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analyseren en is het voor de lezer duidelijker geworden. Ook wil ik alle respondenten bedanken die de 

vragenlijst voor het onderzoek hebben ingevuld.  
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Josephine van Meer 
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Samenvatting 

Crisissituaties hebben nadelige gevolgen op de prestaties en marktwaarde van organisaties (Fombrun 

en Shanley, 1990), doordat de reputatie van organisaties beschadigd wordt (Coombs, 2007). Een 

crisissituatie wordt door Coombs (2012, p.3)  beschreven als een onvoorspelbare en negatieve 

gebeurtenis met gevaar voor stakeholders (belanghebbenden van organisaties). Indien een crisissituatie 

heeft plaatsgevonden gaan de stakeholders op zoek naar de verantwoordelijke, aangezien een 

crisissituatie betrekking heeft op een negatieve gebeurtenis (Coombs, 2007). Zodoende worden 

emoties bij stakeholders opgeroepen (Weiner, 2006). Weiner (2006) omschrijft woede en sympathie 

als kernemoties bij mensen nadat een crisissituatie heeft plaatsgevonden. Emoties zorgen op den duur 

voor een motivatie om actie te ondernemen (Coombs, 2007). Hierbij kan gedacht worden aan word-of-

mouth intenties (WOM-intenties): wanneer stakeholders hun mening delen over organisaties 

(Jiewanto, 2012). Er is gebleken dat crisiscommunicatie van belang is voor organisaties, omdat dit de 

reputatieschade beperkt en de negatieve WOM-intentie vermindert (Coombs, 2007). Een vorm van 

crisiscommunicatie betreft de Image Restoration Theory (IRT) van Benoit (1997).  

De onderzoeksdoelstelling is om in kaart te brengen welke IRT-crisiscommunicatiestrategie 

het beste gehanteerd kan worden tijdens een slachtoffercrisis. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 

Welke IRT-crisiscommunicatiestrategie kan het beste gebruikt worden bij een slachtoffercrisis? In het 

onderzoek wordt tevens onderzocht of de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’ een rol spelen nadat een 

slachtoffercrisissituatie heeft plaatsgevonden. Het mediërende effect van emoties wordt onderzocht in 

relatie tot de reputatie van organisaties en de WOM-intentie van stakeholders.  

Voor het onderzoek is een vragenlijst afgenomen bij diverse experimentele groepen en een 

controlegroep. De hoofdvraag is beantwoord door te kijken naar de kwaliteit van de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën en de invloed van IRT-crisiscommunicatiestrategieën op reputatie van 

organisaties en de WOM-intentie van stakeholders. Het mediërend effect van de emoties woede en 

sympathie is inzichtelijk gemaakt door regressieanalyses uit te voeren, zodat de relaties tussen de 

kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën, emoties, reputatie en WOM-intentie in kaart 

gebracht konden worden.  

De IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘corrigerende maatregelen’ scoort het hoogste op 

kwaliteit. Dit betekent dat een organisatie tijdens een slachtoffercrisis het beste een ‘corrigerende 

maatregelen’ crisiscommunicatiestrategie kan inzetten. De IRT-crisiscommunicatiestrategieën hebben 

echter geen significante invloed op de reputatie en WOM-intentie. Tevens is gebleken dat de emoties 

woede en sympathie de relatie tussen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie en de 

reputatie/WOM-intentie niet verklaren. Hoewel de resultaten het mediatie-effect niet ondersteunen, is 

wel gebleken dat de emotie ‘sympathie’ van invloed is op de reputatie van organisaties en de WOM-

intentie van stakeholders.  
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1. Inleiding 

“Noodweer Pukkelpop erkend als ramp” (NOS, 2011): op 18 augustus 2011 vond het meerdaagse 

muziekfestival Pukkelpop plaats in België (De Meutter, Gerard, Smet, Hamid, Hamdi, Degrauwe en 

Termonia, 2015). Door noodweer tijdens het muziekfestival zijn vijf doden gevallen en minstens 140 

bezoekers gewond geraakt. Een crisissituatie heeft dus plaatsgevonden. Coombs (2012, p. 3) beschrijft 

een crisis als een onvoorspelbare en negatieve gebeurtenis met gevaar voor stakeholders. In dit geval 

waren de stakeholders (belanghebbenden van organisaties) de bezoekers van Pukkelpop (Schwaiger, 

2004). Coombs (2007) heeft crises opgedeeld in drie typen: een slachtoffer-, ongevals- en 

preventiecrisis. Een slachtoffercrisis houdt in dat organisaties zelf slachtoffer zijn van de crisis, 

bijvoorbeeld van een natuurramp (Coombs, 2007). De crisissituatie van Pukkelpop betreft een 

slachtoffercrisis. Dit is ook bevestigd door de Belgische regering (NOS, 2011). Een slachtoffercrisis 

brengt de minste reputatieschade voor een organisatie met zich mee (Claeys, Cauberghe, en Vyncke, 

2010). In 2012, het jaar nadat de natuurramp tijdens Pukkelpop heeft plaatsgevonden, is het 

muziekfestival weer drukbezocht (AD, 2012). Dit geeft aan dat een slachtoffercrisis het minste invloed 

heeft op de reputatie van een organisatie (Claeys et al., 2010). In dit huidige onderzoek wordt nader 

ingegaan op de slachtoffercrises. 

De afgelopen jaren is het aantal grote muziekfestivals (meer dan 3000 bezoekers) in 

Nederland toegenomen. Het aantal muziekfestivals was het grootste in 2014, met 553 festivals en 14.3 

miljoen bezoekers (Respons, 2015). In dit onderzoek worden muziekfestivals en evenementen als 

hetzelfde begrip beschouwd, omdat muziekfestivals onder de definitie van evenementen vallen.  

 Muziekfestivals worden gekarakteriseerd door een bezoekersmassa in een specifiek tijdvak in 

een openbare of begrensde gelegenheid en een bezoekersmassa zonder arbeidsrelatie met de 

desbetreffende evenementenorganisatie (Leidraad Veiligheid Publieksevenement, 2009). 

Muziekfestivals brengen een verhoogd risico op crises met zich mee (Schaap, Rosenthal, van Duin en 

Spaaij, 2009). Muziekfestivals worden bijvoorbeeld in Nederland getypeerd door veel drugsgebruik 

(Van der Wal en Kop, 2014). Daarnaast kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat muziekfestivals 

vaak gehouden worden op relatief kleine oppervlakten (Schaap et al., 2009). 

Organisaties worden verantwoordelijk gehouden voor crises, waardoor een waargenomen 

verantwoordelijkheid ontstaat bij de stakeholders (Cooms, 2007). Een crisis is een onvoorspelbare en 

negatieve gebeurtenis waarbij stakeholders altijd op zoek gaan naar een verantwoordelijke partij 

(Coombs, 2007). De waargenomen verantwoordelijkheid voor een crisis verschilt per type crisis 

(Claeys et al., 2010). Indien het een slachtoffercrisis betreft, zoals bij Pukkelpop het geval was, wordt 

een organisatie minder verantwoordelijk beschouwd dan voor andere typen crisis (Claeys et al., 2010). 

Dit komt doordat stakeholders de crisis niet zien als feitelijk offensief en dus niet veroorzaakt door de 

organisatie (Benoit, 1997).  
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Wanneer een organisatie als verantwoordelijk wordt gezien voor een crisis, is 

crisiscommunicatie van belang (Coombs en Holladay, 2002). Crisiscommunicatie is de berichtgeving 

van een organisatie nadat een crisissituatie heeft plaatsgevonden (Coombs en Holladay, 2002). Het is 

van belang om over de crisis te communiceren, omdat de waargenomen verantwoordelijkheid invloed 

heeft op de gevoelens en emoties van stakeholders (Coombs, 2007). Indien de 

crisiscommunicatiestrategie aansluit op de crisissituatie beïnvloedt dit de waargenomen 

verantwoordelijkheid op een positieve manier, organisaties worden dan als minder verantwoordelijk 

gezien (Coombs, 2007). Volgens de attributietheorie van Weiner (2006) worden de kernemoties 

woede en sympathie opgeroepen als er een crisissituatie heeft plaatsgevonden en als daarover 

gecommuniceerd wordt en een waargenomen verantwoordelijkheid van de organisatie wordt geschetst 

(Coombs, 2007). Door emoties ontstaat er, nadat een crisissituatie heeft plaatsgevonden, een bepaalde 

motivatie om actie te ondernemen (Coombs, 2007). Word-of-mouth intenties (WOM-intenties) zijn 

hier een voorbeeld van (Jiewanto, Laurens en Nelloh, 2012). WOM-intenties hebben betrekking op de 

intentie van stakeholders, in dit geval de festivalbezoekers, om een mening over een organisatie te 

delen (Jiewanto, 2012). De WOM-intentie kan negatief, neutraal, of positief zijn (Charlett, Garland en 

Marr, 1955).  

Daarnaast kunnen de emoties die zijn ontstaan door crisiscommunicatie een negatieve of 

positieve invloed hebben op de perceptie van een organisatie (Coombs, 2007). Emoties hebben een 

negatieve of positieve impact op de reputatie van een organisatie (Schwaiger, 2004). Een crisis heeft 

immers invloed op de reputatie van een organisatie (Coombs, 2007). Een reputatie is de 

weerspiegeling van de diverse percepties van stakeholders over een bepaalde tijdsperiode van een 

organisatie (Schwaiger, 2004). De reputatie van organisaties heeft vervolgens invloed op hun 

prestaties en marktwaarde (Fombrun en Shanley, 1990). Om het voortbestaan van organisaties te 

waarborgen is het van belang voor organisaties om hun reputatie te beheren (Fombrun en Shandley, 

1990). Reputatiebeheer kan gemanaged worden door het toepassen van crisiscommunicatie (Coombs 

en Holladay, 2002).  

De Image Restoration Theory (IRT) is een crisiscommunicatiestrategie (Benoit, 1997). De IRT 

bestaat uit vijf crisiscommunicatiestrategieën. Voor de crisiscommunicatiestrategie van Coombs 

(2007) is reeds onderzocht welke crisiscommunicatiestrategie het beste ingezet kan worden nadat een 

crisissituatie heeft plaatsgevonden (Claeys et al., 2010). Ontkennen van de crisissituatie sluit het beste 

aan op een slachtoffercrisis, doordat ontkenning ervoor zorgt dat de link tussen de organisatie en de 

crisissituatie verdwijnt (Coombs, 2007). Het is echter niet bekend welke elementen van de 

crisiscommunicatiestrategie bijdragen aan de keuze voor de crisiscommunicatiestrategie tijdens een 

slachtoffercrisis (Claeys et al., 2010). In dit onderzoek worden de IRT-crisiscommunicatiestrategieën 

getest op hun kwaliteit (Osgood, 1964). De kwaliteit wordt onder andere gemeten door de strategieën 

te beoordelen op zorgvuldigheid en geloofwaardigheid (Osgood, 1964). Zo wordt gekeken welke IRT-
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crisiscommunicatiestrategie het beste gehanteerd kan worden door organisaties tijdens een 

slachtoffercrisis. Benoit (1997) suggereert dat een organisatie voorbereid moet zijn op een 

crisissituatie en daarvoor de benodigde crisiscommunicatiestrategieën paraat moet hebben. Daarom is 

het voor evenementenorganisaties van belang om te weten welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het 

beste ingezet kan worden nadat een slachtoffercrisis heeft plaatsgevonden.  

Er is niet bekend wat de invloed is van de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie 

op emoties van stakeholders (Coombs, 2007). Er wordt gekeken welke IRT-

crisiscommunicatiestrategie invloed heeft op emoties van stakeholders, op de reputatie van 

organisaties en op de WOM-intenties van stakeholders (festivalbezoekers). Indien bekend is welke 

IRT-crisiscommunicatiestrategie een negatieve reputatieschade, negatieve WOM-intentie en negatieve 

emoties beperkt, kan er op die manier geanticipeerd worden op crisissituaties. 

Het hoofddoel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke IRT-

crisiscommunicatiestrategie het beste gehanteerd kan worden bij een slachtoffercrisis. De hoofdvraag 

van het onderzoek luidt: Welke IRT-crisiscommunicatiestrategie kan het beste gebruikt worden bij een 

slachtoffercrisis? Uit het onderzoek van Coombs (2007) is gebleken dat organisaties het beste de 

crisissituatie kunnen ontkennen als er een slachtoffercrisis heeft plaatsgevonden. Het is echter niet 

bekend welke elementen van de communicatie waardevol zijn. De hoofdvraag wordt beantwoord door 

te kijken naar de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de invloed van de strategieën 

op de reputatie van de organisatie en de WOM-intentie van de stakeholders.  

Ook wordt er onderzocht of de specifieke emoties woede en sympathie invloed hebben op de 

reputatie van de organisatie en de WOM-intentie van stakeholders. Er wordt gekeken naar de rol van 

deze twee emoties in relatie tot de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de reputatie 

van organisaties/de WOM-intentie van stakeholders. Verwacht wordt dat deze emoties de relatie 

tussen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie en de reputatie van de organisatie/de 

WOM-intentie van festivalbezoekers verklaren. Deze verwachting komt voort uit het feit dat 

crisiscommunicatiestrategieën emoties teweegbrengen en emoties invloed hebben op de reputatie van 

de organisatie en WOM-intentie van stakeholders (Coombs, 2007). Om deze verwachting te testen, 

zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: 

a. Wordt de relatie tussen de kwaliteit van de IRT-communicatiestrategieën en de reputatie van 

organisaties gemedieerd door de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’? 

b. Wordt de relatie tussen de kwaliteit van de IRT-communicatiestrategieën en de word-of-mouth 

intentie gemedieerd door de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’? 

In hoofdstuk 2 wordt relevante theorie besproken en uiteengezet. Gevolgd door hoofdstuk 3 

waar de methode aan bod komt. Nadat is ingegaan op de methode worden de resultaten in hoofdstuk 4 

behandeld. En hoofdstuk 5 eindigt met de discussie en tekortkomingen van het onderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

Om te bepalen welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het beste gehanteerd kan worden, worden de 

kernbegrippen van het conceptueel model in deze paragraaf uiteengezet (zie figuur 1). Tevens worden 

de onderlinge theoretische verbanden uitgelegd. Deze theoretische verbanden leiden tot de hypothesen 

van het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. 

Conceptueel model 

De definitie van ‘crisis’ en ‘waargenomen verantwoordelijkheid aangaande crisis’ worden hieronder 

eerst uiteengezet, omdat deze begrippen van invloed zijn op het conceptueel model.  

 

2.1 Crisis 

De definitie van een crisis is volgens Coombs (2012, p. 3): “een crisis is de perceptie van een 

onvoorspelbare en negatieve gebeurtenis die belangrijke verwachtingen van stakeholders in gevaar 

brengt. Een crisis kan een serieuze impact hebben op de prestaties van een organisatie en voor 

negatieve uitkomsten zorgen. Een crisis is onvoorspelbaar, maar niet onverwacht aangezien 

organisaties zich meestal kunnen voorbereiden op mogelijke crises.” Een crisis wordt dus gezien als 

een bedreiging voor een organisatie (Coombs en Holladay, 1996).  

Coombs (2007) maakt onderscheid tussen drie typen crises: een slachtoffer-, ongevals- en 

preventiecrisis. Bij een slachtoffercrisis zijn organisaties zelf ook slachtoffer van de crisis. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen natuurrampen, geruchten, geweld op het werk en product-

/dienstbeïnvloeding door externe (ongewenste) partijen. Een ongevalscrisis bestaat uit acties van een 

organisatie, die geleid hebben tot onbedoelde gevolgen. Dit type crisis is onderverdeeld in 

uitdagingen, technische ongevallen en technische productfouten. Het derde crisistype is een 

preventiecrisis: organisaties brengen bezoekers in gevaar door onverantwoordelijke beslissingen te 

nemen, of de wet- en regelgeving te overtreden. Onder dit type crisis vallen de volgende fouten: 

menselijke fouten, menselijke productfouten, organisatorische misdaden zonder of met gewonden en 

organisatorische misdaden met wangedrag (Coombs, 2007). Dit onderzoek richt zich op 

slachtoffercrises, doordat deze vaak voorkomen binnen de evenementenbranche. 



	 9	

2.2 Waargenomen verantwoordelijkheid aangaande crisis 

Het type crisis is de basis voor de waargenomen verantwoordelijkheid van de organisatie (Coombs, 

2007). Het soort crisis beïnvloedt dus in welke mate mensen vinden dat de organisatie 

verantwoordelijk is voor het voorval (Coombs, 2007). De waargenomen verantwoordelijk verschilt per 

type crisis, dit is terug te zien in tabel 1 (Claeys et al., 2010).  

Tabel 1 

  Crisistypen met mate waargenomen verantwoordelijkheid organisatie 

  

Waargenomen 

verantwoordelijkheid organisatie 
Voorbeeld 

Slachtoffercrisis Laag Natuurramp 

Ongevalscrisis Gemiddeld Technische fout 

Preventiecrisis Hoog Menselijke fout 

 

Uit een onderzoek van Claeys et al. (2010) blijkt dat organisaties als minst verantwoordelijk 

worden gezien bij een slachtoffercrisis. Verantwoordelijkheid kan volgens Benoit (1997) op diverse 

wijzen geïnterpreteerd worden. Indien er geen crisissituatie is ontstaan, of wanneer de crisissituatie 

niet is opgemerkt, wordt de reputatie van de organisatie niet bedreigd. Uiteindelijk is de perceptie van 

de stakeholders belangrijker dan de realiteit, omdat zij de waargenomen verantwoordelijkheid van een 

organisatie creëren. Daarnaast is het van belang of de crisissituatie feitelijk offensief is of dat de 

crisissituatie slechts als offensief is geïnterpreteerd. Indien de crisissituatie feitelijk niet offensief is, is 

dit voor een organisatie een argument ter verdediging, omdat aangegeven kan worden dat de 

organisatie niet verantwoordelijk is voor de crisissituatie. De perceptie van de belanghebbenden van 

de organisatie (Schwaiger, 2004) heeft de meeste invloed op de waargenomen verantwoordelijkheid 

(Benoit, 1997).  

Voor dit onderzoek is van belang dat een slachtoffercrisis een lage waargenomen 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de organisatie (Claeys et al., 2010). Afhankelijk van de 

waargenomen verantwoordelijkheid geven organisaties invulling aan de crisiscommunicatiestrategie 

(Benoit, 1997).  

 

2.3 Image Restoration Theory  

De Image Restoration Theory (IRT) is een crisiscommunicatiestrategie (Benoit, 1997). Een 

communicatiestrategie bestaat uit geplande acties om een bepaald doel te bereiken. Deze acties 

kunnen bestaan uit communicatietechnieken, -methoden en –benaderingen (Mefalopulos en 

Kamlongera, 2004, p. 8). Crisiscommunicatie is de berichtgeving van een organisatie nadat een crisis 

heeft plaatsgevonden (Coombs en Holladay, 2002). Crisiscommunicatie wordt onder andere ingezet 

om reputatieschade van organisaties te voorkomen indien een crisis heeft plaatsgevonden (Coombs, 
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2010). Daarnaast wordt crisiscommunicatie ingezet om in te spelen op de waargenomen 

verantwoordelijkheid van een organisatie voor een crisis (Coombs, 2010).  

Binnen de IRT wordt door Benoit (1997) onderscheid gemaakt tussen vijf 

hoofdcommunicatiestrategieën (zie figuur 2), namelijk: (1) ontkenning van een crisissituatie, (2) 

ontwijken van de verantwoordelijkheid voor een crisissituatie, (3) verminderen van de 

verantwoordelijkheid voor een crisissituatie, (4) corrigerende maatregelen voor een crisissituatie en 

(5) schuldbewust excuseren voor een crisissituatie. Deze IRT-crisiscommunicatiestrategieën worden 

in dit onderzoek telkens apart getoetst in relatie tot de mediatoren en afhankelijke variabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. 

Image Restoration Strategies (Benoit, 1997) 

In het geval dat een onaangename crisissituatie zich voordoet en wanneer een organisatie als 

verantwoordelijk wordt gezien voor een bepaalde crisissituatie, kan de IRT-

crisiscommunicatiestrategie worden ingezet (Benoit, 1997). De IRT sluit aan bij de waargenomen 

verantwoordelijkheid voor de crisis, doordat de IRT pas wordt ingezet indien een ongunstige 

impressie van de organisatie is ontstaan (Benoit, 1997). Een ongunstige impressie wordt gevormd door 

het idee dat een organisatie verantwoordelijk is voor een bepaalde actie of crisis (Benoit, 1997). De 

deny strategy kan volgens Coombs (2007) het beste worden gebruikt nadat een slachtoffercrisis heeft 
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plaatsgevonden. Door het ontkennen van de crisis vervalt namelijk de link tussen de organisatie en de 

crisissituatie (Coombs, 2007). Het is echter niet bekend welke elementen van de deny strategy van 

belang zijn voor de keuze van de crisiscommunicatiestrategie, daarom wordt er gekeken naar de 

kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën.  

De IRT-crisiscommunicatiestrategieën kunnen beoordeeld worden op de kwaliteit (Osgood, 

1964). Door naar de kwaliteit van de strategieën te kijken, wordt inzicht verkregen in of de 

communicatie juist/onjuist, zorgvuldig/onzorgvuldig, compleet/incompleet, op tijd/te laat, of 

geloofwaardig/ongeloofwaardig is (Osgood, 1964). In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën in kaart gebracht en vervolgens wordt de invloed hiervan op de 

reputatie van de organisatie en de word-of-mouth intentie van stakeholders onderzocht.  

 

2.4 Reputatie organisatie 

Reputatie wordt in het van Dale woordenboek gedefinieerd als “(goede) naam, faam” (van Dale, 

2016). In de literatuur bestaan er verschillende definities van het begrip reputatie, omdat het begrip 

vaak wordt vergeleken met imago (Gotisi en Wilson, 2001). De discussie over de samenhang of juist 

tegenstelling van ‘reputatie’ en ‘imago’ heeft invloed op de definities. Hierdoor zijn twee scholen 

ontstaan, namelijk de analogous en de differentiated school. De analogous school ziet ‘reputatie’ en 

‘imago’ als hetzelfde begrip. De differentiated school beschouwt ‘reputatie’ en ‘imago’ als 

verschillende begrippen of begrippen waartussen samenhang bestaat. Binnen de differentiated school 

zijn drie stromingen, die het volgende beweren: (1) reputatie en imago verschillen, (2) imago wordt 

beïnvloed door de reputatie en (3) de reputatie komt tot stand door het imago (Gotsi en Wilson, 2001). 

Het voornaamste verschil tussen reputatie en imago binnen de differentiated school heeft betrekking 

op de tijd om een imago of reputatie te creëren (Gray en Balmer, 1998). Een imago kan snel 

ontwikkeld worden met behulp van een imagocampagne, waarbij communicatie, logo’s, advertenties 

en public relations gebruikt worden. Reputatie heeft, daarentegen, meer tijd nodig om gevormd te 

worden en wordt pas positief beoordeeld als de prestatie van de organisatie over meerdere jaren 

consistent is (Gray en Balmer, 1998).  

In dit onderzoek wordt de differentiated school aangehouden. De relatie tussen beide 

begrippen ontstaat immers doordat het imago, dat gevormd wordt door de stakeholders, beïnvloed kan 

worden door de algehele evaluatie van een organisatie; de reputatie (Gotsi en Wilson, 2001). De 

reputatie van een organisatie is de gevormde perceptie van stakeholders, die gebaseerd is op de kennis 

over de prestaties van organisaties en de gevoelens over de handelingen en verantwoordelijkheden die 

een organisatie doet en neemt (Schwaiger, 2004). Onder stakeholders vallen ook consumenten, dit 

kunnen bijvoorbeeld ook bezoekers van een evenement zijn. Stakeholders zijn alle belanghebbenden 

van een organisatie. Schwaiger (2004) verdeelt reputatie in twee dimensies: waardering en 

competentie. Dit sluit aan bij de differentiated school, omdat reputatie bij Schwaiger betrekking heeft 
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op de emotionele overtuigingen van de stakeholders. Deze bestaan naast de kennis- en 

competentiedimensie over een specifieke organisatie (Gotsi en Wilson, 2001). De 

competentiedimensie bestaat uit cognitieve aspecten, waaronder de kennis over een organisatie 

(Schwaiger, 2004). Informatieve kennis over een organisatie kan gevormd worden door de prestaties 

van een organisatie (Schwaiger, 2004) en de vergelijking met concurrenten van een organisatie (Gotsi 

en Wilson, 2001). De waarderingsdimensie bestaat uit affectieve aspecten, hierbij spelen de emoties 

en gevoelens een rol van stakeholders (Schwaiger, 2004). De verantwoordelijkheid die organisaties 

nemen voor bepaalde zaken heeft invloed op de emoties van de stakeholders. De stakeholders 

ontwikkelen persoonlijke waardering voor de organisaties, wanneer zij zich kunnen vinden in de 

beslissingen en kernactiviteiten van een organisatie (Schwaiger, 2004).   

 Het reputatiemanagement van organisaties is van belang vanwege de invloed op diverse 

aspecten, zoals de omzet van een organisatie (Gray en Almer, 1998; Schwaiger, 2004). Een 

concurrentievoordeel kan ontstaan als een organisatie een sterke reputatie heeft opgebouwd. 

Concurrenten kunnen deze reputatie dan niet imiteren (Schwaiger, 2004). Een sterke reputatie zorgt 

ook voor vertrouwen van de stakeholders, bereidwilligheid om de organisatie te steunen, de wil om 

samen te werken, producten af te nemen en de organisatie als aantrekkelijke werkgever te zien (Gray 

en Balmer, 1998). Deze aspecten hebben uiteindelijk invloed op de financiële prestaties, 

marktwaarden en het bestaansrecht (Gray en Almer, 1998; Schwaiger, 2004). Naast de reputatie is de 

word-of-mouth intentie (WOM-intentie) een invloedrijke factor op de financiële prestaties van een 

organisatie. Het aankoopgedrag van stakeholders kan beïnvloed worden door de WOM-intentie 

(Charlett, Garland en Marr, 1995). 

 

2.5 Word-of-mouth intentie 

Word-of-mouth is een bericht over producten en/of diensten van een organisatie, of berichten over de 

organisatie in het algemeen (Charlett et al., 1995). WOM zijn berichten die worden overgedragen van 

zender op ontvanger en die vaak betrekking hebben op prestaties van organisaties, kwaliteit van 

diensten/producten en geloofwaardigheid van organisaties. WOM-berichten kunnen positief, negatief, 

of neutraal zijn (Charlett et al., 1995). WOM-intentie is een afgeleide van de begrippen ‘WOM’ en 

‘gedragsintentie’ (Jiewanto, Laurens en Nelloh, 2012). Gedragsintentie is de waarschijnlijkheid dat 

een individu in de toekomst overgaat tot bepaalde gedragingen (Warshaw en Davis, 1984). De WOM-

intentie betreft de behoefte om bepaalde ervaringen over een organisatie te delen met anderen 

(Jiewanto et al., 2012). Deze behoefte kan ontstaan door bepaalde emoties, bijvoorbeeld woede of 

sympathie (Weinier, 2006).  

 

2.6 Woede en sympathie 

Emoties zijn gelinkt aan de waargenomen verantwoordelijkheid aangaande een crisis (Weiner, 2006). 
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Het blijkt dat wanneer stakeholders organisaties verantwoordelijkheid toekennen als er een crisis heeft 

plaatsgevonden, dit emoties bij hen teweegbrengt (Utz, Schultz en Gocka, 2013). Emoties zijn 

afhankelijk van discrete, intense en vluchtige ervaringen/gebeurtenissen (Frijda, 1988). Daarnaast is 

bekend dat er consequenties zijn verbonden aan emoties (Frijda, 1998). Indien organisaties door de 

stakeholder verantwoordelijk worden gehouden voor de crisis, wordt er woede opgeroepen bij de 

stakeholder (Weiner, 2006). Woede ontstaat door een aanname die gemaakt wordt door de stakeholder 

vanuit de overtuiging dat de organisatie op een andere manier had kunnen handelen met betrekking tot 

de crisissituatie (Weiner, 2006). In het geval dat er geen verantwoordelijkheid wordt toegekend door 

de stakeholder aan de organisatie, ontstaat er sympathie voor de organisatie. Sympathie leidt tot een 

gevoel van medelijden en meedogendheid voor de organisatie (Weiner, 2006). Sympathie wordt 

gekenmerkt als een positieve emotie en wordt vaak in verband gebracht met goedheid (Elfenbein, 

2007). Als er sympathie ontstaat voor een organisatie, wordt deze organisaties niet als 

verantwoordelijk gezien door de stakeholders (Utz et al., 2013). Er wordt in dit onderzoek gekeken 

naar woede en sympathie, omdat dit de kernemoties zijn uit de attributietheorie van Weinier (2006). 

De attributietheorie stelt dat als er een crisis heeft plaatsgevonden, mensen zoeken naar de oorzaak. 

Dit brengt emoties teweeg (Weinier, 2006). Nadat een crisis heeft plaatsgevonden wordt in eerste 

instantie crisiscommunicatie ingezet door organisaties (Benoit, 1997).  

 

2.7 Image Restoration Theory en reputatie organisatie 

Crisiscommunicatie heeft een positieve invloed op de reputatie van organisaties (Coombs, 2007). Dit 

komt doordat de reputatie bestaat uit de kennis en emoties met betrekking tot een organisatie 

(Schwaiger, 2004). De kennis en emoties over een organisatie worden gevormd door de 

communicatie, symbolen en gedragingen van die organisatie (Gotsi en Wilson, 2001; Coombs, 1995). 

De IRT is een crisiscommunicatiestrategie (Benoit, 1997) en heeft daardoor ook invloed op de kennis 

en emoties over een organisatie (Gotsi en Wilson, 2001; Coombs, 1995). Een organisatie moet keuzes 

maken met betrekking tot het inrichten van de communicatie wanneer een crisis heeft plaatsgevonden, 

zodat de crisis de reputatie van de organisatie niet beïnvloedt (Coombs, 2007; Argenti, 1996). Na de 

crisis kennen de stakeholders een waargenomen verantwoordelijkheid toe aan de organisatie (Coombs, 

2007). De stakeholders correleren dit negatief met de reputatie van de organisatie (Claeys et al, 2010; 

Coombs, 2004). Hoe ernstiger de stakeholders de crisis beoordelen, hoe negatiever de invloed hiervan 

is op de reputatie van de organisatie (Claeys et al., 2010). De crisiscommunicatie die wordt ingezet 

door organisaties is een middel voor stakeholders om de crisis te beoordelen (Benoit, 1997) en 

zodoende wordt de invloed op de reputatie merkbaar (Claeys et al., 2010). Als de 

crisiscommunicatiestrategie aansluit bij de crisis en de waargenomen verantwoordelijkheid aangaande 

de crisis leidt dit tot een positievere invloed op de reputatie dan wanneer de 

crisiscommunicatiestrategie niet aansluit of überhaupt niet gecommuniceerd wordt door de organisatie 

(Coombs en Holladay, 1996). Daarom wordt er gekeken of de kwaliteit van een van de IRT-
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crisiscommunicatiestrategieën positief wordt beoordeeld en of dit invloed heeft op de reputatie van de 

organisatie. De kwaliteit van de strategie maakt de waardering van een bepaalde strategie inzichtelijk 

en toont aan of de crisiscommunicatie aansluit op de waargenomen verantwoordelijkheid.  

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen, is hypothese 1 opgesteld: 

1. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie heeft een positieve relatie met de reputatie. 

 

2.8 Image Restoration Theory en word-of-mouth intentie 

De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën in het huidige onderzoek wordt gemeten met 

behulp van de schaal van Osgood (1964) en bestaat uit diverse beoordelingen van communicatie, 

namelijk: juiste/onjuiste, zorgvuldige/onzorgvuldige, op tijd/te late, geloofwaardige/ongeloofwaardige 

en complete/incomplete communicatie. De geloofwaardigheid van de organisatie heeft onder andere 

invloed op de WOM-intentie van stakeholders (Charlett et al., 2005). Indien een organisatie niet 

geloofwaardig overkomt, leidt dit tot een negatievere WOM-intentie dan wanneer een organisatie 

geloofwaardig overkomt (Charlett et al., 2005).  Uit de schaal van Osgood (1964) blijkt een factor van 

de crisiscommunicatie geloofwaardigheid te zijn. Deze geloofwaardigheid verklaart de invloed van de 

communicatie op de WOM-intentie. De IRT-crisiscommunicatiestrategie wordt pas ingezet nadat een 

ongunstige impressie van een organisatie is ontstaan naar aanleiding van een crisis (Benoit, 1997). Een 

crisis heeft invloed op de gedragsintenties van stakeholders (Coombs, 2007). Dit betekent dat WOM-

intenties ook worden beïnvloed door een criris (Jiewanto et al., 2012).  

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen, is hypothese 2 opgesteld: 

2. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie heeft een positieve relatie met de WOM-

intentie. 

 

2.9 Image Restoration Theory en woede en sympathie 

Als een organisatie door de stakeholders verantwoordelijk wordt gehouden voor een crisissituatie zijn 

er diverse IRT-crisiscommunicatiestrategieën inzetbaar (Benoit, 1997). Wanneer een organisatie de 

verantwoordelijkheid voor een crisis op zich neemt, betekent dit niet dat de organisatie daadwerkelijk 

verantwoordelijk is (Coombs, 2007). De stakeholders ervaren dit wel op deze manier (Coombs 2007). 

Dit brengt bij hen bepaalde emoties teweeg (Schwaiger, 2004).  

De kwaliteit van crisiscommunicatie, of hoe stakeholders vinden dat een organisatie over de 

crisis communiceert, is van invloed op de emoties (Coombs, 2007). Het is van belang om een 

crisiscommunicatiestrategie te hanteren nadat een crisis heeft plaatsgevonden en een organisatie als 

verantwoordelijk wordt gezien, omdat de crisissituatie negatieve gevoelens met zich mee kan brengen 

voor de stakeholders (Coombs, 2007). Woede is een negatieve emotie die wordt geassocieerd met 

slechtheid (Elfenbein, 2007). Daarnaast kunnen stakeholders persoonlijke waardering/sympathie voor 
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organisaties ontwikkelen, als zij zich kunnen vinden in de beslissingen en kernactiviteiten van een 

organisatie die gecommuniceerd worden (Schwaiger, 2004).   

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen, zijn hypothesen 3a en 3b 

opgesteld: 

3a. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie zorgt voor een afname van woede. 

3b. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie zorgt voor een toename van sympathie. 

 

2.10 Woede en sympathie en reputatie organisatie 

De emoties die zijn ontstaan door de crisiscommunicatie (Coombs, 2007) hebben invloed op de 

reputatie van de organisatie. De reputatie van een organisatie bestaat uit twee aspecten: waardering en 

competentie (Schwaiger, 2004). Emoties hebben invloed op het waardering aspect, omdat dit 

betrekking heeft op het gevoel over een bepaalde organisatie (Schwaiger, 2004). Negatieve gevoelens 

kunnen zich uiten in woede, waardoor stakeholders de reputatie van de desbetreffende organisatie het 

liefst ten onder zien gaan (Coombs, 2007). Indien een stakeholder sympathie heeft voor een 

organisatie, doordat een organisatie bijvoorbeeld verantwoordelijkheid neemt voor haar acties, 

ontstaat een positieve reputatie (Schwaiger, 2004).  

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen, zijn hypothesen 4a en 4b 

opgesteld: 

4a. Woede heeft een negatieve relatie met de reputatie. 

4b. Sympathie heeft een positieve relatie met de reputatie. 

 

2.11 Woede en sympathie en word-of-mouth intentie 

Emoties die ontstaan bij stakeholders kunnen ook zorgen voor een bepaalde motivatie tot actie 

ondernemen (Coombs, 2007). Acties van stakeholders zijn negatief als de organisatie als 

verantwoordelijk wordt gezien en er bijvoorbeeld woede wordt ervaren (Weiner, 2006). Indien een 

stakeholder negatieve emoties ervaart met betrekking tot diensten en/of producten van een organisatie, 

ontstaat de neiging om hierover te klagen (Nyer en Gopinath, 2005). Klagen zorgt voor een gevoel van 

opluchting voor de stakeholder. Ontevreden stakeholders die willen klagen doen dat onder andere door 

negatieve WOM (Nyer en Gopinath, 2005). Acties van stakeholders zijn positief als een organisatie 

niet als verantwoordelijk wordt gezien en de stakeholder sympathie heeft voor de organisatie (Weiner, 

2006).  

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen, zijn hypothesen 5a en 5b 

opgesteld: 

5a. Woede heeft een negatieve relatie met de WOM-intentie. 

5b. Sympathie heeft een positieve relatie met de WOM-intentie. 
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2.12 Image Restoration Theory, woede en sympathie, reputatie organisatie en word-of-mouth 

intentie 

Door crisiscommunicatie worden de perceptie van een crisis, de waargenomen verantwoordelijkheid 

van de organisatie, de emoties, de reputatie van de betrokken organisatie en de WOM-intentie 

gevormd (Coombs, 1995). Het delen van informatie over de crisissituatie en het gebruik van IRT-

crisiscommunicatiestrategieën, plus de kwaliteit hiervan, zijn van waarde om de negatieve gevoelens 

bij stakeholders te minimaliseren en te herstellen (Coombs, 2007). Tevens is het van belang om 

positieve emoties te creëren, zodat stakeholders positief over organisaties praten en denken (Weiner, 

2006; Schwaiger, 2004). Op deze manier wordt de perceptie van stakeholders beïnvloed en wordt hun 

reputatie gewaarborgd (Coombs, 2007). 

De emoties die ontstaan door een crisis, de daaropvolgende communicatie en de waardering 

hiervan, hebben ook invloed op de WOM-intentie van stakeholders (Nyer en Gopinath, 2005). Dit 

komt doordat emoties uiteindelijk invloed hebben op de motivatie om tot actie over te gaan en dus de 

WOM-intentie van stakeholders (Coombs, 2007). 

Op grond van bovenstaande theoretische veronderstellingen zijn hypothesen 6a en 6b 

opgesteld: 

6a. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie heeft een positieve relatie met de reputatie 

als woede en sympathie worden toegevoegd aan het verband. 

6b. De kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie heeft een positieve relatie met de WOM-

intentie woede en sympathie worden toegevoegd aan het verband. 

 

Kortom, de gegeven definities van de begrippen crisis, waargenomen verantwoordelijkheid, 

IRT-crisiscommunicatie, de reputatie en de WOM-intentie creëren een beter inzicht in de hoofdvraag.  

Daarnaast zorgen de hypothesen ervoor dat de vraagstellingen met betrekking tot emoties beantwoord 

kunnen worden. Hierdoor komen organisaties te weten welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het 

beste ingezet kan worden bij een slachtoffercrisis en of er rekening gehouden moet worden met de 

emoties van stakeholders.  

 

2.13 Praktische relevantie 

De reputatie van een organisatie is van invloed op meerdere aspecten van de organisatie (Gray en 

Balmer, 1998; Schwaiger, 2004). Door de globalisatie van de markt is er meer internationale 

concurrentie ontstaan (Wiersema en Bowen, 2008), waardoor de reputatie van organisaties van steeds 

groter belang is geworden voor hun bestaansrecht (Gray en Balmer, 1998). Wanneer een organisatie 

een sterke reputatie heeft, kan deze niet geïmiteerd worden door de concurrentie. Dit leidt tot een 

concurrentievoordeel (Schwaiger, 2004). Tevens neemt het vertrouwen van de consumenten in de 

producten en diensten van de organisatie toe. Dit heeft tot gevolg een betere verkoop van producten en 
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diensten die met hogere prijzen verkocht kunnen worden. Bovengenoemde elementen resulteren 

uiteindelijk in een hogere omzet (Schwaiger, 2004).  

Het belang van crisiscommunicatie blijkt bijvoorbeeld uit de crisissituatie die heeft 

plaatsgevonden op een booreiland van Britisch Petroleum (BP) in 2010, waarvan BP slachtoffer is 

geworden (Schultz, Kleinnijenhuis, Oegema, Utz en Van Atteveldt, 2012). Op 20 april 2010 vond er 

een grote explosie plaats op een booreiland van BP. Deze explosie heeft de grootste olieramp in de 

geschiedenis van de Verenigde Staten veroorzaakt (De Wolf, 2013). Nadat de olieramp was ontstaan, 

heeft BP succesvol een ontkenningscommunicatiestrategie ingezet. Hierdoor werd BP niet als 

verantwoordelijk gezien voor de crisis, maar juist als de partij die de crisis kon oplossen. BP heeft 

reputatieverlies en financiële schade geleden, maar heeft op een zodanige manier gecommuniceerd dat 

het bestaansrecht van het bedrijf uiteindelijk niet in het geding is gekomen door de crisis (Schultz et 

al., 2012). Dit sluit aan bij de theorie waarin wordt aangetoond dat de waargenomen 

verantwoordelijkheid aangaande een crisissituatie van invloed is op de reputatie van organisaties 

(Coombs, 2007). Indien de juiste IRT-crisiscommunicatiestrategie wordt toegepast wanneer een 

slachtoffer-, ongevals- of preventiecrisis heeft plaatsgevonden, kan eventuele reputatieschade 

verminderd worden voor de betreffende organisatie (Claeys et al., 2010; Coombs en Holladay, 1996). 

Het onderzoek is dus praktisch relevant. Als de correcte IRT-crisiscommunicatiestrategieën in de 

praktijk worden toegepast tijdens reputatiebeheer is er minder dreiging voor reputatieschade voor 

organisaties en komen de financiële prestaties, marktwaarden en het bestaansrecht van de organisatie 

niet in het geding (Coombs en Holladay, 1996). Tevens zorgen de correcte IRT-

crisiscommunicatiestrategieën voor een positieve WOM-intentie, wat weer invloed heeft op het 

aankoopgedrag van de stakeholders (Charlett et al., 1995). De praktische relevantie van het onderzoek 

ligt ook in de noodzaak om crisiscommunicatie vooraf te plannen en te coördineren binnen 

organisaties (Argenti, 1996). Vandaar dat organisaties beschikken over een crisismanagementteam 

(Regester en Larkin, 2008). Indien inzichtelijk gemaakt wordt welke crisiscommunicatiestrategie het 

beste kan worden toegepast en of er rekening gehouden moet worden met de emoties van stakeholders 

nadat een slachtoffercrisis heeft plaatsgevonden, kan het crisismanagementteam hierop anticiperen en 

verdere invulling geven aan de crisiscommunicatie. 

 

2.14 Theoretische relevantie 

Volgens Coombs (2007) is de IRT voornamelijk onderzocht om cases van crisissituaties te evalueren 

en te bekijken welke IRT-crisiscommunicatiestrategie is ingezet. Het is echter niet duidelijk welke 

IRT-crisiscommunicatiestrategie het beste kan worden ingezet nadat een bepaalde 

verantwoordelijkheid van de organisatie door de stakeholders is vastgesteld (Coombs, 2007). Uit de 

literatuur blijkt dat de crisiscommunicatiestrategieën van Coombs (2007) beïnvloed worden door de 

waargenomen verantwoordelijkheid aangaande een slachtoffer-, ongeval- of preventiecrisis (Claeys et 
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al., 2010). Er is echter niet aangegeven waarom specifieke crisiscommunicatiestrategieën het beste 

inzetbaar zijn (Claeys et al., 2010). Het huidige onderzoek speelt in op de onwetendheid van de IRT, 

door de IRT-crisiscommunicatiestrategieën (Benoit, 1997) voor te leggen nadat een lage 

waargenomen verantwoordelijkheid aangaande een slachtoffercrisis is vastgelegd (Claeys et al. 2010). 

In het onderzoek wordt de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie onderzocht (Osgood, 

1964). Hierdoor wordt inzichtelijk wat de belangrijke aspecten zijn van crisiscommunicatie. De 

inzichten uit het onderzoek zijn relevant voor een brede doelgroep, ook al is de specifieke context 

gefocust op de evenementenbranche.  

Coombs en Holladay (1996) benadrukken dat de reputatie van organisaties beïnvloedbaar is 

door crises. Een crisis en de daarbij waargenomen verantwoordelijkheid aangaande crisis, wordt 

gezien als een bedreiging voor de reputatie van de organisatie (Coombs, 2007). In het onderzoek van 

Coombs en Holladay (2008) is gekeken naar de relatie tussen crisiscommunicatiestrategieën en de 

reputatie van een organisatie binnen de oliesector. Bovengenoemde relatie is nog niet specifiek 

onderzocht binnen de evenementenbranche, terwijl evenementen juist een verhoogd risico op 

crisissituaties met zich meebrengen (Schaap et al. 2009; Van der Wal en Kop, 2014). Binnen beide 

branches kunnen organisaties slachtoffer worden van een crisis door bijvoorbeeld een natuurramp 

(Coombs, 2007). Evenementen worden echter getypeerd door relatief kleine oppervlakten waar 

mensenmassa’s samenkomen waardoor onvoorspelbare en negatieve gebeurtenissen sneller kunnen 

plaatsvinden (Schaap et al., 2009; Coombs, 2012, p.3). 

Ten slotte, Coombs (2007) toont aan dat wanneer een organisatie verantwoordelijk wordt 

gehouden voor een crisissituatie, er emoties ontstaan bij stakeholders. Emoties zorgen voor de 

motivatie om over te gaan tot actie (Coombs, 2007). Nyer en Gopinath (2005) geven aan dat negatieve 

emoties een negatieve WOM-intentie kunnen veroorzaken. Het is echter niet bekend of stakeholders 

ook kunnen overgaan tot een positieve WOM bij een positieve emotie, in dit geval sympathie. 

Vandaar dat onderzocht wordt of sympathie een positieve relatie heeft met de WOM-intentie.  
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3. Methode 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Om de onderzoeksvraag te 

operationaliseren worden de onderzoekspopulatie, onderzoeksdesign en -procedure, data-analyse, 

meetinstrumenten, controle variabelen en manipulatiechecks nader toegelicht.  

 

3.1 Onderzoekspopulatie 

Het onderzoek is uitgevoerd onder de bezoekers van de WesterUnie. De WesterUnie is een 

evenementenlocatie in Amsterdam en is onderdeel van het cultuurpark Westergasfabriek 

(Veiligheidsplan WesterUnie, 2016). Naast de WesterUnie (capaciteit 850 bezoekers) worden de 

WesterLiefde (capaciteit 300 bezoekers), het Westergasterras (capaciteit 150 bezoekers) en het 

Transformatorhuis (capaciteit 750 bezoekers) meegenomen in dit onderzoek, aangezien deze locaties 

ook bij de WesterUnie horen (Westergasfabriek, 2016). Diverse evenementen worden georganiseerd 

door de WesterUnie en/of derden partijen (Veiligheidsplan WesterUnie, 2016). De bezoekers die zijn 

benaderd zijn bezoekers van muziekevenementen van de WesterUnie. In totaal hebben 123 bezoekers 

de vragenlijsten ingevuld (n = 123). Van de respondenten is 33% vrouw en 67% man. De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten is 26 jaar (M = 25,6, SD = 2,63). De hoogst genoten opleiding van 69,9% 

van de respondenten is wetenschappelijk onderwijs, gevolgd door hbo (27,6%), havo (1,6%) en vwo 

(0,8%). Gemiddeld bezoeken de respondenten vijf keer per jaar een muziekfestival (M = 5,44, SD = 

2,70). 93% van de respondenten heeft nog nooit een crisis meegemaakt tijdens een evenement.1  

Het was niet noodzakelijk dat de respondenten in het verleden een crisissituatie hebben 

meegemaakt, omdat er in de vragenlijst een situatieschets werd getoond van de fictieve crisis (zie 

bijlage 1). Om te testen of de crisissituatie realistisch was, is er een realism check uitgevoerd 

(Dabholkar, 1994). De betrouwbaarheid van een experimenteel onderzoek is namelijk afhankelijk van 

de mogelijkheid voor respondenten om zich te kunnen inleven in de situatie en van of de situatie een 

reactie opwerkt bij respondenten (Dabholkar, 1994). 

 

3.2 Design en procedure onderzoek 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van een kwantitatief onderzoek. Gekozen 

is om een scenariostudie te ontwikkelen op basis van een 5x2 experimenteel design (zie figuur 3). Er 

is voor een experimenteel design gekozen, omdat een experiment een manier is om de afhankelijke 

variabelen te manipuleren middels een experimentele groep en een controlegroep (Babbie, 2015, p. 

221). Een experiment is geschikt om hypothesen te testen en om causale verbanden te onderzoeken 

(Babbie, 2015, p. 221). De onafhankelijke variabele is in het experiment gemanipuleerd om het 

causale verband vast te leggen op de afhankelijke variabelen. Het experiment is uitgevoerd door 

                                                
1 Dit is geen onderdeel van het onderzoek, vandaar dat niet inzichtelijk is gemaakt welk soort crisis de 
overige 7 % van de respondenten heeft meegemaakt. 
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middel van vragenlijsten. Het voordeel van vragenlijsten is de efficiëntie: in korte tijd kunnen er veel 

vragenlijsten afgenomen worden onder de populatie (Robson, 2002, p. 234). Tevens kan het een 

voordeel zijn dat antwoorden niet te herleiden zijn tot individuele respondenten, zodat respondenten 

eerlijk zijn bij het invullen van de vragenlijst (Robson, 2002, p. 234). Een nadeel van een experiment 

is de onnatuurlijke wijze waarop het wordt uitgevoerd (Babbie, 2015, p. 276). De geschetste situaties 

in de vragenlijsten vinden niet per definitie plaats in natuurlijke sociale settingen (Babbie, 2015, p. 

276). Daarnaast is een risico van het afnemen van vragenlijsten dat te weinig respondenten de 

vragenlijsten invullen (Robson, 2002, p. 233). Dit risico is beperkt door een incentive, waarmee de 

responsie verhoogd is (Snijkers, 2007). Onder de respondenten werden vrijkaarten voor Cartel 

Kingsday by night 2016 in de WesterUnie verloot.  

 De vragenlijst begon met een situatieschets van een slachtoffercrisis. Onderzocht is welke 

crisiscommunicatiestrategie het beste gehanteerd kan worden in een slachtoffercrisis. Hierbij is 

gebruikgemaakt van vijf experimentele groepen en een controlegroep. Per IRT-

crisiscommunicatiestrategie is een experimentele groep ingezet (zie bijlage 2). De controlegroep heeft 

geen crisiscommunicatiestrategie ontvangen. Voor elke groep is de kwaliteit van de 

crisiscommunicatiestrategie gemeten. Daarnaast is er gekeken welke IRT-crisiscommunicatiestrategie 

de minste negatieve invloed heeft op de reputatie van de WesterUnie en op de word-of-mouth intentie 

(WOM-intentie) van de respondent. Tevens is het mediërende effect van woede en sympathie op de 

relatie tussen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de reputatie van de 

WesterUnie en de WOM-intentie van de respondenten onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. 

Experimenteel design 



	 21	

Voordat de vragenlijsten bruikbaar waren zijn conceptversies afgenomen onder respondenten. 

Op deze manier zijn de onduidelijk- en onjuistheden uit de vragenlijsten gefilterd (Robson, 2002). 

Nadat de vragenlijsten ontwikkeld waren, is een aselecte steekproef gedaan. Hierbij heeft elke persoon 

uit de onderzoekspopulatie een gelijke kans om gekozen te worden. De steekproef heeft vervolgens 

weer evenveel kans om in een bepaalde experimentele groep of controlegroep terecht te komen 

(Robson, 2002).  

In totaal hebben 123 respondenten de vragenlijsten ingevuld. In een vergelijkbare studie van 

Coombs en Holladay (1996), waarbij tevens zes verschillende scenario’s gehanteerd werden, hebben 

116 respondenten de vragenlijst ingevuld. Hierbij zijn significante verschillen aangetoond. Zodoende 

wordt een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5% gehanteerd. Een betrouwbaar 

onderzoek geeft aan in hoeverre de steekproef representatief is voor de gehele populatie (Babbie, 

2015). De populatie is vastgesteld op 2.100, aangezien de maximale capaciteit van de WesterUnie 

2.100 mensen betreft (Westergasfabriek, 2016). De vragenlijst is via Qualtrics afgenomen.  

 

3.3 Data-analyse onderzoek 

De resultaten van de vragenlijst zijn geanalyseerd in SPSS aan de hand van reeds ontwikkelde schalen. 

Ten eerste is een factoranalyse uitgevoerd om te bekijken of de verschillende items van een construct 

daadwerkelijk bij elkaar horen (Babbie, 2015, p. 474). Na de factoranalyse is een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd, zodat vastgesteld kon worden of de respondenten consequent 

antwoord hebben gegeven op de items die hetzelfde construct meten (Field, 2009, p. 673).  

Ten eerste is gekeken welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het hoogste scoorde op de 

kwaliteit volgens de respondenten. Er is een ANOVA-analyse toegepast. Hierbij fungeerde de diverse 

items van de communicatiekwaliteit als afhankelijke variabelen en de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën als fixed factors. De ANOVA-analyse geeft aan of de gemiddelden van 

bepaalde variabelen significant van elkaar verschillen (Field, 2009, p. 348).  

Vervolgens is in kaart gebracht of en welke IRT-crisiscommunicatiestrategieën invloed 

hebben op de reputatie van de WesterUnie en op de WOM-intentie van de respondent. Een ANOVA-

analyse is eveneens uitgevoerd met de afhankelijke variabelen ‘reputatie’ en ‘WOM-intentie’. De fixed 

factors betroffen de IRT-crisiscommunicatiestrategieën, zodat gekeken kon worden welke strategie het 

meeste invloed, positief dan wel negatief, had op de afhankelijke variabelen in vergelijking met de 

overige IRT-crisiscommunicatiestrategieën. 

 Ten slotte, is voor elke hypothese gekeken of er een significante relatie bestond. Dit is gedaan 

door regressieanalyses. Er is voor regressieanalyses gekozen omdat hiermee het causale verband van 

de onafhankelijke en afhankelijke variabelen wordt aangetoond (Robson, 2002, p. 425). De IRT-

crisiscommunicatiestrategieën (onafhankelijke variabelen) met een significantie positieve/negatieve 
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invloed op de afhankelijke variabelen zijn alleen meegenomen in het vervolgonderzoek. Aansluitend 

werden de controlevariabelen, die een significante invloed hebben op de afhankelijke variabelen, 

meegenomen in de regressieanalyses om te bekijken of de significante relaties staande bleven. Uit de 

meervoudige regressieanalyses is gebleken dat de relaties niet meer significant waren door de 

toevoeging van de controlevariabelen. Vandaar dat ervoor gekozen is om geen pad-analyse en 

Sobeltest uit te voeren om de mediatoren te onderzoeken. Voor een mediatiemodel is het namelijk van 

belang dat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen een significante relatie hebben. 

 

3.4 Meetinstrumenten 

De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn de crisiscommunicatiestrategieën van de Image 

Restoration Theory (IRT) van Benoit (1997). De IRT-crisiscommunicatiestrategieën worden getest 

door de communicatiekwaliteit te meten van de gehanteerde strategie. Om de communicatiekwaliteit 

te meten van de gebruikte IRT is de semantic differential scale van Osgood (1964) gebruikt. Aan de 

hand van vijf items is de communicatiekwaliteit gemeten. Een voorbeeld hiervan is om de 

communicatie te beoordelen door te kijken naar ‘complete/incomplete communicatie’. Van de items is 

vervolgens een somscore gemaakt voor de verschillende crisiscommunicatiestrategieën. 

Reputatie is een van de afhankelijke variabelen binnen het huidige onderzoek. Het concept 

‘reputatie’ wordt gemeten aan de hand van de schaal van Schwaiger (2004), bestaande uit zes items. 

De items zijn opgedeeld in twee dimensies: competentie en waardering. Een voorbeeld van een 

competentie-item is “bedrijf X presteert op hoog niveau” en een voorbeeld van een waarderingsitem is 

“bedrijf X is een sympathiek bedrijf”. Met behulp van een 7-punts Likertschaal, variërend tussen ‘1’ 

(“helemaal oneens’’) en ‘7’ (“helemaal eens’’), zijn de items gemeten (Likert, 1932). De Cronbach’s 

alfa voor de dimensie ‘competentie’ is vastgesteld op 0,66 en voor de dimensie ‘waardering’ op 0.67 

en zijn betrouwbaar.   

De WOM-intentie is tevens een afhankelijke variabele. Dit wordt gemeten aan de hand van de 

schaal van Price en Arnould (1999), bestaande uit drie items. Een voorbeeld van een item is: “ik zou 

bedrijf X aanbevelen bij anderen”. De items zijn gemeten met behulp van een 7-punts Likertschaal, 

variërend van ‘1’ (“helemaal oneens’’) tot ‘7’ (“helemaal eens’’) (Likert, 1932). De schaal had een 

Cronbach’s alfa van 0,92 en is dus betrouwbaar.  

De mediatoren van het huidige onderzoek zijn woede en sympathie. Woede wordt gemeten 

aan de hand van de schaal van Jorgensen (1996), bestaande uit drie items. Een voorbeeld van een item 

is “het maakt mij kwaad als bedrijf X deze fouten overkomt”. De Cronbach’s alfa betreft 0,83 en is dus 

betrouwbaar. Sympathie wordt ook gemeten aan de hand van de schaal van Jorgensen (1996), 

bestaande uit twee items. Een voorbeeld van een item is “ik heb sympathie voor bedrijf X”. De 

Cronbach’s alfa betreft 0,83 en is dus tevens betrouwbaar. Alle emotie-items zijn gemeten met behulp 
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van een 7-punts Likertschaal, variërend van ‘1’ (“helemaal oneens”) tot ‘7’ (“helemaal eens”) (Likert, 

1932).  

De realism check van Dabholkar (1994) is gebruikt om de crisissituatie op realisme te 

checken. Dit is gedaan met behulp van een 7-punts Likertschaal, variërend van ‘1’ (“helemaal 

oneens’’) tot ‘7’ (“helemaal eens’’) (Likert, 1932) met de volgende items: “de beschreven situatie was 

realistisch” en “ik had geen moeite om mezelf voor te stellen in deze situatie”. De Cronbach’s alfa is 

vastgesteld op 0.71, waardoor de schaal betrouwbaar is.   

De waargenomen verantwoordelijkheid aangaande crisis van een organisatie wordt gemeten 

met behulp van de schaal van Lee (2004). Deze schaal bestaat uit twee items en is gemeten met behulp 

van een 7-punts Likertschaal (Likert, 1932): “de organisatie moet verantwoordelijk worden gehouden 

voor de crisis” en “de organisatie moet haar verantwoordelijkheid nemen”, van ‘1’ (“helemaal 

oneens”) tot ‘7’ (“helemaal eens”). Het betreft een betrouwbare schaal met een Cronbach’s alfa van 

0,69.  

In tabel 1 in bijlage 3 is een overzicht gegeven van de beschrijvende statistiek van alle schalen 

gebruikt voor het onderzoek. Tevens zijn in tabel 2 in bijlage 3 alle items van de schalen weergegeven. 

 

3.5 Controlevariabelen 

Er is voor gekozen om demografische variabelen mee te nemen in het onderzoek ter controle. Deze 

demografische variabelen zijn geslacht, leeftijd en opleiding. Tevens zijn de frequentie ‘bezoeken 

muziekfestivals’ en frequentie ‘ervaring crisis op muziekfestivals’ meegenomen in de 

regressieanalyses als controlevariabelen. Deze controlevariabelen zijn meegenomen zodat de 

resultaten van het onderzoek accuraat zijn. Indien de onafhankelijke en afhankelijke variabelen een 

significante relatie hebben, kan het zijn dat de controlevariabelen deze oorzaak-gevolgrelatie 

onderbouwen (Babbie, 2015, p. 435).  
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4. Resultaten 

In de resultatensectie worden de verschillende analyses besproken die in SPSS zijn uitgevoerd. Ten 

eerste worden de manipulatiechecks behandeld. Vervolgens wordt gekeken welke IRT-

crisiscommunicatiestrategie de beste kwaliteit heeft, wordt de invloed van de IRT-

crisiscommunicatiestrategie op de afhankelijke variabelen getest, worden de hypothesen getoetst en 

wordt de mediatie behandeld. 
 

4.1 Manipulatiecheck 

De eerste manipulatiecheck die is uitgevoerd heeft betrekking op de verantwoordelijkheid aangaande 

een slachtoffercrisis. In de vragenlijst is een situatieschets van een slachtoffercrisis opgenomen. Om te 

testen of de situatieschets daadwerkelijk om een slachtoffercisis ging, is gekeken naar de 

waargenomen verantwoordelijkheid aangaande de crisis. Uit een onderzoek van Claeys et al. (2010) is 

gebleken dat een slachtoffercrisis de laagst waargenomen verantwoordelijkheid aangaande crisis 

toegekend krijgt (M = 4,31, SD = 1,49). In dit onderzoek komt het gemiddelde van de waargenomen 

verantwoordelijkheid aangaande crisis (M = 4,57, SD = 1,44) bijna overeen met de resultaten van het 

onderzoek van Claeys et al. (2010). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de manipulatiecheck 

succesvol is.  

De tweede manipulatiecheck betreft de controle van de geuite crisiscommunicatiestrategie. In 

tabel 3 in bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de experimentele groep en de controlegroep. De 

diverse groepen zijn willekeurig verdeeld door het programma Qualtrics. Om te testen of de geuite 

crisiscommunicatiestrategie overeenkwam met de definitie van de crisiscommunicatiestrategie, is een 

manipulatiecheck uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het merendeel van de respondenten de geuite 

crisiscommunicatiestrategie vond aansluiten bij de definitie van de desbetreffende 

crisiscommunicatiestrategie.  

Tenslotte is er een realismecheck uitgevoerd zodat geanalyseerd kon worden of de 

respondenten de crisissituatieschets realistisch vonden en of zij zich konden verplaatsen in de 

crisissituatie. Volgens de respondenten was de situatieschets realistisch en hadden ze geen moeite om 

zichzelf in de situatie te verplaatsen (M = 5,13, SD = 1,37).   

 

4.2 Kwaliteit crisiscommunicatiestrategieën  

Er is gekeken hoe de respondenten de IRT-crisiscommunicatiestrategieën gewaardeerd hebben op 

kwaliteit. Hiervoor zijn meegenomen: juiste/onjuiste communicatie, zorgvuldige/onzorgvuldige 

communicatie, complete/incomplete communicatie, op tijd/te late communicatie en 

geloofwaardige/ongeloofwaardige communicatie. In tabel 2 is van alle crisiscommunicatiestrategieën 

weergegeven hoeveel procent zij aan de verschillende communicatiewaarderingen voldoen. 
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Tabel 2 
    

 
Overzicht kwaliteit IRT-crisiscommunicatiestrategieën  

  Juiste 
communicatie 

Zorgvuldige 
communicatie 

Complete 
communicatie 

Op tijd 
communicatie 

Geloofwaardige 
communicatie 

Corrigerende 
maatregelen 100% 91% 27% 77% 77% 

Verminderen 
verantwoordelijkheid 50% 63% 25% 81% 81% 

Ontkennen 50% 45% 35% 80% 65% 
Juiste intenties 46% 33% 4% 96% 75% 
Excuses aanbieden 50% 32% 9% 73% 55% 

 

Voor elke IRT-crisiscommunicatiestrategie is de somscore berekend (zie tabel 3), zodat in 

kaart kan worden gebracht welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het hoogste scoort op het gebied 

van de kwaliteit. In totaal bevat elke crisiscommunicatiestrategie vijf dichotome items (0 of 1), 

waarbij maximaal ‘5’ kan worden gescoord en minimaal ‘0’. Wanneer de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën met elkaar worden vergeleken, blijkt dat het communiceren van 

corrigerende maatregelen het hoogst scoort. 

Tabel 3 
  Overzicht kwaliteit IRT-crisiscommunicatiestrategieën 

   Somscore communicatie Std. deviatie 
Corrigerende maatregelen 3,73 0,94 
Verminderen 
verantwoordelijkheid 3 1,37 

Ontkennen 2,75 1,74 
Juiste intenties 2,54 1,18 
Excuses aanbieden 2,18 1,53 
 

Om te bekijken of de somscores van de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën 

daadwerkelijk significant van elkaar verschillen, is een ANOVA-analyse uitgevoerd. Hiervoor is eerst 

een totale somscore gemaakt van alle IRT-crisiscommunicatiestrategieën, om te bekijken of de 

somscore normaal is verdeeld. Het blijkt dat de totale somscore normaal is verdeeld. Hierdoor kan er 

gebruik worden gemaakt van de gemiddelden in plaats van de mediaan. 
  



	 26	

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de ANOVA-tabel voor de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën, blijkt dat 

tussen de groepen een significant verschil zit tussen de somscores van de kwaliteit van de 

crisiscommunicatiestrategieën (nadat een slachtoffercrisis heeft plaatsgevonden). Dit is F (4, 99) = 

3,95, p < 0,01 (zie tabel 4). Er is een LSD Post Hoc analyse uitgevoerd, zodat gekeken kan worden 

welke crisiscommunicatiestrategieën significant van elkaar verschillen, dit is terug te zien in tabel 5. 

 

Tabel 5 
   LSD Post Hoc analyse voor kwaliteit van IRT-crisiscommunicatiestrategieën  

   Communicatiestrategie Gemiddelde verschil Std. Error 
Corrigerende maatregelen (1) 2 0,73 0,45 

 
3 0,98* 0,42 

 
4 1,19** 0,4 

 
5 1,55*** 0,41 

Verminderen verantwoordelijkheid (2) 1 -0,73 0,45 

 
3 0,25 0,46 

 
4 0,46 0,44 

 
5 0,82 0,45 

Ontkennen (3) 1 -0,98* 0,42 

 
2 -0,25 0,46 

 
4 0,21 0,41 

 
5 0,57 0,42 

Juiste intenties (4) 1 -1,19** 0,4 

 
2 -0,46 0,44 

 
3 -0,21 0,41 

 
5 0,36 0,4 

Excuses aanbieden (5) 1 -1,55*** 0,41 

 
2 -0,82 0,45 

 
3 -0,57 0,42 

  4 -0,36 0,4 
*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001.   

   

Tabel 4 

   ANOVA-analyse voor kwaliteit IRT-crisiscrisiscommunicatiestrategie 

  Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 29,54 4 7,39** 

Within Groups 185,35 99 1,87 

Total 214,89 103   

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 
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Uit tabel 5 blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van de crisiscommunicatiestrategie ‘corrigerende 

maatregelen’ significant hoger is dan de gemiddelde kwaliteit van de crisiscommunicatiestrategieën 

‘ontkennen’ (p < 0,05), ‘juiste intenties’ (p < 0,01) en ‘excuses aanbieden’ (p < 0,001). Alleen de 

gemiddelde kwaliteit van de crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van de verantwoordelijkheid’ 

verschilt niet significant van het gemiddelde van de kwaliteit van de crisiscommunicatiestrategie 

‘corrigerende maatregelen’ (p > 0,05).  

 

4.3 Invloed crisiscommunicatie op reputatie en word-of-mouth intentie  

Er is onderzocht wat de score is van de respondenten met verschillende IRT-

crisiscommunicatiestrategieën op de afhankelijke variabelen reputatiewaardering, 

reputatiecompetentie en WOM-intentie (zie tabellen 6, 7 en 8). Hiervoor is eerst gekeken of de 

afhankelijke variabelen normaal verdeeld zijn. Het blijkt dat de afhankelijke variabelen normaal 

verdeeld zijn, waardoor er gebruik kan worden gemaakt van de gemiddelden in plaats van de mediaan. 

Tabel 6 
  Waardereputatie waardering voor diverse IRT-

crisiscommunicatiestrategieën 
  Reputatie waardering 

 
Gem. Std. Deviatie 

Verminderen verantwoordelijkheid 4,81 1,05 
Excuses aanbieden 4,55 1,06 
Corrigerende maatregelen 4,52 1,02 
Ontkennen 4,5 0,89 
Geen communicatie (controlegroep) 4,44 1,04 
Juiste intenties 4,42 1,2 
 

Tabel 7 
  Waardereputatie competentie voor diverse IRT-

crisiscommunicatiestrategieën 
  Reputatie competentie 

 
Gem. Std. Deviatie 

Ontkennen 4,28 1,08 
Verminderen verantwoordelijkheid 4,17 0,89 
Geen communicatie (controlegroep) 4,16 0,77 
Excuses aanbieden 4,14 0,99 
Juiste intenties 4,13 1,08 
Corrigerende maatregelen 3,98 1,11 
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Tabel 8 
  Waarde WOM-intentie voor diverse IRT-

crisiscommunicatiestrategieën 

  WOM-intentie 

 

Gem. Std. 
Deviatie 

Verminderen verantwoordelijkheid 5,25 1,01 
Ontkennen 5,22 1,09 
Excuses aanbieden 5,14 1,34 
Juiste intenties 4,83 1,01 
Corrigerende maatregelen 4,82 0,99 
Geen communicatie (controlegroep) 4,58 1,4 

 

Om te bekijken of de waarde van de afhankelijke variabelen significant verschillen bij de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën en de controlegroep, is een ANOVA-analyse uitgevoerd (zie tabel 9).  

Tabel 9 
    ANOVA-analyse voor IRT-crisiscommunicatiestrategieën 

  
    Sum of 

Squares df Mean 
Square 

Reputatie waardering Between 
Groups 1,77 5 0,35 

 
Within Groups 126,68 117 1,08 

 Total 128,45 122  
Reputatie competentie Between 

Groups 0,96 5 0,19 

 
Within Groups 121,69 117 1,04 

 
Total 122,65 122 

 WOM-intentie Between 
Groups 6,93 5 1,39 

 
Within Groups 154,45 117 1,32 

 
Total 161,38 122   

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 
   

Uit de ANOVA-analyse blijkt dat er geen significantie verschillen zijn tussen de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën en de controlegroep op het gebied van de afhankelijke variabelen. Voor 

de reputatiewaardering geldt F (5, 117) = 0,33, p > 0,05, voor de reputatiecompetentie geldt F (5, 117) 

= 0,19, p > 0,05 en voor de WOM-intentie geldt F (5, 117) = 1,05, p > 0,05. Daarom wordt geen LSD 

Post Hoc analyse uitgevoerd (p > 0,05). De IRT-crisiscommunicatiestrategieën hebben geen 

significante invloed op de verschillende afhankelijke variabelen. 



	 29	

 

4.4 Toetsing gestelde hypothesen 

Alle regressieanalyses zijn uitgevoerd om de hypothesen te testen. In tabel 4 in bijlage 3 staat een 

overzicht van de B’s en de p-waarden van de hypothesen. De reputatie is opgedeeld in twee 

variabelen, namelijk de reputatiecompetentie en de reputatiewaardering. De verschillende IRT-

crisiscommunicatiestrategieën zijn ontkennen, juiste intenties, verminderen van de 

verantwoordelijkheid, corrigerende maatregelen en excuses aanbieden. 

Hypothese 1 stelde dat als de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie van een 

organisatie positief was, dit een positieve werking heeft op de reputatie van de organisatie. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat alleen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen 

van de verantwoordelijkheid’ significant samenhangt met de reputatiecompetentie (p < 0,05). 

Hypothese 1 wordt daarom deels aangenomen.   

 Hypothese 2 voorspelde dat hoe beter de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie van 

een organisatie was, dat dit een positief effect heeft op de WOM-intentie van stakeholders. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat alleen de kwaliteit van IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van 

de verantwoordelijkheid’ een significant positief effect heeft op de WOM-intentie (p < 0,05). 

Hypothese 2 wordt deels aangenomen. 

 Hypothese 3a voorspelde dat indien de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie 

positief was, de stakeholder minder woede zou ervaren. Het blijkt dat er geen significante relatie 

bestaat tussen de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie en woede (p > 0,05). Daarom 

wordt hypothese 3a verworpen. Hypothese 3b stelde dat de kwaliteit van een IRT-

crisiscommunicatiestrategie een positieve werking heeft op de sympathie van stakeholders. Er blijkt 

tevens geen significante relatie te bestaan tussen de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie 

en sympathie (p > 0,05). Ook hypothese 3b wordt verworpen.  

 Hypothese 4a stelde dat naarmate een stakeholder meer woede ervaart, dit een negatieve 

invloed op de reputatie van de organisatie heeft. Tussen woede en de reputatie blijkt echter geen 

significante relatie te bestaan (p > 0,05). Hypothese 4a wordt verworpen. Hypothese 4b stelde dat 

naarmate een stakeholder meer sympathie ervaart, dit een positieve invloed heeft op de reputatie van 

de organisatie. Sympathie heeft inderdaad een significante relatie met de reputatiecompetentie (p < 

0,05). Hypothese 4b wordt deels aangenomen.  

 Hypothese 5a voorspelde dat naarmate er meer woede heerst, dit een negatieve invloed heeft 

op de WOM-intentie. Uit de regressieanalyse blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen 

woede en de WOM-intentie (p > 0,05). Hypothese 5a wordt verworpen. Hypothese 5b stelde dat 

indien de stakeholder sympathie ervaart, dit een positieve invloed heeft op de WOM-intentie. 
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Sympathie heeft inderdaad een significante positieve relatie met de WOM-intentie (p < 0,01). 

Hypothese 5b wordt aangenomen. 

 Hypothese 6a stelde dat wanneer de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie goed 

is, dit een positieve invloed heeft op de reputatie van een organisatie, ook wanneer de emoties woede 

of sympathie worden toegevoegd aan dit verband. Er is gebleken dat alleen de kwaliteit van de IRT-

crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van de verantwoordelijkheid’ een positief effect heeft op de 

reputatiecompetentie, tevens wanneer woede (p < 0,01) of sympathie (p < 0,01) worden toegevoegd. 

Hypothese 6a wordt deels aangenomen. Hypothese 6b stelde dat wanneer de kwaliteit van een IRT-

crisiscommunicatiestrategie goed is, dit een positieve invloed heeft op de WOM-intentie van 

stakeholders, ook wanneer woede of sympathie worden toegevoegd aan dit verband. Hieruit blijkt dat 

alleen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van de 

verantwoordelijkheid’ een positief effect heeft op de WOM-intentie, ook wanneer de emoties woede 

(p < 0,05) of sympathie (p < 0,05) worden toegevoegd aan dit verband. Hypothese 6b wordt daarom 

deels aangenomen.  

 

4.5 Mediatie 

Uit de regressieanalyses van de hypothesen is gebleken dat alleen de kwaliteit van de IRT-

crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van de verantwoordelijkheid’ een significante invloed heeft 

op de reputatiecompetentie en de WOM-intentie. Er is voor gekozen om ‘verminderen van de 

verantwoordelijkheid’ als enige IRT-crisiscommunicatiestrategie mee te nemen in het mediatiemodel. 

Voordat deze regressieanalyses bewerkstelligd zijn, is er gekeken naar de invloed van de 

controlevariabelen op de afhankelijke variabelen. Uit de tabellen 5, 6 en 7 in bijlage 3 blijkt dat de 

controlevariabele ‘bezoek muziekfestival’ een significante relatie heeft met de reputatiewaardering (p 

< 0,001), de reputatiecompetentie (p < 0,001) en de WOM-intentie (p < 0,05). ‘Bezoek 

muziekfestival’ is ter controle meegenomen in de regressieanalyses met de afhankelijke variabelen.   

Tabel 10 

      Meervoudige regressieanalyse van ‘verminderen verantwoordelijkheid’ en ‘bezoek 

muziekfestival’ op WOM-intentie (n=16) 

Model 1     2     

 

B Std. Error Bèta B Std. Error Bèta 

(Constant) 3,93*** 0,52 

 

4,60*** 1,06 

 Verminderen verantwoordelijkheid 0,44* 0,16 0,60 0,35 0,20 0,47 

Bezoek muziekfestival - - - -0,08 0,11 -0,20 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 
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Uit tabel 10 blijkt dat model 1, de relatie tussen de kwaliteit van het verminderen van de 

verantwoordelijkheid en de WOM-intentie, significant is (p < 0,05), 95% CI [0,10 – 0,78]. Nadat 

gecontroleerd wordt voor het bezoeken van een muziekfestival, model 2, vervalt het significante 

verband tussen de kwaliteit van het verminderen van de verantwoordelijkheid en de WOM-intentie (p 

> 0,05), 95% CI [-0,10 – 0,79].  

 

Tabel 11 

      Meervoudige regressieanalyse van ‘verminderen verantwoordelijkheid’ en ‘bezoek muziekfestival’ 

op reputatie competentie (n=16) 

Model 1     2     

 

B Std. Error Bèta B Std. Error Bèta 

(Constant) 2,85*** 0,42 

 

4,03*** 0,80 

 Verminderen verantwoordelijkheid 0,44** 0,13 0,673 0,28 0,15 0,43 

Bezoek muziekfestival       -0,15 0,09 -0,40 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 

     

Kijkend naar tabel 11, model 1, blijkt dat de relatie tussen de kwaliteit het verminderen van de 

verantwoordelijkheid op reputatiecompetentie significant is (p < 0,01), 95% CI [0,16 – 0,72]. Hierbij 

geldt ook dat nadat gecontroleerd wordt voor het bezoeken van muziekfestivals, model 2, het 

significante verband tussen de kwaliteit van het verminderen van de verantwoordelijkheid en de 

reputatie competentie vervalt (p > 0,05), 95% CI [ -0,05 – 0,61].  

Er is voor gekozen om het mediatiemodel niet verder uit te werken. De mediatoren ‘woede’ en 

‘sympathie’ kunnen het verband tussen de kwaliteit van een IRT-crisiscommunicatiestrategie de 

WOM-intentie van stakeholders/de reputatie van organisaties niet verklaren, omdat er geen significant 

verband bestaat tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele.  
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5. Discussie 

In het onderzoek is gekeken naar de welke IRT-crisiscommunicatiestrategie het beste gehanteerd kan 

worden tijdens een slachtoffercrisis. Uit een onderzoek van Claeys et al. (2010) blijkt namelijk niet 

waarom een bepaalde crisiscommunicatiestrategie het beste ingezet kan worden nadat een 

slachtoffercrisis heeft plaatsgevonden. Voor organisaties is het van belang om voor elk soort crisis een 

crisiscommunicatiestrategie paraat te hebben, zodat snel gehandeld kan worden indien een 

crisissituatie zich voordoet. Zodoende blijft de reputatieschade beperkt en wordt er een positieve 

WOM-intentie gecreëerd. Daarnaast is er gekeken naar de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’ bij het 

verband tussen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de reputatie/WOM-intentie. 

  

5.1 Discussie 

Uit de bevindingen is gebleken dat stakeholders een voorkeur hebben voor de IRT-

crisiscommunicatiestrategie ‘corrigerende maatregelen’ indien een slachtoffercrisis heeft 

plaatsgevonden. Corrigerende maatregelen scoort het hoogste op het gebied van de 

communicatiekwaliteit, waarbij juiste en zorgvuldige communicatie een belangrijke rol spelen. De 

verwachting was dat ontkennen van de crisissituatie het beste ingezet kon worden in een 

slachtoffercrisis (Claeys et al., 2010). Dit werd verwacht doordat ontkennen van de crisissituatie 

ervoor zorgt dat de link tussen de organisatie en de crisissituatie verdwijnt (Coombs, 2007). Doordat 

in de onderzoeken van Coombs (2007) en Claeys et al. (2010) de kwaliteit van de communicatie niet 

is gemeten, kunnen de resultaten van dit onderzoek verschillen. Coombs (2007) en Claeys et al. (2010) 

keken alleen naar het effect van de crisiscommunicatiestrategieën op de reputatie van een organisatie.  

Tevens is gebleken dat de IRT-crisiscommunicatiestrategieën geen invloed hadden op de 

afhankelijke variabelen reputatie en WOM-intentie. Een verklaring hiervoor kan zijn is dat gebruik is 

gemaakt van een fictieve situatieschets en de IRT-crisiscommunicatiestrategieën hierop gebaseerd 

waren.  

Vanuit de theorie werd verwacht dat de kwaliteit van IRT-crisiscommunicatiestrategieën een 

positieve invloed zou hebben op de reputatie, doordat de reputatie bestaat uit de kennis en emoties 

over een organisatie (Schwaiger, 2004). De IRT-crisiscommunicatie speelt in op deze kennis en 

emoties (Gotsi en Wilson, 2001; Coombs, 1995). Daarnaast hebben de IRT-

crisiscommunicatiestrategieën een positieve invloed op de WOM-intentie. Charlett et al. (2005) tonen 

aan dat de geloofwaardigheid van organisaties, onderdeel van de communicatiekwaliteit (Osgood, 

1964), invloed heeft op de WOM-intentie. Er is gebleken dat de kwaliteit van de IRT-

crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen van de verantwoordelijkheid’ als enige een significante 

invloed heeft op de reputatiecompetentie en de WOM-intentie van bezoekers. Doordat verminderen 

van de verantwoordelijkheid op het gebied van de kwaliteit het meest geloofwaardig is, kan het zijn 

dat alleen deze IRT-crisiscommunicatiestrategie een significante invloed heeft op de 
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reputatiecompetentie en de WOM-intentie bezoekers. Dit kan betekenen dat geloofwaardigheid een 

belangrijk onderdeel is voor de reputatiecompetentie en de WOM-intentie.  

Ook werd verwacht dat de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën invloed heeft 

op de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’. Crisissituaties (en dus ook de communicatie daarover) brengen 

emoties teweeg (Coombs, 2007). Er is echter gebleken dat crisiscommunicatie niet zorgt voor een 

afname van woede of een toename van sympathie. Een verklaring voor het verschil tussen de 

verwachtingen en resultaten kan komen doordat een fictieve crisis is gecreëerd voor het onderzoek. 

Woede en sympathie ontstaan wellicht minder snel als de respondent weet dat de crisis niet echt is 

gebeurd. 

De invloed van emoties op de reputatie en de WOM-intentie van bezoekers is getest. Ervan 

uitgaand dat de reputatie is opgedeeld in een waarderings- en competentieaspect, werd verwacht dat 

emoties invloed hebben op de reputatie van de organisaties (Schwaiger, 2004). Het waarderingsaspect 

wordt gevormd door de emoties van stakeholders (Schwaiger, 2004). Daarnaast zorgen de emoties van 

stakeholders voor de motivatie om actie te ondernemen (Coombs, 2007). De emoties hebben daarom 

invloed op de WOM-intentie, doordat deze intentie betrekking heeft op bepaalde gedragingen 

(Jiewanto et al, 2012). Woede blijkt echter van geen significante invloed te zijn op de reputatie of de 

WOM-intentie van bezoekers. Sympathie heeft daarentegen wel een significante invloed op de 

reputatiecompetentie en de WOM-intentie. Het verschil tussen de verwachtingen en resultaten kan ook 

verklaard worden doordat de fictieve crisis geen emoties teweegbrengt. De significante relatie tussen 

sympathie en de reputatiecompetentie/WOM-intentie kan veroorzaakt worden doordat respondenten 

de WesterUnie al kennen. Voor de crisis is al sprake van sympathie en dit kan invloed hebben op de 

kennis (de reputatiecompetentie). Daarnaast kan sympathie invloed hebben op gedragingen van de 

respondent (de WOM-intentie). 

Er is geen mediërend effect van de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’ op de relatie tussen de 

kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de reputatie van organisaties/WOM-intentie 

van bezoekers aangetoond. Alleen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘verminderen 

van de verantwoordelijkheid’ heeft een positieve invloed op de reputatiecompetentie en WOM-

intentie. Deze significante relatie vervalt echter indien er gecontroleerd wordt op hoe vaak een 

bezoeker een muziekfestival bezoekt. Doordat er geen sprake is van een significante relatie tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen is het verband niet te verklaren door de emoties ‘woede’ en 

‘sympathie’.  

 

5.2 Tekortkomingen en mogelijk vervolgonderzoek 

Het onderzoek van Coombs (2007) wijst uit dat veel meer factoren invloed hebben op de reputatie van 

een organisatie dan alleen de waargenomen verantwoordelijkheid en de crisiscommunicatiestrategieën 

die in het huidige onderzoek zijn meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de crisishistorie van 



	 34	

de organisatie en de reputatie van een organisatie voorafgaand aan een crisissituatie (Coombs, 2007). 

Uit onderzoek van Coombs (2007) is tevens gebleken dat de reputatie van een organisatie invloed kan 

hebben op de WOM-intentie. Voor een vervolgonderzoek is het interessant om het verband tussen 

reputatie en de WOM-intentie te onderzoeken, in plaats van de reputatie en de WOM-intentie als twee 

afhankelijke variabelen te zien. De relatie tussen de reputatie en de WOM-intentie kan ook andersom 

bekeken worden, door te kijken naar de invloed van de WOM-intentie op de reputatie van 

organisaties. Daarnaast kan gekeken worden of de crisishistorie van de organisatie en de reputatie van 

een organisatie voorafgaand aan een crisissituatie van invloed is op de reputatie van organisaties. 

Een andere limitatie van het onderzoek is dat alleen de gevolgen van een slachtoffercrisis in 

kaart zijn gebracht. Naast een slachtoffercrisis beschrijft Coombs (2007) ongevals- en preventiecrises. 

Hetzelfde onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden met de overige typen crises. In het onderzoek van 

Claeys et al. (2010) komt naar voren dat een ongevals- en preventiecrisis een hogere waargenomen 

verantwoordelijkheid voor een crisis met zich meebrengen. Een hogere waargenomen 

verantwoordelijkheid kan weer duiden op een sterkere invloed op de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’ 

(Weiner, 2006) en tevens op een grotere impact op de reputatie van een organisatie (Claeys et al., 

2010; Coombs, 2004) en de WOM-intentie (Nyer en Gopinath, 2005). 

In dit onderzoek is de oorzaak van de emotie ‘sympathie’ niet aangetoond. Er is gebleken dat 

de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën geen invloed heeft op sympathie. Sympathie 

speelt echter wel een cruciale rol in de reputatiecompetentie en de WOM-intentie van bezoekers. Voor 

vervolgonderzoek is het daarom interessant om de verklarende factor voor de sympathie te 

onderzoeken. Dit is van belang, zodat er meer sympathie gecreëerd kan worden door en voor een 

organisatie. Dit zorgt voor een positieve impact op de reputatiecompetentie en de WOM-intentie. 

 De emotie ‘woede’ vertoonde geen significante relatie met de afhankelijke variabelen. De 

invloed van woede is niet aangetoond, doordat in het huidige onderzoek gebruik is gemaakt van een 

fictieve crisis. Wellicht kan in vervolgonderzoek een crisis gebruikt worden die daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden en waarbij de respondenten aanwezig waren. Zodoende kan sneller woede worden 

opgeroepen bij de respondent.  

In het huidige onderzoek is gekozen voor een experimentele setting. De keuze hiervoor is een 

logisch gevolg van de vraagstelling. Een experiment zorgt er voor dat de afhankelijke variabelen 

gemanipuleerd kunnen worden (Babbie, 2015, p. 221). Door de manipulatie kon de invloed van de 

IRT-crisiscommunicatiestrategieën goed in beeld worden gebracht. Het kan interessant zijn om een 

kwantitatief onderzoek te doen, zoals een diepte-interview of een focusgroep (Babbie, 2005, p. 308). 

Dit is een mogelijkheid om onderliggende informatie te bemachtigen over bepaalde keuzes en 

gedachtegangen van de respondenten. De emoties van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld door een 

diepte-interview beter verklaard worden (Babbie, 2005, p. 308).   
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Met het gebruik van de huidige onderzoeksmethode is het onderzoek naar wens verlopen. Het 

kan geoptimaliseerd worden door het onderzoek breder uit te zetten. Nu was de vragenlijst namelijk 

alleen gericht op de WesterUnie, waardoor respondenten moeilijk te bereiken waren.  

 

5.3 Conclusie 

De IRT-crisiscommunicatiestrategie ‘corrigerende maatregelen’ scoort het hoogste op de 

communicatiekwaliteit. Juiste en zorgvuldige communicatie zijn belangrijke elementen binnen de 

communicatiekwaliteit. Tijdens een slachtoffercrisis kan dus het beste een ‘corrigerende maatregelen’ 

crisiscommunicatiestrategie worden ingezet. De IRT-crisiscommunicatiestrategieën hadden geen 

invloed op de reputatie van organisaties en WOM-intentie van stakeholders.  

 Ten slotte, er is geen sprake van een mediërend effect van de emoties ‘woede’ en ‘sympathie’ 

op de relatie tussen de kwaliteit van de IRT-crisiscommunicatiestrategieën en de reputatie van 

organisaties/WOM-intentie van stakeholders. Sympathie speelt echter wel een belangrijke rol kijkend 

naar de reputatie van organisaties en de WOM-intentie van stakeholders. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Situatieschets slachtoffercrisis WesterUnie 

Stel, je bezoekt een feest bij de WesterUnie. Je merkt dat er veel controle plaatsvindt om de veiligheid 

te waarborgen. Rond 02:00 uur ’s nachts moet de WesterUnie ontruimd worden vanwege een 

bommelding. Het feest wordt tot spijt van de WesterUnie beëindigd op last van de politie en 

brandweer. Door snel handelen van het personeel is iedereen veilig buiten gekomen. Ondanks de 

veiligheidsmaatregelen van de WesterUnie is het toch gelukt om een bom te plaatsen in het pand. Na 

uitgebreid onderzoek blijkt dat de veiligheidscontroles van de WesterUnie voldeden aan de wettelijke 

eisen. Er was voldoende beveiliging en EHBO aanwezig, de huisregels zijn nageleefd, de WesterUnie 

voldeed aan de voorwaarden van brandveiligheid en het ontruimingsplan was aanwezig. 

 

Bijlage 2. IRT-crisiscommunicatiestrategieën 

Ontkennen van de crisissituatie 

We waarborgen de veiligheid van onze bezoekers en vinden het vervelend dat een nog onbekend 

persoon een bom heeft geplaatst in de WesterUnie. Helaas is dit voor de WesterUnie ook een situatie 

wat buiten onze macht om is gebeurd. We willen graag duidelijk maken dat we niet verantwoordelijk 

zijn voor de crisissituatie, aangezien alle veiligheidscontroles voldeden aan de gestelde eisen.  

 

Juiste intenties 

We hadden de juiste intenties en wilde voor iedereen een leuke avond organiseren. Helaas is de avond 

niet gelopen zoals verwacht. We vinden dit zelf ook heel vervelend. Hopelijk zien we jullie snel weer 

terug!  

 

Verminderen verantwoordelijkheid 

Het voorval wat gisterenavond heeft plaatsgevonden was zowel voor de WesterUnie als voor de 

bezoekers erg schrikken. Om jullie tegemoet te komen willen we graag voor volgende week 50% 

korting aanbieden op het entreebewijs voor degene die gisterenavond aanwezig waren tijdens de 

crisissituatie.  

 

Corrigerende maatregelen 

Door de crisissituatie die gisterenavond is voorgevallen zal de WesterUnie in de toekomst nog 

strenger controleren om de veiligheid te waarborgen. We zullen intern het veiligheidsplan bespreken 

en kijken waar verbeterpunten liggen voor de WesterUnie.  

 

Excuses aanbieden 

We vinden het erg vervelend wat er gisterenavond gebeurd is. De WesterUnie wilt zich graag 

excuseren voor het vroegtijdig beëindigen van het feest en hoopt jullie snel weer te zien! 
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Bijlage 3. Tabellen 

Tabel 1      
 Beschrijvende statistiek voor respondenten van de schalen (n=123) 

  Mean / % Std. Deviation Min. Max. α # items 
Ontkennen 2,75 1,74 0 5   
Juiste intenties 2,54 1,18 1 5   
Verminderen verantwoordelijkheid 3 1,37 1 5   
Corrigerende maatregelen 3,73 0,94 2 5   
Excuses aanbieden 2,18 1,53 0 5   
Reputatie competentie 4,14 1,00 1,33 6,67 0,66 3 
Reputatie waardering 4,53 1,03 1,67 6,67 0,75 3 
WOM-intentie 4,96 1,15 1 7 0,92 3 
Woede 3,38 1,49 1 6,63 0,83 3 
Sympathie 5,34 1,15 1 7 0,83 2 
Verantwoordelijkheid 4,57 1,44 1 7 0,69 2 
Realisme check 5,13 1,37 1 7 0,71 2 
 

Tabel 2 

  Overzicht schalen met bijhorende items   

Schaal/concept Naam schaal Items 

Kwaliteit crisiscommunicatie Osgood (1964)  Juiste/onjuiste communicatie 

  

Zorgvuldige/onzorgvuldige communicatie 

  

Complete/incomplete communicatie 

  

Op tijd/te late communicatie 

  

Geloofwaardige/ongeloofwaardige communicatie 

Reputatie Schwaiger (2004) Bedrijf X presteert op hoog niveau  

  

Bedrijf X is marktleider in zijn branche 

  

Voor zover ik het weet, heeft bedrijf X 

wereldwijde erkenning 

  

Bedrijf X is een sympathiek bedrijf 

  

Bedrijf X is een bedrijf waar ik mij beter mee kan 

identificeren dan met andere bedrijven 

  

Bedrijf X is een bedrijf waar ik het erger van zou 

vinden als het niet meer zou bestaan dan van 

andere bedrijven 
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WOM-intentie Price en Arnould (1999) Ik zou bedrijf X aanraden bij iemand die mijn 

advies wil 

  

Ik zou positieve dingen over bedrijf X aan andere 

mensen vertellen 

  

Ik zou bedrijf X aanbevelen aan anderen  

Woede Jorgensen (1996)  Ik erger mij aan dit soort incidenten die gebeuren 

bij bedrijf X 

  

Ik maak mij kwaad als bedrijf X deze fouten 

overkomt 

  

Ik wind me op over dit soort incidenten van 

bedrijf X 

Sympathie Jorgensen (1996)  Ik vind het erg voor bedrijf X 

  

Ik heb sympathie voor bedrijf X 

Verantwoordelijkheid Lee (2004) Bedrijf X moet verantwoordelijk worden 

gehouden voor de crisis  

  

Bedrijf X moet haar verantwoordelijkheid nemen 

Realisme check Dabholkar (1994)  De beschreven situatie was realistisch 

    

Ik had geen moeite om mezelf voor te stellen in 

deze situatie 

 
Tabel 3 

  Overzicht experimentele- en controlegroep     

  N 

Communicatiecheck 

correct 

Ontkennen 20 18 

Juiste intenties 24 17 

Verminderen verantwoordelijkheid 16 13 

Corrigerende maatregelen 22 21 

Excuses aanbieden 22 20 

Geen communicatie 19 - 
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Tabel 4 
     Overzicht regressieanalyses hypothesen 

    Hypothese 1 Reputatie competentie Reputatie waardering   

 
B p-waarde B p-waarde 

 Ontkennen 0,19 0,20 0,11 0,38 
 Juiste intenties 0,14 0,49 0,34 0,11 
 Corrigerende maatregelen 0,16 0,55 0,22 0,36 
 Verminderen 

verantwoordelijkheid 0,44 0,00* 0,23 0,27 
 Excuses aanbieden 0,04 0,82 0,19 0,20 
 Hypothese 2 WOM-intentie       

 
B p-waarde 

   Ontkennen 0,11 0,48 
   Juiste intenties 0,18 0,32 
   Corrigerende maatregelen 0,29 0,22 
   Verminderen 

verantwoordelijkheid 0,44 0,02* 
   Excuses aanbieden 0,35 0,07 
   Hypothese 3a + b Woede Sympathie   

 
B p-waarde B p-waarde 

 Ontkennen 0,02 0,94 0,10 0,55 
 Juiste intenties -0,02 0,93 0,21 0,39 
 Corrigerende maatregelen -0,11 0,76 0 0,99 
 Verminderen 

verantwoordelijkheid -0,16 0,58 0,18 0,35 
 Excuses aanbieden -0,07 0,76 0,13 0,40 
 Hypothese 4a + b Reputatie competentie Reputatie waardering   

 
B p-waarde B p-waarde 

 Woede 0,04 0,53 0,07 0,26 
 Sympathie 0,17 0,04* 0,14 0,09 
 Hypothese 5a + b WOM-

intentie       

 
B p-waarde 

   Woede -0,01 0,95 
   Sympathie 0,24 0,01** 
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Hypothese 6a + b Reputatie competentie Reputatie waardering WOM-intentie 

 
B p-waarde B p-waarde B p-waarde 

Ontkennen + woede 0,19 0,21 0,10 0,33 0,10 0,49 
Juiste intenties + woede 0,15 0,37 0,35 0,09 0,19 0,28 
Corrigerende maatregelen 
+ woede 0,18 0,52 0,23 0,36 0,30 0,22 
Verminderen 
verantwoordelijkheid + 
woede 0,42 0,01** 0,19 0,35 0,42 0,02* 
Excuses aanbieden + 
woede 0,03 0,85 0,18 0,22 0,33 0,08 
Ontkennen + sympathie 0,17 0,25 0,10 0,44 0,05 0,67 
Juiste intenties + 
sympathie 0,13 0,53 0,36 0,11 0,15 0,43 
Corrigerende maatregelen 
+ sympathie 0,16 0,53 0,22 0,38 0,29 0,23 
Verminderen 
verantwoordelijkheid + 
sympathie 0,39 0,01** 0,22 0,31 0,40 0,03* 
Excuses aanbieden + 
sympathie 0,03 0,88 0,13 0,32 0,31 0,10 
*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 

     

Tabel 5 

   Meervoudige regressieanalyse van controle variabelen 

op WOM-intentie (n=123) 

  B Std. Error Bèta 

(Constant) 4,50*** 1,13 

 Man 0,14 0,22 0,06 

Bezoek muziekfestival -0,09* 0,04 -0,20 

Leeftijd 0,04 0,04 0,09 

Crisis meegemaakt -0,22 0,40 -0,05 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 
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Tabel 6 

   Meervoudige regressieanalyse van controle variabelen 

op reputatie competentie (n=123) 

  B Std. Error Bèta 

(Constant) 5,50*** 0,96 

 Man -0,02 0,19 -0,01 

Bezoek muziekfestival -0,11*** 0,03 -0,30 

Leeftijd -0,03 0,03 -0,07 

Crisis meegemaakt -0,11 0,34 -0,03 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 

  

Tabel 7 

   Meervoudige regressieanalyse van controle variabelen 

op reputatie waardering (n=123) 

  B Std. Error Bèta 

(Constant) 3,44** 1,00 

 Man 0,08 0,20 0,03 

Bezoek muziekfestival -0,08*** 0,04 -0,22 

Leeftijd 0,06 0,04 0,15 

Crisis meegemaakt -0,05 0,35 -0,01 

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001. 

  

Bijlage 4. Syntax 

GET 
  FILE='/Users/josephinevanmeer/Documents/VU/Scriptie BCO/SPSS/Datas scriptie final.sav'. 
DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT. 
 
*ik heb het databestand geopend* 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Q41_1 Q41_2 Q43 Q71_1 Q71_2 Q71_3 Q71_4 Q71_5 Q95 Q47 
Q42_1 Q42_2 Q42_3 Q42_4  
    Q42_5 Q97 Q45 Q44_1 Q44_2 Q44_3 Q44_4 Q44_5 Q99 Q49 Q46_1 Q46_2 Q46_3 Q46_4 
Q46_5 Q101 Q51 Q48_1  
    Q48_2 Q48_3 Q48_4 Q48_5 Q103 Q30 Q105_1 Q105_2 Q105_3 Q105_4 Q105_5 Q107_1 
Q107_2 Q107_3 Q107_4  
    Q107_5 Q107_6 Q107_7 Q107_8 Q107_9 Q109_1 Q109_2 Q117 Q119 Q121 Q65 Q67 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*ik heb het databestand bestudeerd, hieruit blijkt dat er geen missing values in het databestand zitten  
en heb gekeken naar de N' 
 
RECODE Q117 (1=0) (2=1) INTO Vrouw.  
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RENAME VARIABLES (Q119 = Opleiding). 
 
COMPUTE Bezoekmuziekfestival =(Q65-1).  
 
RENAME VARIABLES (Q67 = Crisismeegemaakt). 
 
RECODE Crisismeegemaakt (1=0) (2=1).  
 
COMPUTE Leeftijd =(Q121+17). 
 
RECODE Q41_1 Q41_2 (else=copy) into verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2. 
 
RENAME VARIABLES (Q43 = Ontkennencrisissituatie). 
 
RECODE Q71_1 Q71_2 Q71_3 Q71_4 Q71_5 (else=copy) into ontkennenjuist ontkennenzorgvuldig  
ontkennencompleet ontekennenoptijd ontkennengeloofwaardig. 
 
RECODE ontkennenjuist ontkennenzorgvuldig  
ontkennencompleet ontekennenoptijd ontkennengeloofwaardig (1=1) (2=0).  
 
RENAME VARIABLES (Q95 = communicatiecheckontkennen). 
 
RENAME VARIABLES (Q47 = Juisteintenties). 
 
RECODE Q42_1 Q42_2 Q42_3 Q42_4 Q42_5 (else=copy) into juisteintentiesjuist 
juisteintentieszorgvuldig  
juisteintentiescompleet juisteintentiesoptijd juisteintentiesgeloofwaardig. 
 
RECODE juisteintentiesjuist juisteintentieszorgvuldig  
juisteintentiescompleet juisteintentiesoptijd juisteintentiesgeloofwaardig (1=1) (2=0).  
 
RENAME VARIABLES (Q97 = communicatiecheckjuisteintenties). 
 
RENAME VARIABLES (Q45 = Verminderenverantwoordelijkheid). 
 
RECODE Q44_1 Q44_2 Q44_3 Q44_4 Q44_5 (else=copy) into 
verminderenverantwoordelijkheidjuist  
verminderenverantwoordelijkheidzorgvuldig verminderenverantwoordelijkheidcompleet  
verminderenverantwoordelijkheidoptijd verminderenverantwoordelijkheidgeloofwaardig. 
 
RECODE verminderenverantwoordelijkheidjuist  
verminderenverantwoordelijkheidzorgvuldig verminderenverantwoordelijkheidcompleet  
verminderenverantwoordelijkheidoptijd verminderenverantwoordelijkheidgeloofwaardig (1=1) (2=0).  
 
RENAME VARIABLES (Q99 = communicatiecheckverminderenverantwoordelijkheid). 
 
RENAME VARIABLES (Q49 = Corrigerendemaatregelen). 
 
RECODE Q46_1 Q46_2 Q46_3 Q46_4 Q46_5 (else=copy) into corrigerendemaatregelenjuist  
corrigerendemaatregelenzorgvuldig corrigerendemaatregelencompleet  
corrigerendemaatregelenoptijd corrigerendemaatregelengeloofwaardig. 
 
RECODE corrigerendemaatregelenjuist  
corrigerendemaatregelenzorgvuldig corrigerendemaatregelencompleet  
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corrigerendemaatregelenoptijd corrigerendemaatregelengeloofwaardig (1=1) (2=0).  
 
RENAME VARIABLES (Q101 = communicatiecheckcorrigerendemaatregelen). 
 
RENAME VARIABLES (Q51 = Excusesaanbieden). 
 
RECODE Q48_1 Q48_2 Q48_3 Q48_4 Q48_5 (else=copy) into excusesaanbiedenjuist  
excusesaanbiedenzorgvuldig excusesaanbiedencompleet  
excusesaanbiedenoptijd excusesaanbiedengeloofwaardig. 
 
RECODE excusesaanbiedenjuist excusesaanbiedenzorgvuldig excusesaanbiedencompleet  
excusesaanbiedenoptijd excusesaanbiedengeloofwaardig (1=1) (2=0).  
 
RENAME VARIABLES (Q103 = communicatiecheckexcusesaanbieden). 
 
RENAME VARIABLES (Q30 = Geencommunicatie). 
 
RECODE Q105_1 Q105_2 Q105_3 (else=copy) into woede1 woede2 woede3. 
 
RECODE Q105_4 Q105_5 (else=copy) into sympathie1 sympathie2. 
 
Des woede1 woede2 woede3 sympathie1 sympathie2.  
 
RECODE Q107_1 Q107_2 Q107_3 Q107_4 Q107_5 Q107_6 (else=copy) into reputatie1 reputatie2 
reputatie3 reputatie4 reputatie5 reputatie6. 
 
RECODE Q107_7 Q107_8 Q107_9 (else=copy) into WOM1 WOM2 WOM3. 
 
RECODE Q109_1 Q109_2 (else=copy) into realismecheck1 realismecheck2.  
 
*ik heb aan alle variabelen betekenisvolle namen gegeven, daarna de descriptives opnieuw gedraaid 
voor controle en indien nodig  
de waarden aangepast* 
 
FREQUENCIES VARIABLES=verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2 Ontkennencrisissituatie  
    ontkennenjuist ontkennenzorgvuldig ontkennencompleet ontekennenoptijd ontkennengeloofwaardig  
    communicatiecheckontkennen Juisteintenties juisteintentiesjuist juisteintentieszorgvuldig  
    juisteintentiescompleet juisteintentiesoptijd juisteintentiesgeloofwaardig  
    communicatiecheckjuisteintenties Verminderenverantwoordelijkheid  
    verminderenverantwoordelijkheidjuist verminderenverantwoordelijkheidzorgvuldig  
    verminderenverantwoordelijkheidcompleet verminderenverantwoordelijkheidoptijd  
    verminderenverantwoordelijkheidgeloofwaardig 
communicatiecheckverminderenverantwoordelijkheid  
    Corrigerendemaatregelen corrigerendemaatregelenjuist corrigerendemaatregelenzorgvuldig  
    corrigerendemaatregelencompleet corrigerendemaatregelenoptijd 
corrigerendemaatregelengeloofwaardig  
    communicatiecheckcorrigerendemaatregelen Excusesaanbieden excusesaanbiedenjuist  
    excusesaanbiedenzorgvuldig excusesaanbiedencompleet excusesaanbiedenoptijd  
    excusesaanbiedengeloofwaardig communicatiecheckexcusesaanbieden Geencommunicatie woede1 
woede2  
    woede3 sympathie1 sympathie2 reputatie1 reputatie2 reputatie3 reputatie4 reputatie5 reputatie6 
WOM1  
    WOM2 WOM3 realismecheck1 realismecheck2 Vrouw Opleiding Leeftijd Bezoekmuziekfestival 
Crisismeegemaakt     
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 
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  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*voor alle variabelen heb ik een frequency tabel aangevraagd* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die de verantwoordelijkheid 
aangaande crisis meten, daar zijn geen opvallende zaken gevonden dus vandaar heb ik een 
factoranalyse uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= verantwoordelijkheid1 verantwoordelijkheid2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE Verantwoordelijkheid=(verantwoordelijkheid1 + verantwoordelijkheid2)/2. 
EXECUTE. 
 
des verantwoordelijkheid. 
 
*van de 2 items is een nieuwe schaal aangemaakt* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=realismecheck1 realismecheck2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES realismecheck1 realismecheck2 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS realismecheck1 realismecheck2 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
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  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die de realisme check meten,  
daar zijn geen opvallende zaken gevonden dus vandaar heb ik een factoranalyse uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= realismecheck1 realismecheck2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE Realismecheck=(realismecheck1 + realismecheck2)/2. 
EXECUTE. 
 
des Realismecheck. 
 
*van de 2 items is een nieuwe schaal aangemaakt* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=woede1 woede2 woede3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES woede1 woede2 woede3 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS woede1 woede2 woede3 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die woede meten, daar zijn geen 
opvallende zaken gevonden dus vandaar heb ik een factoranalyse uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= woede1 woede2 woede3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
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*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE Woede=(woede1 + woede2 + woede3)/3. 
EXECUTE. 
 
des Woede. 
 
*van de 3 items is een nieuwe schaal aangemaakt* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=sympathie1 sympathie2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES sympathie1 sympathie2 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS sympathie1 sympathie2 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die sympathie meten, daar zijn geen 
opvallende zaken gevonden dus vandaar heb ik een factoranalyse uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= sympathie1 sympathie2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE Sympathie=(sympathie1 + sympathie2)/2. 
EXECUTE. 
 
des Sympathie. 
 
*van de 2 items is een nieuwe schaal aangemaakt* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=reputatie1 reputatie2 reputatie3 reputatie4 reputatie5 reputatie6 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES reputatie1 reputatie2 reputatie3 reputatie4 reputatie5 reputatie6 
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  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS reputatie1 reputatie2 reputatie3 reputatie4 reputatie5 reputatie6 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die reputatie meten, het blijkt dat twee 
constructen gemeten worden, daarom heb ik twee factoranalyses uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= reputatie1 reputatie2 reputatie3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= reputatie4 reputatie5 reputatie6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE Reputatiecompetentie=(reputatie1 + reputatie2 + reputatie3)/3. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Reputatiewaardering=(reputatie4 + reputatie5 + reputatie6)/3. 
EXECUTE. 
 
des Reputatiecompetentie Reputatiewaardering. 
 
*van de 6 items zijn twee nieuwe schalen aangemaakt* 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=WOM1 WOM2 WOM3 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES WOM1 WOM2 WOM3 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS WOM1 WOM2 WOM3 
  /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
  /FORMAT BLANK (.20) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
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  /CRITERIA ITERATE(25) DELTA(0) 
  /ROTATION OBLIMIN 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ten eerste heb ik een correlatiematrix uitgevoerd voor de items die WOM-intentie meten, daar zijn 
geen opvallende zaken gevonden dus vandaar heb ik een factoranalyse uitgevoerd* 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= WOM1 WOM2 WOM3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
*uit de factoranalyse blijkt dat de items een construct meten, daarom is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd om te bekijken hoe betrouwbaar het construct is* 
 
COMPUTE WOMintentie=(WOM1 + WOM2 + WOM3)/3. 
EXECUTE. 
 
des WOMintentie. 
 
*van de 3 items is een nieuwe schaal aangemaakt* 
 
COMPUTE Ontkennencom=(ontkennenjuist + ontkennenzorgvuldig + ontkennencompleet + 
ontekennenoptijd +  
    ontkennengeloofwaardig). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Juisteintentiescom=(juisteintentiesjuist + juisteintentieszorgvuldig +  
    juisteintentiescompleet + juisteintentiesoptijd + juisteintentiesgeloofwaardig). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Verminderenverantwoordelijkheidcom=(verminderenverantwoordelijkheidjuist + 
verminderenverantwoordelijkheidzorgvuldig +  
    verminderenverantwoordelijkheidcompleet + verminderenverantwoordelijkheidoptijd + 
    verminderenverantwoordelijkheidgeloofwaardig). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Corrigerendemaatregelencom=(corrigerendemaatregelenjuist + 
corrigerendemaatregelenzorgvuldig +  
    corrigerendemaatregelencompleet + corrigerendemaatregelenoptijd +  
corrigerendemaatregelengeloofwaardig). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Excusesaanbiedencom=(excusesaanbiedenjuist + excusesaanbiedenzorgvuldig + 
excusesaanbiedencompleet + 
 excusesaanbiedenoptijd + excusesaanbiedengeloofwaardig). 
EXECUTE. 
 
Des Ontkennencom Juisteintentiescom Verminderenverantwoordelijkheidcom 
Corrigerendemaatregelencom Excusesaanbiedencom.  
 
*van de kwaliteit van de crisiscommunicatiestrategieën heb ik somscores aangemaakt* 
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RECODE Opleiding (1=1) (2,3,4,5,6,7=0) into Basisschool. 
RECODE Opleiding (2=1) (1,3,4,5,6,7=0) into  VMBO. 
RECODE Opleiding (3=1) (4,6,7=0) into HAVO. 
RECODE Opleiding (4=1) (3,6,7=0) into VWO. 
RECODE Opleiding (5=1) (1,2,3,4,6,7=0) into MBO. 
RECODE Opleiding (6=1) (3,4,7=0) into HBO. 
 
des Basisschool VMBO HAVO VWO MBO HBO. 
 
*van de variabele opleiding heb ik dummies aangemaakt en door de beschrijvende statistiek aan te 
vragen gecontroleerd of dit op een goede manier gebeurd is* 
 
IF  (Ontkennencrisissituatie = 1) Communicatiestrategie=1. 
EXECUTE. 
 
IF (Juisteintenties = 1) Communicatiestrategie =2.  
EXECUTE. 
 
IF (Verminderenverantwoordelijkheid = 1) Communicatiestrategie =3. 
EXECUTE. 
 
IF (Corrigerendemaatregelen =1) Communicatiestrategie =4. 
EXECUTE. 
 
IF (Excusesaanbieden =1) Communicatiestrategie =5. 
EXECUTE. 
 
IF (Geencommunicatie =1) Communicatiestrategie =6. 
EXECUTE. 
 
*van alle communicatiestrategieen is een variabelen aangemaakt* 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Communicatiestrategie 
  /HISTOGRAM NORMAL 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*om te kijken of van de gemiddelden gebruik gemaakt kan worden voor de analyses verderop is 
gekeken of de communicatiestrategie(nieuwe variabelen) normaal verdeeld is* 
 
*normaalverderling wordt voor y's uitgevoerd om te bekijken of het gemiddelde gebruikt kan worden 
voor de analyses* 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Reputatiecompetentie Reputatiewaardering WOMintentie 
  /FORMAT=NOTABLE 
  /HISTOGRAM NORMAL 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*de y's blijken normaalverdeeld te zijn dus de gemiddelden worden in de volgende analyses gebruikt* 
 
FREQUENCIES VARIABLES=ontkennenjuist ontkennenzorgvuldig ontkennencompleet 
ontekennenoptijd  
    ontkennengeloofwaardig 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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FREQUENCIES VARIABLES=juisteintentiesjuist juisteintentieszorgvuldig juisteintentiescompleet  
    juisteintentiesoptijd juisteintentiesgeloofwaardig 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=verminderenverantwoordelijkheidjuist  
    verminderenverantwoordelijkheidzorgvuldig verminderenverantwoordelijkheidcompleet  
    verminderenverantwoordelijkheidoptijd verminderenverantwoordelijkheidgeloofwaardig 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=corrigerendemaatregelenjuist corrigerendemaatregelenzorgvuldig  
    corrigerendemaatregelencompleet corrigerendemaatregelenoptijd 
corrigerendemaatregelengeloofwaardig 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=excusesaanbiedenjuist excusesaanbiedenzorgvuldig 
excusesaanbiedencompleet  
    excusesaanbiedenoptijd excusesaanbiedengeloofwaardig 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Ontkennencom Juisteintentiescom 
Verminderenverantwoordelijkheidcom  
    Corrigerendemaatregelencom Excusesaanbiedencom 
  /HISTOGRAM NORMAL 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*per item van de communicatietrategie is tevens beschrijvende statistiek aangevraagd zodat gekeken 
kan worden waarom een bepaalde communicatiestrategie een hoge waarde heeft (welk item daarvoor 
zorgt)* 
 
IF  (Communicatiestrategie = 1) Overallscore=Ontkennencom. 
EXECUTE. 
 
IF  (Communicatiestrategie = 2) Overallscore=Juisteintentiescom. 
EXECUTE. 
 
IF  (Communicatiestrategie = 3) Overallscore=Verminderenverantwoordelijkheidcom. 
EXECUTE. 
 
IF  (Communicatiestrategie = 4) Overallscore=Corrigerendemaatregelencom. 
EXECUTE. 
 
IF  (Communicatiestrategie = 5) Overallscore=Excusesaanbiedencom. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Overallscore 
  /HISTOGRAM NORMAL 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*kijken of somscore van de overall score normaal verdeeld of om te zien of de gemiddelden gebruikt 
kunnen worden* 
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USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Communicatiestrategie  ~= 6). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Communicatiestrategie  ~= 6 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
ONEWAY Overallscore BY Communicatiestrategie 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
*significant verschil tussen de groepen daarom een LSD post hoc test uivoeren* 
 
ONEWAY Overallscore BY Communicatiestrategie 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
*tevens wordt een anova analyse uitgevoerd voor de afhankelijke variabelen en de 
crisiscommunicatiestrategieen* 
 
ONEWAY Reputatiewaardering reputatiecompetentie WOMintentie BY Communicatiestrategie 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
*geen een van de afhankelijke variabelen toont een signficant verschil aan tussen de groepen 
daarom wordt geen LSD post hoc test uitgevoerd* 
 
*hieronder zullen alle regressieanalyses worden uitgevoerd voor de hypothesen 1, 2, 3a&b en 6a&b, 
dit wordt per communicatiestrategie gedaan omdat telkens hierop gefilterd wordt* 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Ontkennencrisissituatie=1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Ontkennencrisissituatie=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Des reputatiecompetentie reputatiewaardering WOMintentie. 
 
*om te bekijken of elke communicatiestrategie individueel invloed heeft op de afhankelijke variabelen  
wordt het databestand geselecteerd per communicatiestrategie*  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Woede 
  /METHOD=ENTER Ontkennencom. 
 
REGRESSION 
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  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Sympathie 
  /METHOD=ENTER Ontkennencom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Ontkennencom 
/METHOD=ENTER Ontkennencom woede 
/METHOD=ENTER Ontkennencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Ontkennencom 
/METHOD=ENTER Ontkennencom woede 
/METHOD=ENTER Ontkennencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Ontkennencom 
/METHOD=ENTER Ontkennencom woede 
/METHOD=ENTER Ontkennencom sympathie. 
 
*de regressieanalyses zijn uitgevoerd tussen de ontkennen communicatiestrategie, de afhankelijke 
variabelen en mediatoren* 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Juisteintenties=1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Juisteintenties=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Des reputatiecompetentie reputatiewaardering WOMintentie. 
 
REGRESSION 
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  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Woede 
  /METHOD=ENTER Juisteintentiescom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Sympathie 
  /METHOD=ENTER Juisteintentiescom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER  Juisteintentiescom 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom woede 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom sympathie. 
  
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER  Juisteintentiescom 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom woede 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom sympathie. 
  
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Juisteintentiescom 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom woede 
/METHOD=ENTER Juisteintentiescom sympathie. 
 
*de regressieanalyses zijn uitgevoerd tussen de juiste intenties communicatiestrategie, de afhankelijke 
variabelen en mediatoren* 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Verminderenverantwoordelijkheid=1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Verminderenverantwoordelijkheid=1 (FILTER)'. 
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VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Des reputatiecompetentie reputatiewaardering WOMintentie.  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Woede 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Sympathie 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER  Verminderenverantwoordelijkheidcom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom 
 /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom woede 
/METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom 
/METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom woede 
/METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
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  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom 
/METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom woede 
/METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom sympathie. 
 
*de regressieanalyses zijn uitgevoerd tussen de verminderen verantwoordelijkheid 
communicatiestrategie, de afhankelijke variabelen en mediatoren* 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Corrigerendemaatregelen=1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Corrigerendemaatregelen=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Des reputatiecompetentie reputatiewaardering WOMintentie.  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Woede 
  /METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Sympathie 
  /METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom woede 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
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  /METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom woede 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom woede 
/METHOD=ENTER Corrigerendemaatregelencom sympathie. 
 
*de regressieanalyses zijn uitgevoerd tussen de corrigerende maatregelen communicatiestrategie, de 
afhankelijke variabelen en mediatoren* 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Excusesaanbieden=1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Excusesaanbieden=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Des reputatiewaardering reputatiecompetentie WOMintentie.  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Woede 
  /METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Sympathie 
  /METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom 
/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom woede 
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/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom 
/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom woede 
/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom sympathie. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom 
/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom woede 
/METHOD=ENTER Excusesaanbiedencom sympathie. 
 
*de regressieanalyses zijn uitgevoerd tussen de excusesaanbieden communicatiestrategie, de 
afhankelijke variabelen en mediatoren* 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
*regressieanalyses voor hypothese 4a&b worden uitgevoerd* 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Woede. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Woede. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Sympathie. 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Sympathie. 
 
*voor de variabele woede en sympathie heb ik beide een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om 
te kijken of woede en sympathie effect hebben op de reputatie = hypothese 4a&b* 
 
*regressieanalyses voor hypothese 5a&b worden uitgevoerd* 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Woede. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Sympathie. 
 
*voor de variabele woede en sympathie heb ik beide een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd om 
te kijken of woede en sympathie effect hebben op WOMintentie = hypothese 5a&b* 
 
DESCRIPTIVES leeftijd vrouw crisismeegemaakt bezoekmuziekfestival. 
 
*voordat regressieanalyses worden uitgevoerd wordt gekeken naar de beschrijvende statistiek van de 
controle variabelen* 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Man Bezoekmuziekfestival Leeftijd Crisismeegemaakt. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Man Bezoekmuziekfestival Leeftijd Crisismeegemaakt. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiewaardering 
  /METHOD=ENTER Man Bezoekmuziekfestival Leeftijd Crisismeegemaakt. 
 
*uit de regressieanalyses is gebleken dat alleen bezoekmuziekfestival een significant effect heeft op de 
afhankelijke variabelen vandaar dat in de volgende analyses bezoekmuziekfestival als enige controle 
variabelen wordt meegenomen* 
 
*in de volgende analyses wordt alleen verminderenverantwoordelijkheidcom getest op de womintentie 
en reputatiecompetentie omdat dit de enige crisiscommunicatiestrategie was die een significant effect 
heeft op de womintentie en reputaitecompetentie de reputatiewaardering wordt buiten beschouwing 
gelaten* 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Communicatiestrategie = 3). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Communicatiestrategie = 3 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT WOMintentie 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom Bezoekmuziekfestival. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Reputatiecompetentie 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom 
  /METHOD=ENTER Verminderenverantwoordelijkheidcom Bezoekmuziekfestival. 
 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
*het blijkt dat er geen significante effecten blijven bestaan, daarom zal er geen mediatie analyse 
uitgevoerd worden omdat een significante relatie tussen x en y daarvoor noodzakelijk is* 
 


