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684,478 
content 



3,600 foto’s  



100,000 
tweets. 



48 uur aan 
video upload 



Strategische veranderingen als gevolg van 
sociale media 

Brand building 
Brand 

protection 

Strategic 
planning 

Executional 
excellence 

Differentiation Resonance 

(Fournier & Avery, 2011) 

Pre-sociale mediatijdperk Sociale mediatijdperk 

NOW < 2000 





20% toen, 82% nu 

Organisaties hebben vandaag de dag een kans van 82 procent om binnen de 
komende vijf jaar met een communicatieve digitale ramp geconfronteerd te 

worden, vergeleken met slechts 20 procent 2 decennia geleden! 

(Oxford Metrica; Yannopoulou, Koronis  & Elliot, 2011) 

De manier waarop de organisatie omgaat met het 
incident is belangrijker dan het incident zelf. 









Traditionele sociale effecten 
Dunbar’s getal 

(Hill & Dunbar, 2003) 

Gemiddelde netwerkomvang 
van 150: Dunbar’s getal 



(Marsden, 1987)  

Traditionele sociale effecten 
‘Three close friends’ 

Sociale effecten bloeden snel dood…… 



De relatie tussen word-of-mouth en virale 
marketing 

Word-of-Mouth Virale marketing Exponentiele 
groei + = 

Sociale media 

……the sharing of 
information about a 

product, service, 
promotion etc., 

between a consumer 
and a friend, 

colleague, or other 
acquaintance 

….electronic WoM in 
which some form of 
marketing message  

related to a company, 
brand or product is 
transmitted in an 

exponentially growing 
way, often through the 

use of social media 
applications. 

….a group of Internet-
based applications that 

build on the 
ideological and 

technoligical 
foundations of Web 

2.0 and that allow the 
creation and exchange 

of User Generated 
Content. 

(Kaplan and Haenlein, 2011; Katz and Lazarsfeld, 1955; Chiu, Hsieh, Kao and Lee, 2007;  Kaplan and Haenlein, 2010; Lightfoot and Scott, 2007) 



Black Death 1348-1350 

35 miljoen doden 
50.000 per dag 



H1N1 2009-2010 

60 miljoen 
besmettingen in de US 

150.000+ per dag 



Old Spice 2010 

23 mio views in 36 uur 
15.000.000 

besmettingen per dag 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWqtJ7l5McCFYfuGgodrrUH5w&url=http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNFr_ZmWtxz1k4FzWoM0xF2xbgbugg&ust=1441710756225810


(Kaplan & Haenlein, 2011) 

Typologie van sociale media campagnes 



Toevalstreffer 
Positief/klanten 

http://www.youtube.com/watch?v=hKoB0MHVBvM


Triomf 
Positief/organisatie 



Zelfgecreëerde 
problemen 

Negatief/organisatie 



Nachtmerrie 
Negatief/klanten 



Hoe reageer je op een nachtmerrie? 

• Toegeven? 

• Verontschuldigen? 

• Doen of er niets aan de hand is? 



Respons op kritiek en negatieve berichten van 
consumenten 

Toegeven Excuses 
maken 

Recht doen 
aan… 

Ontkennen Zwijgen 

Impression management literatuur 

Sociale medialiteratuur 

Defensieve reactie Kwetsbare reactie 

(McLaughlin, Cody & O’Hair, 1983; Bradford & Gerrett, 1995; Shen, Huang, Chu & Liao, 2010) 

(Jorgensen, 1996; Xia, 2013) 

Welke reactie is gepaster? 

Manova: 4.72 (0.13) – 4.25 (0.14) 

Manova: 3.96 (0.16) – 3.06 (0.17) 

(Xia, 2013) 

Manova: 5.04 (0.16) – 4.19 (0.17) 

Een kwetsbare reactie op negatieve eWOM (kritiek) wordt als meer oprecht 
ervaren dan een defensieve reactie. Het verzacht negatieve emoties. 

Een defensieve reactie wordt als minder respectvol ervaren dan een kwetsbare 
reactie. Het gevolg is meer negatieve emoties. 

Een kwetsbare reactie op negatieve eWOM (kritiek) is gepaster dan een 
defensieve reactie. 



Brand personality 

• Sincerity; 

• Excitement; 

• Competence; 

• Sophistication; 

• Ruggedness. 

(Aaker, 1997) 

Honest, real, original, friendly, 
sentimental, cheerful 

Daring, trendy, exciting, cool, 
up-to-date, contemporary 

Reliable, secure, successful, leader, 
confident, intelligent, technical, hard working 

Upper class, good-looking, 
glamorous, charming, smooth 

Masculinity, outdoorsy, tough, 
rugged 





Brand personality (perfect/competence) en 
responsstrategie 

(Xia, 2013) 

Extreem competent> verdedigen zichzelf> should not vs will> voordeel van de twijfel> meer 
tolerantie voor defensieve houding> daardoor meer gepast gevonden 

Defensief reageren op negatieve eWOM is gepaster voor merken of 
organisaties die competenter en perfecter zijn dan voor merken die minder 
competent zijn. 



Brand personality (sophistication) en 
responsstrategie 

(Xia, 2013) 

Arrogant> will not vs should > lagere standaard van kwetsbaarheid > verrassing> 
positieve disconfirmatie > hogere mate van waargenomen oprechtheid 

Kwetsbaar reageren op negatieve eWOM (kritiek) wordt als oprechter 
ervaren bij meer sophisticated merken of organisaties dan minder 
sophisticated merken of organisaties. 



Relatiesterkte 

• Vertrouwen; 

• Commitment; 

• Tevredenheid; 

• Verbondenheid; 

• Intimiteit. 

(Morgan & Hunt, 1994; Frei & Shaver, 2000) 



Relatiesterkte en responsstrategie 

(Xia, 2013) 

Respons zoals het niet zou moeten > relatiesterkte modereert percepties> verrassing> hogere tolerantie als 
relatie sterk is > defensieve houding> hogere mate van gepastheid als relatie sterker is.  

Consumenten met een sterkere bestaande relatie met het merk of de 
organisatie zullen een defensieve reactie als minder ongepast beschouwen 
dan klanten met een zwake relatie  
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