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Inleiding 

Een recente inventarisatie van Burson Marsteller onder ‘business executives’ laat zien dat 

organisaties zelf denken meer dan 3 jaar nodig te hebben om te herstellen van een crisis. 

Reputatieschade die vaak het gevolg is van niet, te laat of inadequaat handelen blijft de 

organisatie blijkbaar nog lang achtervolgen, ook als de aanleiding voor de crisis is weggeëbd. 

Het gezegde “vertrouwen komt te voet en gaat te paard” gaat dus duidelijk op waar het 

organisaties en hun beeldvorming bij publieksgroepen betreft en de berichtgeving over 

recente crises zoals die rond Enron of Ahold lijkt die bewering te ondersteunen. Maar wat 

zegt de wetenschap over de impact van een crisis op organisatie reputatie en de 

mogelijkheden tot reputatiemanagement?   

 

Crises en het belang van corporate reputation 

 Inmiddels is er een aardig reservoir aan studies ontstaan dat suggereert dat een 

organisatiecrisis vaak onmiddellijk van invloed is op de reputatie van de betrokken 

organisatie (Arpan & Pompper, 2003). Dat lijkt natuurlijk een open deur, maar is toch een 

prikkelend onderzoeksresultaat als men bedenkt dat voor veel organisaties de ‘knee-jerk 

reaction’ in geval van crisis nog steeds radiostilte is. Dat lijkt toch een onverstandige strategie 

want inmiddels is ook duidelijk dat eventuele reputatieschade geen risicoloze consequentie 

van een crisis is: Een recent Nederlands onderzoek toont aan dat de eventuele schade niet 

beperkt blijft tot beeldvorming maar gemakkelijk kan overslaan op gedrag van 

publieksgroepen: eigen medewerkers voelen zich minder gecommitteerd aan de organisatie, 

journalisten gaan op zoek ‘naar meer’, aandeelhouders verliezen het vertrouwen in de 

onderneming en consumenten zijn minder geneigd hun producten en diensten te betrekken 

van de betreffende organisatie. Maar wat zou een organisatie in tijden van crisis moeten doen 

om het tij te keren? Anders gezegd, welke wijze van communiceren is in dit verband de meest 
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prudente?  Uit de literatuur en uit de actualiteit blijkt dat er een behoorlijke heterogeniteit 

bestaat in stijlen waarmee een organisatie kan reageren in geval van crisis. We noemden al 

nietsdoen, maar tevens is vaak sprake van het afschuiven van de verantwoordelijkheid, 

uitstellen van nadere mededelingen, schuld bekennen, of spijt betuigen. In sommige 

omstandigheden kunnen deze communicatiestijlen inderdaad hun merites hebben, maar 

recente studies wijzen vooralsnog op een communicatietactiek die wellicht efficiënter is en 

waarvan aangetoond is dat deze de reputatieschade in aanzienlijke mate kan beperken. We 

hebben het dan over de tactiek van “Stealing Thunder”. Opmerkelijk genoeg vindt deze 

tactiek zijn oorsprong niet in het veld van organisatiecommunicatie maar in de praktijk van 

het Amerikaanse rechtssysteem. Voor het eerst is de werkzaamheid van deze techniek 

opgetekend in 1993. De kern ervan is verbluffend simpel en omvat niet meer dat het actief 

nemen van de verantwoordelijkheid voor de crisis, zonder verdere kwalificaties. Spijt 

betuigen, emoties tonen, beterschap beloven, kunnen wellicht later in de crisis aan de orde 

zijn, maar niet op het moment dat de crisis naar buiten komt. In het oorspronkelijke 

onderzoek lieten Williams, Bourgeois & Croyle in 1993 zien dat een beklaagde minder vaak 

en minder streng gestraft werd voor een vergrijp als deze zelf met potentieel belastende feiten 

naar buiten kwam, dan wanneer de officier van justitie dat deed. Merk op dat in beide 

gevallen de hoeveelheid informatie over belastende feiten gelijk was, alleen de bron 

verschilde. Bij Stealing Thunder gaat het er dus om zelf met nieuws over de crisis naar buiten 

te komen, voor een ander dat doet. Behalve in een juridische context, was Stealing Thunder 

tot voor kort nog niet onderzocht in andere situaties. Daar is inmiddels verandering in 

gekomen. Een serie recente studies (Fennis, Kerkhof & Das, under review) heeft het Stealing 

Thunder concept geëxporteerd naar het domein van crisis en risicocommunicatie.  

 

Stealing Thunder en Crisiscommunicatie 
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In de studies van Fennis et al. (under review) is nagegaan óf Stealing Thunder (kortweg 

ST) effectief is als communicatiestrategie, welke onderliggende oorzaken daarvoor aan te 

wijzen zijn en onder welke omstandigheden de ST beter en minder goed werkt. Het 

onderzoek bestond niet uit casestudies, maar uit experimenteel onderzoek waarmee “hardere” 

uitspraken over causaliteit gedaan konden worden. Zowel profit als non-profit instellingen 

figureerden in het onderzoek en bovendien betrof het zowel bekende als onbekende 

instellingen. Er was aandacht voor de bedrijfsgeschiedenis, de impact van verschillende 

soorten issues, het krachtenveld waarin de betrokken instelling opereert en de invloed van 

crisis op gedrag van stakeholders. 

Een greep uit de resultaten. ST blijkt vooral goed te werken omdat het in tijden van crisis 

direct van invloed is op de gepercipieerde geloofwaardigheid en oprechtheid van de 

organisatie en dat alleen blijkt al forse winst op te leveren. Een organisatie die zelf onthult dat 

bijvoorbeeld de bedrijfsvoering niet op orde is heeft nog steeds een “issue” maar wordt 

desondanks geprezen om haar eerlijkheid. Iets vergelijkbaars is ook al aangetoond voor wat 

Amerikanen “two-sided advertising” noemen, waarbij de adverteerder moedwillig een punt 

prijsgeeft waarop deze minder scoort dan een concurrent. Een bekend voorbeeld is de 

inmiddels beroemde campagne van autoverhuurder Avis die lange tijd heeft erkend niet de 

grootste of bekendste te zijn (dat was Hertz). Avis boog dat nadeel om in haar voordeel door 

te stipuleren: “so we try harder!”.  

In de Nederlandse studies is nagegaan of ST ook werkt wanneer de organisatie al begint 

vanuit een negatieve uitgangspositie: men zou kunnen veronderstellen dat een crisis 

“opbiechten” weinig oplevert in termen van reputatiewinst, als de organisatie al een 

geschiedenis heeft van “broddelwerk”, maar niets bleek minder waar. Integendeel zelfs, juist 

organisaties met een bevlekte geschiedenis bleken baat te hebben bij de strategie. Een andere 

factor die van belang bleek, was de status van de “tegenstander” bij een crisis: analoog aan 
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advocaat en officier van justitie, zijn ook bij de berichtgeving over crises vaak tenminste twee 

partijen betrokken: de partij die verantwoordelijk is en de partij die met de vinger kan wijzen. 

Dat kan een actiegroep zijn, een belangenvereniging, justitie, of de media. Uit het onderzoek 

bleek dat ST met name effectief was als de opponent een partij van forse statuur was. De 

achtergrond is dat de status van de opponent het nieuws over de crisis (onthuld door de 

verantwoordelijke partij!) meer gewicht geeft waardoor de impact toeneemt. Uit de resultaten 

bleek tevens dat Stealing Thunder effectief was voor zowel bekende als onbekende bedrijven 

en, wellicht ironisch, dat effecten groter waren naarmate de kans op “ontdekking” van het 

issue kleiner was. De portee van al dit onderzoek is simpel: hou nooit iets “onder de pet” ook 

als je daar mee “weg” denkt te kunnen komen. Ten slotte is nog nagegaan of de impact van 

ST beperkt blijft tot de reputatie van de verantwoordelijke partij, of dat ook het gedrag van 

stakeholders positief beïnvloed wordt. Dat bleek het geval: een organisatie die zelf met 

slechts nieuws naar buiten kwam had minder last van weglopende klanten dan een organisatie 

die er het zwijgen toe deed. Gezamenlijk bieden deze resultaten een eerste empirische 

ondersteuning voor wat veel communicatieprofessionals al lang weten: wees eerlijk en treedt 

actief als verantwoordelijke partij naar buiten op het moment dat je organisatie onder vuur 

ligt.  


