- Uitgebreid tot internecommunicatiecampagne ‘Good Words’: steunbetuigingen publiek 

werden gedeeld, maar ook de eigen verhalen en gevoelens van de werknemers (zo krijgen ze 

gevoel van controle) 

Conclusie 

- Nadruk leggen op gedeelde emoties 

- Werknemers betrekken 

8.3 Het herstellen van de moraal bij AA na de aanslagen van 9/11 

Artikel: Downing, J.R. (2007). No greater sacrifice: American Airlines employee crisis response to the 

September 11 attack. Journal of Applied Communication Research, 35(4), 350-375. 

Crisisresponsstrategieën 

- SCCT (Coombs, 2007): 

o Bij een crisis moet een organisatie eerst instructing information bieden 

▪ Hoe mensen zich fysiek kunnen beschermen tegen crisis 

o Vervolgens geef je stakeholders adjusting information 

▪ Hoe mensen zich psychologisch kunnen beschermen tegen crisis 

o Ten slotte kan je ook reputatieherstellende responsstrategieën communiceren 

- Bij onderzoek naar crisiscommunicatie vertrekt men meestal van de verantwoordelijkheid 

van organisaties en het herstellen van de reputatie t.o.v. externe stakeholders 

- Onderzoek naar crisissen waarbij de verantwoordelijke extern is, focuste voornamelijk op 

‘product tampering’ (wanneer er met bepaald product gesjoemeld wordt, bv. Tylenol) 

- Voor 9/11 weinig aandacht voor terrorisme  

- In dergelijke crisis kan het van belang zijn 

om: 

o Niet te focussen op 

verantwoordelijkheid maar op 

‘renewal’ 

o Niet alleen te focussen op het 

publiek maar in eerste instantie ook 

op werknemers 

- Belangrijk om te focussen op renewal (hoe 

je verder kan in toekomst) en niet op wie 

verantwoordelijk is 
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Organizational identification theory 

- Organizational identification = ‘the process through which employees become actively 

involved in, and identify with, the goals of their organization’ 

- Een sterkere identificatie met de organisatie zorgt voor een grotere toewijding van 

werknemers 

- Organisaties gebruiken een aantal retorische strategieën om de identificatie van werknemers 

te vergroten: 

o De ‘common ground’-techniek: werkgever communiceert doelen en waarden die 

organisatie deelt met werknemers 

o Identification by antithesis: idee of persoon buiten de organisatie wordt voorgesteld 

als verschillend van waarden en doelen bedrijf 

o De ‘assumed we’-strategie: bedrijven gaan bepaalde gedeelde waarden en interesses 

van werknemers en bedrijf zelf als vanzelfsprekend beschouwen 

Onderzoeksvraag 

- Hoe kunnen internecommunicatieprofessionals dergelijke strategieën gebruiken om de 

moraal van werknemers te herstellen na een zware crisis waarin het bedrijf geen schuld 

treft? 

- RQ: Welke strategieën gebruikte American Airlines in de interne communicatie na 9/11? 

Methode 

- De onderzoeker kreeg in februari 2003 onbeperkte toegang tot de 

internecommunicatiekanalen die de luchtvaartmaatschappij had gebruikt om na de 

aanslagen te communiceren met werknemers 

- Deze documenten werden geanalyseerd a.d.h.v. een inhoudsanalyse 

- Uit de codering kwamen vier grote groepen van strategieën naar voor: 

1. Identification by antithesis 

2. ‘Common ground’-techniek 

3. Economische impact van de aanval 

4. Renewal boodschappen 

1. Identification by antithesis 

- AA gebruikte strategieën van disassociatie om werknemers te verenigen tegen een 

gemeenschappelijke vijand 

- Het management van AA gebruikte deze strategieën al vroeg om de terroristen af te beelden 

als de gedeelde vijand, zo zou het volgens de CEO ‘be a long time before any of us forget the 

enormity of yesterday’s horror – the hijackings and the human misery they caused’ 

o Us = bedrijf en werknemers 

o They = terroristen 

- Deze strategieën werden vooral in de eerste boodschappen toegepast, in de eerste 48 uur na 

de aanval 

- Later ging men meer gebruik maken van associatieve technieken: klemtoon ligt meer op 

bepaalde attitudes of waarden die organisatie deelt met werknemers 

2. ‘Common ground’-techniek 

- Het management gebruikte vaak een familiemetafoor (‘American’s family and extended 

family’) na de aanval, wanneer men verwees naar werknemers 
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- De CEO riep verder iedereen op om een team te vormen → common ground techniek 

toepassen:  

o ‘We absolutely need to stay together in the days and weeks ahead – and rely on each 

other more than ever’ 

o ‘Now is not a time for despair. American [Airlines] can and will survive this crisis. But 

everyone must understand that it is a very real crisis and that we can only make it if 

we all work together’ 

- Deze associatieve strategieën waren vaak impliciet 

- Er werd vaak geargumenteerd dat iedereen als werknemer van de maatschappij en als 

Amerikaan dezelfde doelen deelde 

- Eén van die doelen was het samenwerken met de federale overheid, een samenwerking die 

AA tactisch op twee manieren wilde stimuleren: 

o Werknemers eraan herinneren dat praten met de media niet voordelig is voor de 

nationale belangen 

o De stappen die AA ondernam om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren, 

toelichten 

- Het gebruik van de ‘common ground’-techniek bleek vooral effectief wanneer het 

management het had over gedeelde waarden 

- Onderscheid tussen: 

o Instrumentele waarden: hoe een individu moet handelen (bv. moed, opoffering, 

patriotisme) 

o Terminale waarden: einddoelen (bv. vrijheid, nationale veiligheid) 

- Het management communiceerde drie waarden naar werknemers: patriotisme, 

bewegingsvrijheid en moed/heldendom/opoffering 

o Patriotisme: op 14/9 allemaal rood-wit-blauw dragen (kleuren VS) en waren 

aanwezig op korte ceremonie gebedsdag 14/9 (door Bush in het leven geroepen) 

o Bewegingsvrijheid: het was de plicht van AA om dienstverlening zo snel mogelijk 

terug op gang te brengen 

▪ Vliegtuigmaatschappij staat symbool voor bewegingsvrijheid en werknemers 

moeten hieraan meehelpen 

o Moed/heldendom/opoffering: herinnerde werknemers eraan dat hun collega’s 

helden waren 

3. Economische impact van de aanval 

- Snel werd de economische impact van de aanval op de maatschappij duidelijk 

- De CEO herinnerde personeel eraan dat met moed en heldendom ook opofferingen gepaard 

gaan en het nu aan hen allen was om de aanval ook financieel te boven te komen: 

o Op 19 september werd het ontslag van 20.000 werknemers aangekondigd 

o Vijf dagen later maakte de CEO bekend dat hij loon zou inleveren 

o In een bericht op de hotline werd later aangekondigd dat andere kaderleden hem 

hetzelfde hadden voorgesteld 

o Iedereen kon vanaf oktober vrijwillig loon inleveren via de campagne ‘American 

Heroes’ voor slachtoffers en AA (nadat zij het goede voorbeeld hadden gesteld) 

4. Renewal-boodschappen 

- Tussen de boodschappen over een mogelijk bankroet en de nood om financiële offers te 

brengen door, bracht de CEO ook boodschappen met optimisme en hoop: 
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o ‘Today, we’ll work to get the airline running again … we’ll start the long process of 

recovery’ (12 september) 

o ‘Better days are coming. I strongly believe in the future of American [Airlines], so 

much so that late last week I bought 40.000 shares of AMR stock on the open market’ 

(24 september) 

- In november 2001 lanceerde de CEO bovendien de ‘Proud to be American’-campagne: 

focuste op thema’s zoals renewal en patriotisme 

o Campagne die erover gaat om trots te zijn Amerikaan te zijn + mensen uitnodigen 

om opnieuw met hen te vliegen 

o Bv. Buttons gemaakt om te tonen dat ze trots zijn 

Aanvullende uitdagingen 

- De overgang van gedeelde rouw naar boodschappen die reflecteren dat er opnieuw gewerkt 

moet worden, vormt een uitdaging 

o Voldoende aandacht besteden aan rouw, maar er moet ook terug gewerkt worden 

op bepaald moment 

- Het gevaar in het communiceren van gedeelde waarden schuilt erin, dat werknemers erg 

negatief zullen reageren als management die waarden ooit zou schenden 

9. Sociale media en bedrijfscommunicatie 

Overzicht 

- Sociale media en externe bedrijfscommunicatie: 

o Wat is de meerwaarde? 

o Wat zijn de risico’s? 

- Sociale media en interne bedrijfscommunicatie: 

o Opportuniteit of risico? 

o Het gebruik van socialemediarichtlijnen om risico’s te minimaliseren én 

opportuniteiten te maximaliseren 

▪ Valt weg 

9.1 Wat is de meerwaarde? 

Artikel 1: Kelleher, T. (2009). Conversational voice, communicated commitment, and public relations 

outcomes in interactive online communication. Journal of Communication, 59(1), 172-188.  

Artikel 2: Kelleher, T., & Miller, B.M. (2006). Organizational blogs and the human voice: Relational 

strategies and relational outcomes. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 395-414. 

(Aanvullende literatuur die niet in de reader zitten, enkel kennen wat gezien is in de les) 

Overzicht 

- Bespreking van twee studies van Kelleher (2009; Kelleher & Miller, 2006) naar: 

o De impact van sociale vs. traditionele media op de mate waarin de organisatie een 

zogenaamde ‘conversational human voice’ heeft 

o De impact van die ‘conversational human voice’ op de relatie tussen publiek en 

organisatie 

- Algemene bevindingen: 
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o Wanneer consumenten informatie over een bedrijf lezen via blogs, ervaren ze de 

‘conversational human voice’ van de organisatie als hoger dan bij het lezen van 

informatie op een bedrijfswebsite 

o Hoe hoger de perceptie van een ‘conversational human voice’, hoe beter de relatie 

met het bedrijf 

Introductie 

- Onderzoekers en praktijkmensen zien een grote toekomst weggelegd voor digitale 

bedrijfscommunicatie omdat sociale media een tool bieden voor dialoog en 

tweewegscommunicatie  

- Veel onderzoek focust op het analyseren van digitale kanalen om na te gaan of hun 

dialogisch potentieel voldoende wordt benut en op welke manier 

- Online media bieden de mogelijkheid om in interactie te treden met het publiek, maar er is 

een belangrijk onderscheid tussen: 

o Functional interactivity 

o Contingency interactivity 

Functional interactivity 

- “An interface’s capacity for conducting a dialogue or information exchange between users 

and the interface” (Sundar et al., 2003, p. 33) 

o Puur over mogelijkheden van platform om interactief te zijn 

- Zegt niks over de mate waarin deze interactieve mogelijkheden effectief gebruikt worden 

- Bv. Tweet met link naar persbericht 

o Twitter creëert mogelijkheid van interactiviteit: maar hier doet het bedrijf geen 

moeite om echt de interactie met publiek aan te gaan > eenwegscommunicatie 

Contingency interactivity 

- Boodschappen in een interactief proces van communicatie zijn afhankelijk van vorige 

boodschappen 

- Bv. Twitter: consument vraagt iets aan Lufthansa en het antwoord dat zij posten is 

afhankelijk van het vorige antwoord 

Het belang van relaties in bedrijfscommunicatie 

- De voornaamste doelstelling van bedrijfscommunicatie is het bouwen, versterken, behouden 

en herstellen van relaties met stakeholders 

- De twee studies focussen op de uiting van een conversational human voice via blogs als 

manier om de relatie met de consument te versterken 

Strategieën voor succesvolle relaties in bedrijfscommunicatie → relational maintenance strategies 

- Communicated relational commitment 

o “A type of content of communication in which members of an organization work to 

express their commitment to building and maintaining a relationship” 

- Conversational human voice 

o “An engaging and natural style of organizational communication as perceived by an 

organization’s publics based on interactions between individuals in the organization 

and individuals in publics” 
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o Openstaan voor dialoog en conversatie, snel feedback geven, communiceren met 

humor, fouten toegeven, anderen menselijk behandelen, … 

Conversational human voice 

- Digitale communicatie zoals die traditioneel door bedrijven wordt gevoerd kan 

overeenstemmen met een ‘human voice’: 

o Openstaan voor dialoog 

o Conversaties verwelkomen 

o Snel feedback geven 

- Andere elementen van een menselijke stem in bedrijfscommunicatie zien we traditioneel 

minder terug in public relations, maar worden makkelijker gemaakt door sociale media: 

o Communiceren met zin voor humor 

o Fouten toegeven 

o Anderen menselijk behandelen 

- Bv. Twitterconversatie tussen NMBS en klant: uitnodigen om gesprek aan te gaan, openstaan 

voor dialoog, smileys, niet puur business, behandelen klant echt als persoon door hem met 

voornaam aan te spreken    

Studie 1 

- OV1. Hoe kan je meten in welke mate corporate blogs een human voice uitstralen? 

- H1. Mensen die corporate blogs lezen zullen eerder van mening zijn dat een organisatie een 

conversational human voice toont dan mensen die enkel de traditionele website van een 

organisatie raadplegen 

- OV2. Wat is de relatie tussen de perceptie van een conversational human voice en de 

waargenomen relatie tussen organisatie en publiek? 

Resultaten studie 1 

- Op basis van de literatuur en observaties werd een schaal met 11 items opgesteld en 

betrouwbaar bevonden 

- Met die schaal kan je meten in welke mate de consument ervaart dat organisaties 

communiceren met een conversational human voice, door hen te vragen in welke mate de 

organisatie volgens hen: 

 

- De human voice werd als groter ervaren door die respondenten die de blog hadden gezien, 

dan door degenen die de website hadden gezien 
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- Er is bovendien een positieve correlatie tussen de mate waarin respondenten van oordeel 

zijn dat de organisatie communiceert met een conversational human voice en de sterkte van 

de relatie met de organisatie 

Voornaamste hypothese studie 2 

- Studie twee vertrekt van consumenten die actief hebben deelgenomen aan online 

conversaties (= contingency interactivity) 

- H1: de perceptie van een conversational human voice van organisaties bij consumenten die 

hebben gereageerd op de corporate blog is een voorspeller voor de relatie tussen consument 

en organisatie 

Resultaten studie 2 

- Mensen die het meest contingency interactivity hadden ervaren met bloggers die een 

organisatie vertegenwoordigen, vonden eerder dat die organisatie communiceert met een 

conversational human voice 

- Er is bovendien een positieve correlatie tussen de mate waarin respondenten van oordeel 

zijn dat de organisatie communiceert met een conversational human voice en de sterkte van 

de relatie met de organisatie 

Conclusies 

- Sociale media bieden een enorm potentieel voor bedrijfscommunicatie omdat ze toelaten 

om de dialoog aan te gaan met het publiek 

- Om het potentieel van sociale media ten volle te benutten en de relatie met het publiek te 

versterken, moeten organisaties ook effectief de dialoog aangaan 

- Wanneer ze dit doen, communiceren ze met een conversational human voice 

9.2 Wat zijn de risico’s? 

Artikel: Sanderson, J., Barnes, K., Williamson, C., & Kian, E.T. (2016). ‘How could anyone have 

predicted that #AskJameis would go horribly wrong?’ public relations, social media, and hashtag 

hijacking. Public Relations Review, 42(1), 31-37. 

Risico’s van sociale media 

- Traditionele media (bv. via de pers) 

o Je kan je boodschap grondig checken voor je ze uitstuurt 

o Je hebt geen volledige controle over je boodschap (bv. Je weet niet hoe de pers je 

boodschap zal overbrengen naar het publiek) 

- Sociale media 

o Je hebt controle over je boodschap omdat je rechtstreeks met het publiek kan 

communiceren 

o Maar: het publiek kan reageren en je hebt weinig of geen controle over de reactie 

van het publiek 

o Communicatie via sociale media moet snel en spontaan zijn, wat het moeilijker 

maakt om je boodschap grondig te controleren 

- Communicatie via sociale media kan uit de hand lopen 
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Bashtags / hashtag hijacking 

- Een specifiek fenomeen waarbij bedrijfscommunicatie via sociale media uit de hand loopt is 

bashtags of hashtag hijacking 

- Hashtag wordt op andere manier gebruikt dan hoe hij oorspronkelijk bedoeld was 

- Bv. McDo: #McDstories: bedoeling was dat mensen hartverwarmende verhalen zouden 

posten 

o Slecht uitgedraaid: mensen deelden negatieve verhalen over McDo 

#AskJameis 

- Het football-team van Florida State University (FSU) nodigde het publiek uit tot dialoog met 

quarterback Jameis via Twitter: “#Noles Fans: Do you have a question for our starting QB 

Jameis Winston? Tweet us using #AskJameis” 

- De campagne leek gedoemd om te mislukken om een aantal redenen: 

o Winston werd beschuldigd van verkrachting van een studente 

o Winston werd ervan beschuldigd frisdrank te drinken uit een (gratis) waterbeker in 

een Burger King op de campus 

o Winston werd ervan beschuldigd krab gestolen te hebben uit een supermarkt 

Methode 

- Thematische analyse van 1214 tweets met de hashtag #AskJameis 

- Verloop van de analyse: 

o Drie auteurs lazen alle tweets 

o Elk codeerde 25% ervan en bracht ze onder in een categorie op basis van het 

onderwerp van kritiek 

o Tweets die meer dan één thema leken te omvatten werden geplaatst onder het 

meest dominante thema 

o De drie codeurs kwamen vervolgens samen en bespraken de thema’s die ze hadden 

gevonden 

o Op basis van die thema’s werden de overgebleven tweets verdeeld onder de auteurs 

en gecodeerd 

Analyse: thema’s van de kritische tweets 

- Kritiek op Florida State University (FSU) 

- Referenties naar de juridische problemen van Winston 

- Algemeen sarcasme 

- Insinuaties m.b.t. de voorkeursbehandeling die Winston naar aanleiding van zijn juridische 

problemen kreeg 

- Bespotting van het intellectueel niveau van Winston 
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- Waren ook een aantal serieuze tweets die wel een vraag stelden, maar dat waren er zodanig 

weinig dat er geen aparte categorie voor was 

Implicaties 

- Wees je ervan bewust dat Twitter toegankelijk is voor iedereen en dat het veel zeer kritische 

stemmen bevat 

- Hou in de praktijk rekening met het gevoel dat bij het publiek leeft over het onderwerp van 

je socialemediacampagne 

- Organisties moeten dus nadenken over: 

o Hoe het grote publiek op sociale media wellicht zal reageren op de campagne 

o Hoe het publiek in het verleden op gelijkaardige initiatieven van andere organisaties 

heeft gereageerd 

o Wat de heersende attitude is ten opzichte van de organisatie of het lid van de 

organisatie waarover de campagne gaat 

o Welke historische en relationele factoren het publiek ertoe kunnen aanzetten om de 

campagne te hijacken 

Toepassing 

- Filmpje dat over een sociale media campagne van NYPD gaat die volledig is fout gelopen 

o #MyNYPD: men wilde oproepen dat mensen positieve verhalen zouden tweeten over 

politie NY 

o Hashtag was gehijackt met heel veel negatieve verhalen over geweld van politie 

o Hun reputatie was op dat moment niet goed en daarom wilden ze positieve 

campagne gebruiken om deze reputatie op te krikken 

- Vrij voorspelbaar dat dit ging kunnen mislopen door slechte reputatie van NYPD als context 

voor campagne 

- Ze hadden beter ingezet op conversational human voice: zoveel mogelijk in dialoog gaan met 

publiek → beter om relatie met stakeholders te verbeteren 

9.3 Sociale media in handen van de werknemer: Opportuniteit of risico? 

Artikel: Miles, S.J., & Mangold, W.G. (2014). Employee voice: Untapped resource or social media 

time bomb? Business Horizons, 57(3), 401-411. 

Introductie 

- Door sociale media hebben werknemers een pak meer middelen om tevredenheid of 

ongenoegen over hun werkgever publiek te uiten 

- De gevolgen zijn tweeledig: 

o Als werkgevers geen oren hebben naar het ongenoegen van medewerkers dan zullen 

die het op een andere manier uiten 

o Als werkgevers het goed aanpakken kan elke medewerker de waarden van het 

bedrijf mee uitdragen 

o Competitief voordeel  tikkende tijdbom 

- Onderzoeksvraag: Hoe kunnen werkgevers hiermee omgaan? 

- Voorbeelden: 

o Wansmakelijk filmpje medewerkers Burger King 

o Ontevreden werknemer toont dat eten bewaard wordt naast vuilniscontainer 

o Amazon betaalt werknemers om trotse berichten te posten 
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De impact van sociale media 

- Veel organisaties reageren op de ‘dreiging’ die uitgaat van sociale media op de werkvloer 

door: 

o de toegang van werknemers te ontzeggen 

o socialemediarichtlijnen op te stellen 

- Deze ingrepen zijn niet altijd even efficiënt omwille van de alomtegenwoordigheid van 

sociale media en het gebruik van smartphones 

- Om grip te krijgen op het socialemediagebruik van werknemers, moeten we eerst het 

waarom erachter begrijpen 

De stem van werknemers 

- Werknemers laten hun stem horen om vier redenen: 

o Individuele ontevredenheid uiten 

o Bijdragen tot beslissingen van management 

o Collectief onderhandelen 

o Partnerschap uiten  

- Werknemers kunnen dat doen via verschillende kanalen 

 

- 4 redenen = 4 kolommen 

Rol van de organisatiecontext 

- Employee voice = ‘An employee’s attempt to use either organizationally sanctioned or 

unsanctioned media or methods for the purpose of articulating organizational experiences 

and issues or influencing the organization, its members, or other stakeholders’ 

- Wanneer werknemers een boodschap hebben voor hun management, gaan ze een afweging 

maken van: 

o De aandacht die het management zal besteden aan de boodschap 
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o De waarschijnlijkheid dat men rekening zal houden met de boodschap en dingen 

gaat veranderen 

o De eventuele negatieve persoonlijke gevolgen van het uiten van ongenoegen 

Het ultieme doel 

- Keeping the negative messages inside and allowing good messages to be aired in the public 

domain 

Hoe? 

1. Bied een gepaste organisatiecontext waarin werknemers hun ongenoegen kunnen uiten 

2. De internecommunicatiekanalen moeten het uiten van ongenoegen of bezorgdheden faciliteren  

→ zorg voor de juiste kanalen 

3. Management moet luisteren naar de suggesties en het ongenoegen én er gepast op reageren 

1. Bied een gepaste organisatiecontext waarin werknemers hun ongenoegen kunnen uiten 

- Kennis van het gewenste imago 

- Psychologisch veilige omgeving voorzien om voice te uiten 

2. Zorg voor de juiste kanalen 

- De gebruikte kanalen moeten aangepast worden aan de kenmerken van de organisatie en de 

behoeften van werknemers 

- Rekening houden met: 

o De mate waarin werknemers vertrouwd zijn met sociale media 

o Toegang tot computer en internet op het werk 

o Het soort boodschap dat men wil overbrengen 

o Voorzie ook mogelijkheden om anoniem te communiceren 

- Hou ook rekening met het doel van de werknemer 
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3. Management moet luisteren én reageren 

- Luisteren is de sleutel tot succes 

- Nagaan of de aangehaalde kwestie belangrijk is of een opportuniteit biedt voor de 

organisatie 

- Zorgen voor de gepaste follow-up: 

o ‘Ja, we zullen dat doen’ 

o ‘Nee, dat gaan we niet doen en dit is waarom niet…’ 

o ‘We moeten dit eerst verder onderzoeken, maar tegen dan of dan hoor je meer’ 

Conclusie 

- Input van werknemers kan een enorme bron aan informatie zijn, die bijdraagt aan het 

beslissingsproces en de relatie verbetert tussen organisatie en werknemers 

- Maar, het kan ook een ‘social media time bomb’ zijn 

- Wat sociale media betreft komt het er dus op aan om de meningen en opmerkingen van 

werknemers efficiënt in goede banen te leiden door middel van gepaste interne 

communicatie 

9.4 Het opstellen van concrete socialemediarichtlijnen 

Artikel: Johnston, J. (2015). ‘Loose tweets sink fleets’ and other sage advice: Social media 

governance, policies and guidelines. Journal of Public Affairs, 15(2), 175-187. 

(Niet kennen voor het examen) 

10. Corporate social responsibility 

Overzicht 

- Introductie 

- Dimensies en gradaties van CSR 

- Dimensies van effectieve CSR-communicatie 

- Het halo-effect van CSR 

10.1 Introductie 

Introductie 

- Vroeger werd van organisaties verwacht dat ze verantwoordelijk waren op economisch vlak 

t.o.v. zichzelf en de aandeelhouders 

- Tegenwoordig worden organisaties ook geacht verantwoordelijkheden te hebben t.o.v. de 

samenleving in het algemeen 

→ Corporate social responsibility 

- Organisaties worden steeds meer bekeken als deel van een groter sociaal systeem 

- Organisaties moeten dus luisteren naar en communiceren met veel verschillende 

stakeholders – niet enkel klanten en werknemers 

- Corporate social responsibility 

o De voortdurende inzet van organisaties om bij te dragen aan economische 

ontwikkeling en tegelijkertijd de levenskwaliteit van hun werknemers en hun 

gezinnen te verbeteren, evenals van de gemeenschap en de samenleving als geheel 
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o Het aannemen van verantwoordelijkheden die niet louter financiële implicaties 

hebben en die van een organisatie worden geëist door impliciete of expliciete morele 

verbintenissen met stakeholders in de samenleving 

Geschiedenis van CSR 

- Howard Bowen (1953) wordt de vader van de CSR-beweging genoemd en definieerde de 

sociale verantwoordelijkheden van organisaties als «the obligations of businessmen to 

pursue those policies, to make those decisions or follow those lines of action which are 

desirable in terms of the objectives and values of society» 

- Archie Carroll (1979) wordt als de zoon beschouwd: 

o Verlegde de focus van managers naar organisaties in hun geheel 

o Focuste wel nog steeds op de verantwoordelijkheden van organisaties t.o.v. de 

samenleving, eerder dan de meer beperkte stakeholderoriëntatie die we vandaag 

zien 

o 4 types sociale verantwoordelijkheden: economisch, juridisch, ethisch en 

filantropisch 

Piramide van Carroll 

 

- Economische verantwoordelijkheden:  

o De basis 

o Winst maken als bedrijf, inkomsten voorzien 

- Juridische verantwoordelijkheden: 

o Organisaties moeten gehoorzamen aan de wet 

- Ethische verantwoordelijkheden: 

o Ethisch handelen 

o Geen schade berokkenen aan anderen 

- Filantropische verantwoordelijkheden: 

o Organisaties moeten iets bijdragen aan de gemeenschap 
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o Proberen levenskwaliteit beïnvloeden van omgeving rondom hen 

3 P’s 

- John Elkington: CSR kan opgedeeld worden in 3 P’s: people, planet and profit 

o People = sociaal/mensen 

o Planet = ecologisch/planeet/milieu 

o Profit = opbrengst/winst 

- Profit is basisvereiste om aan andere verantwoordelijkheden te kunnen voldoen 

- Er moet een balans zijn tussen de drie P’s 

CSR gedefinieerd 

- Het gebrek aan eensgezindheid omtrent een definitie kan verklaard worden door een aantal 

zaken: 

o CSR is een overkoepelende term voor veel gerelateerde concepten 

o De betekenis en invulling van CSR evolueert gaandeweg net zoals ook waarden in de 

samenleving veranderen 

- In essentie omvat CSR echter «clearly articulated and communicated policies and practices of 

corporations that reflect business responsibility for some of the wider societal good» 

(Matten & Moon, 2008, p. 405) 

Negatieve ontwikkelingen 

- Onderzoek toont dat CSR gerelateerd is aan positieve effecten op reputatie en financiële 

performantie 

- Daarom door sommige organisaties gezien als een manier om hun reputatie op te krikken 

- CSR kan dus gestart worden om morele redenen maar ook om instrumentele (reputationele) 

redenen 

- Vaak CSR-communicatie als pr-techniek 

- Vaak meer focus op communicatie en imago dan op implementatie van CSR   

- 3 negatieve ontwikkelingen die hiermee te maken hebben 

o CSR als instrumentele strategie 

o CSR → CR 

o Greenwashing 

CSR als instrumentele (reputationele) strategie 

- Organisaties gaan aan CSR doen om hier zelf voordelen uit te halen (bv. betere reputatie 

krijgen) 

- Bv. Bpost zou goedkoper krediet kunnen krijgen als ze duurzaam zouden handelen 

- Gucci bant het bont 

o Vorm van CSR, maar ze deden het vooral omdat ze vreesden dat het talent zou 

overstappen naar bedrijven die geen bont meer gebruikten 

CSR → CR 

- Zowel academici als praktijkmensen laten steeds vaker “S” vallen, spreken over corporate 

responsibility 

- Laten dus de brede sociale verantwoordelijkheden vallen 

- Focussen op verantwoordelijkheden t.o.v. specifieke stakeholders 
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- Gevaar is dat sociale verplichtingen een optie worden i.p.v. een verplichting t.o.v. 

maatschappij 

Greenwashing 

- Zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie 

daadwerkelijk is 

- Bv. Volkswagen: emissie schandaal: gesjoemeld om emissiewaarden van auto’s lager te laten 

uitvallen dan werkelijk het geval was 

- Foto’s van natuur erin steken, lettertype veranderen 

10.2 Dimensies en gradaties van CSR 

Artikel: Oberseder, M., Schlegelmilch, B.B., & Murphy, P.E. (2013). CSR practices and consumer 

perceptions. Journal of Business Research, 66(10), 1839-1851. 

Theoretische achtergrond: CSR 

- Onderzoek en praktijk vertrekken bij de invulling van de definitie van CSR steeds vaker vanuit 

stakeholder theory 

- CSR bekijken vanuit het perspectief van stakeholders is populair omdat het onderzoekers en 

praktijkmensen helpt te identificeren voor wie ze verantwoordelijk zijn 

- Er zijn heel wat classificaties van CSR waarbij men de verschillende stakeholders tracht te 

identificeren, elk daarvan kent echter beperkingen 

Theoretische achtergrond: CSR en consumentengedrag 

- Consumenten evalueren bedrijven en hun producten in termen van CSR: 

o Negatieve CSR-associaties hebben een grotere (negatieve) impact dan positieve 

o Niettemin zijn positieve associaties door CSR goed voor de evaluaties van bedrijf en 

product 

- Consumenten zijn zich over het algemeen weinig bewust van CSR-activiteiten van bedrijven, 

maar dit bewustzijn kan versterkt worden door passende communicatiecampagnes 

- De perceptie van CSR wordt bepaald door de motieven die consumenten eraan toekennen: 

o Other-centered: wanneer consumenten denken dat een bedrijf aan CSR doet om te 

focussen op anderen 

o Self-centered: wanneer consumenten denken dat een bedrijf aan CSR doet puur voor 

zichzelf 

o Win-win: wanneer consumenten denken dat een bedrijf aan CSR doet om anderen te 

helpen, maar ook zichzelf = beide 

▪ Wordt meeste gedacht 

Theoretische achtergrond: stakeholder theory 

- Brede kijk op stakeholder theory: 

o In principe kan eender wie een stakeholder zijn: een individu, een groep, een 

organisatie, een instituut, een samenleving en zelfs de fysieke omgeving van een 

organisatie 

o Bovendien kan een individu deel uit maken van meer dan één groep stakeholders 

- Enge kijk op stakeholder theory: 

o Stakeholders zijn die groepen die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een 

organisatie 
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o Gebaseerd op het idee dat bedrijven beperkte tijd, bronnen en aandacht hebben 

voor stakeholdermanagement  

- Het doel van stakeholder theory is in essentie het bepalen van of en waarom bedrijven 

rekening houden met de belangen van stakeholders, naast hun eigen belangen 

- Stakeholder theory beantwoordt volgende vragen: 

o Wie zijn de stakeholders van een bedrijf? 

o Welke van die stakeholders hebben een legitiem belang in het welslagen van het 

bedrijf? 

- Bijgevolg is een kernvraag van stakeholder theory voor CSR: Welke stakeholders verdienen of 

vereisen aandacht van bedrijven en welke niet? 

- Een vraag die echter vooralsnog op weinig aandacht kon rekenen is: Welke 

verantwoordelijkheden heeft een organisatie ten opzichte van die stakeholders? 

Methode 

- 30 diepte-interviews in een West-Europees land: 

o 15 consumenten 

o 15 managers 

- Purposive sampling 

- Semi-gestructureerde interviews 

Resultaten 

a) CSR-domeinen vanuit het bedrijfsperspectief 

b) Stadia van CSR-ontwikkeling vanuit het bedrijfsperspectief 

c) CSR-domeinen vanuit het consumentenperspectief 

d) Classificatie van het consumentenperspectief op CSR 

a) CSR-domeinen vanuit het bedrijfsperspectief 

- Aandeelhouders: 

o Reflecteert de economische verantwoordelijkheden van bedrijven 

o Plicht om aandeelhouders te informeren over zaken die hen aanbelangen 

- Klanten: 

o Centraal in de meeste CSR-rapporten 

o Cruciaal om hen eerlijk te behandelen 

o Duurzame, milieuvriendelijke en veilige producten 

o Bv. Ben&Jerry’s ijs: sporen van glysofaat gevonden (kankerverwekkend) 

▪ Niet voldaan aan veiligheid 

o Bv. Ranking hamburgers – aanwezigheid antibiotica 

▪ Hoe bedrijven niet voldoende aandacht hebben voor het ontwikkelen van 

gezonde producten voor consumenten 

- Werknemers: 

o Belangrijk werknemers goed te behandelen, dan zullen zij ook meer tevreden en dus 

productiever zijn 

o Goed arbeidsklimaat, motiverende omgeving, baas die luistert naar werknemers, 

veiligheid, respect voor diversiteit, ... 

o Ook verantwoordelijkheden t.o.v. hun gezin werknemers (bv. mogelijkheid om 

parttime te werken) 

- Toeleveranciers: 
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o Belangrijk voor bedrijven omdat deze stakeholdergroep bedrijven vaak voor 

uitdagingen stelt 

o Bedrijven moeten de arbeidsomstandigheden binnen en het gedrag van 

toeleveranciers controleren 

o Niet louter verantwoordelijk voor het opstellen van regels, maar ook voor de 

controle op de naleving van die regels 

o Bv. H&M stopt met konijnenwol: zij stelden dat ze niet accepteerden dat konijnen in 

dergelijk slechte omstandigheden werden gekweekt – konden niet garanderen dat 

hun producten niet met zulke konijnen werden gemaakt → dus stoppen 

o Bv. Speelgoedfabricant Mattel: aangevallen door Greenpeace omdat zij 

samenwerkten met toeleverancier die regenwoud kapt om verpakkingen te maken 

- Milieu: 

o Noodzakelijk in het kader van onder meer de opwarming van de aarde 

o Vaak win-win-situatie 

- Samenleving en gemeenschap: 

o Klemtoon op ‘giving back to society’ door middel van sociale projecten, het steunen 

van goede doelen en corporate volunteering 

▪ Corporate volunteering: de kans geven aan werknemers om vrijwilligerswerk 

te doen 

o Verantwoordelijkheden t.o.v. de lokale gemeenschap d.m.v. jobcreatie en local 

sourcing 

▪ Arbeid niet naar buitenland verplaatsen 

- Andere CSR-domeinen (bv. NGO’s, media, overheid, concurrenten) 

- Bv. Colruyt: duurzame energie 

- Bv. Delhaize: schenkt voedselpakketten aan goede doele 

b) Stadia van CSR-ontwikkeling vanuit het bedrijfsperspectief 

- CSR als minimale respons: 

o CSR als noodzakelijk kwaad 

o Louter strategisch (cf. greenwashing) 

o Vaak louter gefocust op klanten, werknemers en aandeelhouders 

- CSR als departementale respons: 

o Bedrijven die goed willen doen, maar met interne problemen te kampen hebben 

o Er is een verantwoordelijke, maar het belang van CSR is nog niet in de hele 

organisatie doorgedrongen 

- CSR als toegewijde respons: 

o CSR wordt een overtuiging waarvan iedereen binnen de organisatie doordrongen is 

o Alle stakeholders worden in acht genomen 

o Niet alle CSR-initiatieven zijn gelinkt aan economische belangen van de organisatie 

- Voorbeelden 

o National Football week: campagne om borstkankeronderzoek te steunen: opbrengt 

merchandise artikelen zou naar onderzoek gaan, achteraf bleek dat dit slechts bij 8% 

het geval was. Tegelijk aangeklaagd voor slechte jobcondities en huiselijk geweld.  

▪ CSR als minimale respons: duidelijk bedoeling om vooral winst te maken 

o Delhaize: je kon sparen voor Legoblokjes en hiermee kon je een Delhaizewinkel 

nabouwen. Blokje was dubbel verpakt in plastiek, slecht voor het milieu. Delhaize 

heeft hierop gereageerd en zich verontschuldigd. Ze hadden zich al geëngageerd 
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door plastiek uit de bossen te halen (goed voor het milieu) en legden uit dat ze er 

dus wel al mee bezig waren. 

▪ CSR als departementale respons: Delhaize is wel degelijk bezig met CSR, 

maar er is toch zo’n fout kunnen gebruiken. Personen van actie duidelijk niet 

voldoende op de hoogte van CSR. 

o Ben&Jerry’s: ze doen sinds de start van hun organisatie + op heel veel vlakken aan 

CSR 

▪ CSR als toegewijde respons 

c) CSR-domeinen vanuit het consumentenperspectief 

- De consument: 

o Eerlijke prijzen 

o Correcte en uitgebreide informatie op verpakkingen 

- Werknemers: 

o Betrekken bij beslissingen 

o Aangename werkomgeving 

o Eerlijke verloning 

o Mogelijkheden om door te groeien en extra opleidingen 

- Het milieu: 

o Van belang voor toekomstige generaties 

o Vervuiling waar mogelijk beperken en afval correct verwerken 

o Research & Development 

- Samenleving en gemeenschap: 

o Het steunen van sociale projecten 

o Iets teruggeven aan de lokale gemeenschap 

o Activiteiten niet verplaatsen naar landen waar arbeid goedkoper is 

- Toeleveranciers: 

o Zorgvuldige selectie van toeleveranciers 

o Toeleveranciers correct behandelen 

- Andere CSR-domeinen (bv. overheid, aandeelhouders, media, concurrentie) 

d) Classificatie van het consumentenperspectief op CSR 

- CSR as a give-and-take relationship 

o Gebalanceerde relatie met elke afzonderlijke stakeholdergroep 

o Gebalanceerde relatie over de verschillende stakeholdergroepen heen 

- CSR as an interrelated relationship 

o Verantwoordelijkheden t.o.v. één stakeholdergroep beïnvloeden andere 

stakeholdergroepen en de samenleving in het bijzonder 

o Bedrijven die aan CSR doen worden gezien als succesvolle bedrijven 

o Belang van winst maken op een duurzame manier 

- CSR as a marketing ploy 

o Sommige consumenten zien inspanningen van bedrijven voor CSR louter als pr of 

marketing 

o Dergelijke bedrijven worden gekenmerkt door: 

▪ Meer communiceren over CSR dan zich er daadwerkelijk voor in te zetten 

▪ CSR als een excuus om meer winst te maken of als afleiding voor andere 

problemen 

▪ Ongeloofwaardige CSR-initiatieven 
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o Bv. Campagne national football week: afleidingsmanoeuvre voor andere problemen 

+ om zelf winst te maken 

Conclusies 

- Bedrijven en consumenten maken onderscheid tussen verschillende CSR-domeinen 

- Zowel bedrijven als consumenten beklemtonen bepaalde domeinen: 

o Bedrijven beklemtonen die domeinen die gelinkt zijn aan hun kernactiviteiten of 

industrie 

o Consumenten beklemtonen domeinen op basis van hun persoonlijke waarden en 

opinies 

- Bedrijven moeten nagaan in welk van de drie stadia van engagement ze zich bevinden en hun 

communicatie daarop afstemmen 

- Eerlijkheid en respect komen bij bedrijven en consumenten terug als onderliggende thema’s 

voor CSR 

10.3 Dimensies van effectieve CSR-communicatie 

Artikel: Kim, S., & Ferguson, M. A. T. (2018). Dimensions of effective CSR communication based on 

public expectations. Journal of Marketing Communications, 24(6), 549-567.  

Introductie 

- Ondanks toenemende belang van CSR, zijn er grote uitdagingen op vlak van CSR-

communicatie 

→ Groot skepticisme t.o.v. CSR onder consumenten 

- Daarom wil deze studie: 

o Onderzoeken wat de verwachtingen van consumenten zijn op vlak van CSR-

communicatie 

o Zodat organisaties hun CSR-communicatie beter kunnen plannen 

o Zodat CSR-communicatie betere outcomes heeft 

Methode 

- Online survey 

- Representatief sample van de populatie van de V.S. 

- Deelnemers werden bevraagd over hun algemene verwachtingen voor effectieve CSR-

communicatie van organisaties 

- Survey-instrument was gebaseerd op vorige studies rond CSR-communicatie 

o Voorbeelditems 

▪ Ik wil weten hoelang de organisatie de CSR-initiatieven al steunt 

▪ Ik wil weten of er NGO’s zijn die partners zijn van de CSR-initiatieven van de 

organisatie 

▪ Ik hou niet van CSR-boodschappen die promotioneel zijn 

▪ Ik wil weten of de CSR-activiteiten van een organisatie relevant zijn voor mij 

▪ … 

- Factoranalyse 

6 dimensies van effectieve CSR-communicatie 

- Zes aspecten die het publiek verwacht op vlak van CSR-communicatie 
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- CSR-communicatie zou deze elementen moeten bevatten om aan de verwachtingen van het 

publiek te voldoen en dus effectief te zijn 

o Informativeness 

▪ CSR-communicatie moet informatief zijn 

▪ Info over CSR-activiteiten 

▪ Info over de continuïteit van CSR-activiteiten 

▪ Info over impact van CSR-activiteiten 

▪ Info over motieven om aan CSR te doen 

▪ Info over fit tussen CSR-initiatief en organisatie: hoe het aansluit 

o Third-party endorsement 

▪ Geloofwaardigheid van CSR-communicatie stijgt en scepticisme bij 

consumenten daalt wanneer CSR-communicatie onderschreven wordt door 

een onafhankelijke derde partij 

▪ Bv. Wanneer mensen communicatie over CSR-activiteiten van een 

organisatie horen van een onafhankelijke bron 

▪ Bv. Samenwerking met NGO’s of de overheid voor CSR-initiatieven 

▪ Bv. Award uitgereikt voor duurzame bedrijven → third party endorsement 

die effectiviteit CSR communicatie tegoed komt 

o Personal relevance 

▪ Om acceptatie van CSR-communicatie te verhogen, moet de persoonlijke 

relevantie duidelijk zijn 

▪ Bv. Persoonlijk relevante voorbeelden gebruiken 

o Self-promotional message tone 

▪ Vermijd promotionele toon / reclame maken 

▪ Hanteer een low-key toon 

▪ Geef feitelijke informatie 

o Consistency 

▪ Communicatie over CSR-doelen moet consistent zijn 

▪ CSR-doelen en communicatie daarrond mag niet heel de tijd veranderen 

o Transparency 

▪ Openheid in het bekendmaken van informatie over CSR 

▪ Zowel goed als slecht nieuws openbaar maken 

▪ Communiceren over zowel successen als mislukkingen  

Conclusie 

- De resultaten van deze studie geven inzicht in wat en hoe er best gecommuniceerd kan 

worden over CSR-initiatieven 

- De dimensies kunnen helpen om CSR-communicatiecampagnes op te stellen, uit te voeren en 

te evalueren 

- Kan helpen om de voordelen van CSR-communicatie aan het management aan te tonen 

10.4 Het halo-effect van CSR 

Artikel: Chernev, A., & Blair, S. (2015). Doing well by doing good: The benevolent halo of corporate 

social responsibility. Journal of Consumer Research, 41(6), 1412-1425 

Introductie 

- Meer sociaal verantwoorde activiteiten die niet gelinkt zijn met de core business van een 

organisatie 
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o Bv. Goede doelen steunen die niet gelinkt zijn aan hun core business 

- CSR vaak gelinkt aan positievere reputatie 

- Maar geloof onder managers dat het geen rechtstreeks effect heeft op de evaluatie van de 

producten van de organisatie 

Impact van CSR op financiële performantie en imago van organisatie 

- Positieve effecten van CSR op attitude t.o.v. organisatie meermaals / imago aangetoond 

- Onderzoek suggereert ook link tussen CSR en betere financiële performantie, maar link nog 

niet empirisch aangetoond 

- Sommige onderzoekers suggereren daarentegen dat CSR negatieve impact kan hebben op 

financiële performantie omwille van extra kosten, maar weinig economische voordelen 

Impact van CSR op productevaluatie 

- Weinig onderzoek naar link tussen CSR en productevaluatie 

- Onderzoek suggereert dat CSR weinig relevantie heeft voor het vermogen van een 

organisatie om goede producten of diensten te produceren 

- Verschillende onderzoekers achten het dus eerder onwaarschijnlijk dat CSR een invloed heeft 

op de perceptie van performantie van producten 

- Toch ook onderzoeken die suggereren dat CSR een positief of een negatief effect kan hebben 

op productevaluaties  

Halo-effect van CSR 

- Uitgangspunt van deze paper is dat CSR die niet gelinkt is met producten (bv. steunen van 

goede doelen) toch een positieve impact heeft op productevaluatie 

- Paper hypothetiseert dat er een positief spillover-effect / halo-effect van CSR is 

- Halo-effect = globale evaluatie van een object beïnvloedt de evaluatie van specifieke 

eigenschappen van dat object op een manier die consistent is met de globale evaluatie 

- Mogelijk gemodereerd door 

o Bestaande productvoorkeuren (hier niet getest) 

o Expertise van consument over product 

o Onderliggende motieven van organisatie 

o Morele waarden van consumenten 

Experimenten 

- Effect van CSR op productevaluatie 

- Experiment 1 

o Moderator: expertise met product 

- Experiment 2 

o Moderator: motief van organisatie 

- Experiment 3 

o Moderator: motief van organisatie, maar alternatieve manipulatie (door bron van 

informatie) 

- Experiment 4 

o Moderator: motief van organisatie en morele oriëntatie van consument 
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Experiment 1 

- 2 (CSR: ja vs. nee) × 2 (expertise met product: wijnkenners vs. geen wijnkenners) between-

subjects experiment 

- N = 56 

- Procedure 

o Informatie over wijnmakerij 

o CSR: deel van de respondenten informatie over steunen goed doel door wijnmakerij 

(10% opbrengst gaat naar goed doel) 

o Wijn proeven 

o Wijn beoordelen 

o Meten van wijnkennis van deelnemers (zelfrapportage) = meting van expertise met 

product 

- Resultaten 

o Y-as: gekeken naar effect van productevaluatie 

o Veel wijnkennis (hoge expertise) – zwarte balkjes: geen significant verschil in 

productverschil nav CSR 

o Weinig expertise: wel significant verschil: wel info over CSR → positieve invloed op 

evaluatie product 

 

Experiment 2 

- 2 (CSR: ja vs. nee) × 2 (motief van organisatie: weldoen vs. zelfbelang) between-subjects 

experiment 

- N = 236 

- Manipulatie van motief organisatie: mensen werden geprimed 

- Procedure 

o “Companies often make donations to charity because they believe it is the moral 

thing to do. What do you think about companies that donate for moral reasons?” vs. 

“Companies often make donations to charity because they want the publicity. What 

do you think about companies that donate for selfish reasons?” 

o Informatie over farmaceutische organisatie die behandeling tegen haarverlies test 

o Deel van de respondenten informatie over steunen goed doel door farmaceutische 

organisatie (20% opbrengst gaat naar goed doel) 

o Voor- en na-foto behandeling, beoordelen hoeveel haar gegroeid was 

- Resultaten 
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o Vrij gelijkaardig aan 1 

o Deelnemers in conditie CSR eigenbelang: geen verschil in evaluatie product 

o Deelnemers in conditie CSR goodwill: hun producten worden beter beschouwd dan 

degenen die niet aan CSR doen 

 

Experiment 3 

- 2 (CSR: ja vs. nee) × 2 (motief van organisatie: weldoen vs. zelfbelang) between-subjects 

experiment 

- N = 194 

- Procedure 

o Informatie over producent tandverzorgingsproducten (teeth-whitening) 

o Deel van de respondenten informatie over steunen goed doel door organisatie 

(donaties aan UNICEF) 

o Deel van de respondenten hoorden dat informatie afkomstig was van onafhankelijke 

nieuwsorganisatie vs. afkomstig uit reclame van de organisatie → alternatieve 

manipulatie van motief van organisatie in vgl. met experiment 2 

▪ Onafhankelijke nieuwsorganisatie: info CSR niet uit zelfbelang 

o Voor- en na-foto behandeling teeth-whitening, beoordelen hoe goed het product 

gewerkt had 

- Resultaten 

o Wanneer het CSR motief uit zelfbelang was: geen verschil in productevaluatie 

o Wanneer het CSR motief om goed te doen: product van bedrijf die aan CSR doen 

beter bevonden dan geen CSR 
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Experiment 4 

- 2 (motief van organisatie: weldoen vs. zelfbelang) × 2 (subjectieve belang van CSR voor 

deelnemers: hoog vs. laag) between-subjects experiment 

- N = 77 

- Procedure 

o Informatie over bedrijf dat software maakt om resolutie van gescande tekst uit 

boeken te verbeteren + informatie over CSR van bedrijf (3% opbrengst gaat naar 

goed doel) 

o “The company continues its charitable work even in the toughest economic times 

because giving back to society is aligned with their values” vs. “the company’s 

primary motivation for donating is public image and company executives don’t care 

about the particular charity as long as it generated positive press” 

o Foto lage resolutie tekst en foto hogere resolutie tekst, beoordelen in welke mate 

software resolutie had verbeterd 

o Persoonlijke belang van CSR voor de consumenten gemeten: “How important do you 

think it is for companies to give back to society?” 

- Resultaten 

o Deelnemers die CSR wel heel belangrijk vinden evalueren de producten beter 

wanneer er aan CSR gedaan wordt vanuit motivatie om iets goed te doen ipv 

zelfbelang 

o Bij deelnemers die CSR niet belangrijk vinden is er geen verschil 
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Discussie 

- CSR heeft een positieve impact op productevaluatie 

o Vooral bij consumenten die niet vertrouwd zijn met het product 

o Wanneer CSR gedreven wordt door de wil om goed te doen (vs. zelfbelang) 

o Wanneer de consument CSR belangrijk vindt 

- Belangrijk om managers te overtuigen van CSR 

- Communicatie over CSR: advertising minder geschikt 

o Motief van organisatie is belangrijk en als je reclame gaat maken over CSR is het 

motief vooral zelfbelang 

- Bv. Samsung: persbericht over dat zij award hadden gewonnen → wordt door publiek niet 

gepercipieerd als zelfbelang 

11. Responsiecolleges 

11.1 Informatie over examen en leerstof 

- Examen 

o Helft meerkeuze (20) → met giscorrectie 

o Helft open vragen 

▪ Kennisvragen, inzichtsvragen en toepassingsvragen 

o Vaak case uit actualiteit > inzichten theorie hierop toepassen 

- Leerstof 

o Hetgene vertelt wordt in de slides: kern 

o Reader = achtergrondinfo > maar ook te kennen 

▪ Alle artikels behalve Johnston, J. 

o Vooral grote lijnen onderzoek kennen 

11.2 Voorbeeldvragen 

Kennisvragen: voorbeeld 

- De identiteit van een organisatie krijgt vorm door: 

o Persoonlijkheid, gedrag, communicatie en symbolen 

o Imago, gedrag, communicatie en symbolen 
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o Persoonlijkheid, gedrag, imago en symbolen 

o Persoonlijkheid, gedrag, communicatie en imago 

Inzichtsvragen: voorbeeld 

- Het taxibedrijf Uber, dat sinds kort ook een plaatsje op de Belgische markt heeft ingepalmd, 

ligt regelmatig onder vuur door klachten van vrouwelijke medewerkers over seksisme en 

intimidatie op de werkvloer. Daarenboven zouden ook de vrouwelijke chauffeurs minder 

verdienen dan de mannelijke taxibestuurders. Welk soort stake heeft Unia (het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum) in Uber, volgens de classificatie van Freeman (1984)? 

o Geen 

o Equity stake: bezitten bepaald aandeel van organisatie (bv. aandeelhouders) 

o Economic / market stake: economisch belang 

o Influencer stake: invloed op organisatie 

Toepassingsvragen 

- Wetenschappelijke inzichten toepassen op een concrete case 

- Antwoord bevat meestal onderstaande elementen: 

o Uitleggen wat onderzoek heeft onderzocht en wat de bevindingen waren 

o Bevindingen toepassen op de case 

o Conclusie of advies ivm de case 

- Google is een Amerikaans technologiebedrijf dat bijna geen introductie meer nodig heeft. 

Wereldwijd vertrouwen mensen op producten van Google voor hun dagelijkse activiteiten. 

Bijna iedereen ter wereld komt bijna dagelijks in contact met de producten van Google, zoals 

de zoekmachine van Google, YouTube en Google Chrome. Google is dus wereldwijd een 

vertrouwd merk. Dit vertaalt zich ook in een sterke reputatie, wat weerspiegeld wordt in de 

steeds hoge ranking van Google in de internationale RepTrak-metingen. 

- Eind vorig jaar kwam Google echter in opspraak omwille van hun houding tegenover 

vrouwen. In een artikel uit The New York Times van 31 oktober 2018 verscheen daarover het 

volgende: 

- Over the past week, Sundar Pichai, Google’s chief executive, and Larry Page, a co-founder of 

Google and the chief executive of its parent company, Alphabet, have taken multiple steps to 

calm its agitated 94,000-person work force. The anger arose after The New York Times 

revealed last week that Google had paid millions of dollars in exit packages to male 

executives accused of harassment and stayed silent about their transgressions. (…) 

- The treatment of female employees has been an especially charged topic at Google. Just 31 

percent of its global work force and about 26 percent of its executives are women. Google 

has also been sued by former employees and the Department of Labor, which claim that it 

underpaid women; the company has said it does not have a wage gap between male and 

female employees.  

- Google workers said other incidents had raised questions about the company’s attitude 

toward women. Last year, one engineer, James Damore, argued in an internal document that 

women were biologically less adept at engineering and that “personality differences” 

explained the shortage of female leaders at the company. After an outcry, Google executives 

rejected the memo and fired Mr. Damore. 

- At a staff meeting last year, Google’s founders, Mr. Page and Sergey Brin, also struggled to 

answer a question about who their female role models were, said two employees who saw a 

video of the meeting. Mr. Brin tried to recall the name of a woman he had recently met at a 

company event who had impressed him, the people said. Mr. Page eventually reminded Mr. 
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Brin that the woman’s name was Gloria Steinem, the feminist writer. Mr. Page said his hero 

was Ruth Porat, the chief financial officer of Google and Alphabet, said the people, who were 

not authorized to speak publicly. 

- Last week, The Times reported that Google had paid Andy Rubin, the creator of the Android 

mobile software, a $90 million exit package even after the company concluded that a 

harassment claim against him was credible. (…) Google also paid millions of dollars in an exit 

package to another executive who was accused of harassment, and continued employing a 

third despite a harassment claim. 

- De topman van Google, Sundar Pichai, heeft excuses aangeboden aan alle medewerkers voor 

de aanpak van intimidatie binnen het bedrijf. “We erkennen dat we het vroeger niet altijd 

goed hebben aangepakt en dat spijt ons oprecht. Het is duidelijk dat we veranderingen 

moeten aanbrengen”, schreef Pichai in een mail aan het personeel.  

- Hij reageerde op een protest binnen Google vorige week. Tienduizenden medewerkers over 

de hele wereld stonden collectief op van hun bureau en liepen naar buiten. Zulke ‘walkouts’ 

gebeurden onder meer in Berlijn, Londen, Chicago, New York, Singapore en bij het 

hoofdkantoor in Mountain View. 

- Bij deze crisis heeft Google niet aan stealing thunder gedaan. Leg uit welke impact deze 

keuze gehad zou hebben voor Google op basis van de bevindingen rond stealing thunder uit 

de studie van Fennis & Stroebe (2014). 

o Eerst bespreken wat studie heeft gevonden 

o Deze inzichten toepassen op case Google 

o Conclusie geven die antwoord is op vraag 

- Paper gaat erover wat het effect is van stealing thunder afhankelijk van pre crisis situatie. In 

deze case duidelijk omschreven dat Google goede reputatie had en dat zij niet aan stealing 

thunder gedaan hebben → obv paper blijkt dat bij goede pre-crisissituatie stealing thunder 

niet altijd nodig is → uitleggen keuze om al dan niet aan stealing thunder te doen 

Overige vragen 

- Ze vraagt normaal niet puur naar definities 

o Kan wel zijn dat je bepaald concept moet toelichten 

- Voorbeelden zijn ter ondersteuning, ze gaat ons niet vragen om een specifieke case uit te 

leggen 

 


