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Inleiding
Toshiba Corporation shares the shock and anger of the American people, the
Administration and Congress at the recent conduct of one of our 50 major
subsidiaries, Toshiba Machine company.(Rasky 1987)
Bovenstaande tekst maakt onderdeel uit van een zogenaamde 'apologie', uitgebracht door het
bedrijf Toshiba. Het bedrijf voelde zich genoodzaakt zich uit te spreken, nadat het was
beschuldigd van een onrechtmatige daad. Het woord 'apologie' doet onmiddellijk denken aan
het Engelse woord apology, dat we vooral kennen als 'een verontschuldiging '. 'Apologie'
komt echter van het Oudgriekse apologia (απολογία) en betekent 'spreken ter verdediging'.
Een apologie kan eventueel wel een verontschuldiging bevatten, maar dat hoeft niet.
Er zijn ontelbaar veel voorbeelden van bedrijven die zich als gevolg van een
beschuldiging hebben verweerd tegen een aanval. Een goed voorbeeld is de apologie van
KLM naar aanleiding van het 'eekhoornschandaal'. KLM Cargo zat met 440 eekhoorns
opgescheept, omdat de dieren niet bij de ontvanger bezorgd konden worden en ook niet
teruggestuurd konden worden naar de verzender. Uiteindelijk moesten de eekhoorns worden
vernietigd, maar door een fout gebeurde dit op uiterst wrede wijze. Dierenorganisaties zetten
direct de aanval in. Als reactie daarop bood de KLM in de vorm van een open brief aan de
directie van de Dierenbescherming, een apologie aan (die overigens aan alle kanten
rammelde).
De toepassing van deze apologieën is niet voorbehouden aan bedrijven alleen. Ook
overheden, stichtingen en publieke figuren maken van dit middel gebruik. In het vervolg van
deze scriptie ga ik echter uit van de volgende situatie: een bedrijf wordt door een
partij 1 verantwoordelijk gehouden voor een ongeluk, een schandaal, een onrechtmatige daad,
een productveiligheidsprobleem of onverantwoordelijk handelen (Hearit 1999). Als gevolg
van een dergelijk voorval, valt een partij(bijvoorbeeld een actiegroep) het bedrijf aan omdat
zij het bedrijf verantwoordelijk houdt voor het voorval. Vervolgens voelt het bedrijf zich

1

Ik gebruik het woord 'partij' omdat de samenstelling van deze actor zeer breed kan zijn. Het kan één

gedupeerde consument zijn of een groep, het kan ook een bepaalde groepering als Greenpeace zijn of de media.
Ook combinaties zijn mogelijk.
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genoodzaakt te reageren op deze (verbale) aanval. De reactie van het bedrijf is niet zozeer
direct gericht op de aanvaller, maar op alle betrokken publieksgroepen van het bedrijf. De
reactie moet die betrokken publieksgroepen zien te overtuigen van bijvoorbeeld de onschuld
of de betrokkenheid van het bedrijf. Om te overtuigen zullen bedrijven gebruik maken van
met argumenten onderbouwde standpunten. Daardoor is een apologie interessant voor de
pragma-dialectische theorie en het strategisch manoeuvreren.

De pragma-dialectische theorie en het concept strategisch manoeuvreren
In de pragma-dialectische argumentatietheorie, die ontwikkeld is door Van Eemeren en
Grootendorst(1982), wordt argumentatie gezien als een onderdeel van een kritische discussie
die tot doel heeft een verschil van mening op te lossen. Dit oplossen dient op een redelijke
manier te gebeuren. In het ideaalmodel van een kritische discussie is uitgewerkt via welke
fasen en met behulp van welke zetten de discussie in het ideale geval verloopt. Wil de
discussie redelijk zijn, dan dienen de discussianten zich te houden aan de regels voor een
redelijke discussie en geen drogredenen te begaan.
Men onderscheidt binnen het pragma-dialectische ideaalmodel van argumentatie vier
verschillende fasen. Als er sprake is van een gemengd geschil dan verloopt deze als volgt:
1. De confrontatiefase, twee partijen stellen vast dat er een verschil van mening bestaat
of dreigt te ontstaan.
2. De openingsfase, de discussiepartners besluiten een poging te wagen de discussie op
te lossen en maken afspraken over de uitgangspunten en de procedure
3. De argumentatiefase, er wordt door beide partijen argumentatie voor het standpunt
gegeven en kritiek op die argumentatie geleverd.
4. De afsluitingsfase, de beide discussiepartners stellen samen vast in hoeverre het
verschil van mening is opgelost
Het gaat hier om een ideaalmodel. Een belangeloze oplossing van meningsgeschillen is in de
praktijk meestal niet het enige doel dat de discussianten voor ogen hebben, want meestal zijn
ze er vooral op uit de geschillen in hun eigen voordeel op te lossen. Van Eemeren en
Houtlosser stellen echter dat deze twee doelen in principe verenigbaar kunnen zijn 2 . Zij gaan

2

The Aristotelische retorische norm voor succesvolle persuasie is niet per sé in tegenspreek met het ideaalmodel

van redelijkheid dat ten grondslag ligt aan onze pragma-dialectische benadering. Waarom zou het onmogelijk
zijn om rekening te houden met de kritische standaarden voor argumentatief redeneren terwijl men tegelijkertijd
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ervan uit dat het mogelijk is om tegelijkertijd overtuigend en redelijk te zijn, waarbij dus niet
alleen aan kritische maar ook aan persuasieve aspecten van argumenteren recht wordt gedaan.
In hun streven deze beide doelen tegelijkertijd te realiseren gaan taalgebruikers strategisch
manoeuvreren. Onder strategisch manoeuvreren verstaan Van Eemeren en Houtlosser: "het
weloverwogen en systematische gebruik van beschikbare retorische strategieën, gericht op het
oplossen van een verschil van mening in het eigen voordeel". Om tot een complete analyse
van strategische manoeuvres te kunnen komen moeten zowel de dialectische als de retorische
doelen van de betrokkenen in beschouwing worden genomen. De benadering moet dus zowel
dialectisch (kritische redelijkheidsnormen in ogenschouw genomen), als retorisch (oog voor
eigen voordeel) en pragmatisch (zetten zien als taalhandelingen) zijn.
Binnen het strategisch manoeuvreren onderscheiden Van Eemeren en Houtlosser drie
aspecten: Het eerste aspect is het selecteren uit het topisch potentieel. Dit laatste houdt in: het
totaal van mogelijk zetten die in een bepaald stadium van het oplossingsproces relevant zijn.
Wanneer men strategisch manoeuvreert, maakt men weloverwogen keuzes bij het selecteren,
présence geven of juist weglaten van elementen. Het tweede aspect betreft het afstemmen van
zetten op de luisteraars of lezers die het beoogde auditorium vormen. Het derde aspect betreft
het effectief gebruikmaken van de juiste presentatiemiddelen. Denk hierbij aan de juiste
stilistische verwoordingen of retorische figuren. (Van Eemeren & Houtlosser 2002)
Alle drie de aspecten zijn tegelijkertijd aanwezig bij de uitvoering van elke zet en kunnen in
elke discussiefase voorkomen. Toch heeft in deze scriptie een onderdeel mijn speciale
aandacht: het afstemmen van zetten op het beoogde auditorium, of beter gezegd: de auditoria.
Bij bedrijfscommunicatie zijn er verschillende auditoria te onderscheiden zoals klanten,
aandeelhouders, de pers, de overheid enzovoorts. Het afstemmen van het betoog op de
verlangens van het auditorium moet zodanig gebeuren dat tegemoetgekomen wordt aan de
wensen en verlangens van het auditorium en geappelleerd wordt aan de opvattingen en

probeert om een zaak in het eigen voordeel te manoeuvreren. Een kritisch publiek vereist vrijwel altijd sterke
rhetorische argumentatie om in overeenstemming te zijn met de dialectische normen die aanwezig zijn in de
betreffende discussiefase. Vanuit dit perspectief is er een gegronde basis voor het integreren van de rhetorische
dimensie in de pragma-dialectische methode van analyse en het te boven komen van de traditionele scheiding
tussen rhetoriek en dialectiek (Van Eemeren en Houtlosser 1999 p. 483).
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voorkeuren. Hierbij is het van belang te bedenken dat een discussiezet die goed op het ene
auditorium is afgestemd, tot weerstand kan leiden bij een ander auditorium.

Opzet van de scriptie
In deze scriptie wil ik onderzoeken hoe in bedrijfsapologieën strategisch gemanoeuvreerd
wordt. Mijn aandacht gaat vooral uit naar hoe de apologist zijn betoog aan het publiek
aanpast.
Mijn probleemstelling is:
Hoe wordt er in een bedrijfsapologie strategisch gemanoeuvreerd door de argumentatie aan
te passen aan de verschillende publieksgroepen met behulp van een passende topische
selectie en een adequate presentatie?
De onderzoeksvraag zal ik in mijn scriptie als volgt uit gaan werken. Eerst ga ik uitzoeken
welke verschillende publieksgroepen kunnen worden onderscheiden, wanneer een bedrijf een
bedrijfsapologie uitbrengt, en in hoeverre het aannemelijk is dat deze groepen een
verschillende benadering vereisen wat betreft onderwerpskeuze en presentatie. Ook maak ik
duidelijk uit welke strategieën een bedrijf een keuze kan maken bij het verdedigen van zijn
imago. Hierbij besteed ik aandacht aan de presentatiemiddelen en de onderwerpskeuze van
een bedrijf een belangrijke rol spelen bij de realisatie van dergelijke strategieën.
In hoofdstuk 2 zal ik uiteenzetten welke strategieën er zijn voor een bedrijf om zichzelf te
verdedigen tegen een aanval (beschuldiging) van buitenaf. Op het gebied van
crisiscommunicatie en apologieën zijn er verschillende theorieën beschikbaar. Ik heb de
belangrijkste geselecteerd en hiervan volgt een uiteenzetting. Dat bedrijven strategisch
manoeuvreren wanneer zij een apologie uitbrengen, ligt voor de hand: hun communicatie is
een reactie op een aanval. Maar naast de verdediging van een standpunt, zal ook rekening
moeten worden gehouden met het beeld dat bestaat van het bedrijf. Het bedrijfsimago mag
niet (verder) beschadigd worden.
Belangrijke auteurs op het gebied van apologieën zijn Hearit en Benoit. Beiden
hebben eerdere theorieën gebundeld tot één algemene theorie. Ik zal op mijn beurt de
theorieën van Hearit en Benoit combineren en waar wenselijk, met ideeën van andere auteurs
aanvullen om zo tot één overzicht van strategieën te komen dat een bruikbaar uitgangspunt is
voor deze scriptie. De theorie van Benoit beslaat het geheel van crisiscommunicatie en niet
6
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alleen specifiek de apologie. Ik zal echter in deze scriptie vooral aandacht besteden aan de
apologie en dan vooral aan het aspect van de aanpassing aan de auditoria: het 'strategisch
manoeuvreren'.
Vervolgens wil ik onderzoeken hoe een bedrijf verschillenden publieksgroepen kan
onderscheiden en hoe een apologie op deze publieksgroepen kan worden toegesneden.
In het derde en laatste hoofdstuk zal ik een aantal casestudies analyseren. Hierin probeer ik
aannemelijk te maken dat bedrijven strategische keuzes hebben gemaakt op het gebied van de
onderwerpskeuze en de presentatie, om zo rekening te houden met de verschillende
doelgroepen.
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1. De inhoud van een bedrijfsapologie
Voordat een bedrijf besluit een bedrijfsapologie uit te brengen, is er vaak eerst iets
voorgevallen. Daarom ga ik er in deze scriptie van uit dat een bedrijf te maken heeft met een
ongeluk, een schandaal, een onrechtmatige daad, een productveiligheidsprobleem of
onverantwoordelijk handelen dat heeft plaatsgevonden (Hearit 1999). Door deze gebeurtenis
voelen een of meerdere personen zich benadeeld en het bedrijf wordt daarvoor
verantwoordelijk gehouden door een andere partij. Denk bijvoorbeeld aan een olietanker die
slecht onderhouden is en hierdoor zijn lading olie in zee verliest. Het bedrijf is
verantwoordelijk voor het slechte onderhoud, als gevolg daarvan lekt er olie in zee en dat leidt
er weer toe dat het milieu wordt aangetast. Voorvallen als deze kunnen het imago van een
bedrijf aantasten, wanneer een bedrijf geen actie onderneemt. En een aangetast imago kan
weer voor financiële tegenslagen zorgen. Een zaak kan zo escaleren dat er een crisis ontstaat.
Het is voor een bedrijf van belang om dan goed 'crisismanagement' toe te passen, waarvan de
apologie onderdeel is.
Een bedrijf staat niet meteen onder druk wanneer een van de bovengenoemde
gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. Dat is pas het geval als er ruchtbaarheid aan deze fout
wordt gegeven, doordat er slachtoffers of derden zijn die zich gaan roeren. Er zijn gevallen
waarin niet direct slachtoffers zijn aan te wijzen, maar waarbij een bedrijf toch 'door het stof
moet', omdat 'derden' zoals de media iets aan de kaak stellen. De betrokken publieksgroepen
van een bedrijf moeten in de veronderstelling zijn dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de
gang van zaken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een milieuramp. Het is belangrijk zich te
realiseren dat 'geloven' genoeg is. Dit houdt in dat wanneer iemand eigenlijk geen blaam treft,
hij soms toch beter kan overgaan tot het aanbieden van een apologie wanneer de buitenwereld
een ander beeld heeft. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Fortis onder grote druk kwam te staan
vanwege de kredietcrisis. De negatieve berichtgeving over de Fortis bank, dreef de
verzekeringstak van Fortis (Fortis Insurance) tot het schrijven van een brief aan hun klanten.
Hoewel Fortis Bank en Fortis Insurance twee aparte bedrijven zijn, voelde de verzekeringstak
zich dus toch genoodzaakt actie te ondernemen. Wanneer er geen publieksgroep is die het
bedrijf verantwoordelijk houdt of associeert met een bepaalde gebeurtenis met negatieve
gevolgen, dan hoeft het bedrijf in principe ook geen actie te ondernemen.
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Strategieën

Hoewel de apologie een reactie is, is het natuurlijk raadzaam om als bedrijf van tevoren
rekening te houden met situaties waarin het geven van een apologie nodig is. Wanneer een
dergelijke situatie zich dan echt voordoet, dan is het bedrijf voorbereid en kan adequaat
worden gereageerd. Wanneer eenmaal een aanval is ingezet op een bedrijf, dan kan dit bedrijf
twee dingen doen: Niets doen of actie ondernemen. In sommige gevallen kan niets doen met
de gedachte 'het waait wel weer over' juist zijn. Een arrogante houding kan nuttig zijn: het
bedrijf kan de indruk wekken zich verheven boven de aanvaller te voelen. De aanvaller kan
niet serieus worden genomen, daarom blijft een reactie van de kant van het bedrijf uit.
Hearit stelt dat niets doen (in het geval van een crisis) meestal niet raadzaam is, omdat het
bedrijf het publiek dan de ruimte geeft om zelf conclusies te trekken. Een apologie kan
ingezet worden om dit juist te voorkomen. Door een goede apologie te creëren, kan een
gebeurtenis gunstig worden 'herverteld' en het interpreteren van publieksgroepen worden
'gestuurd' (Hearit 1994). In het algemeen voelen bedrijven zich genoodzaakt om actie te
ondernemen wanneer duidelijk wordt dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor
ontstane schade. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om lichamelijke, financiële of imagoschade.
In de apologieliteratuur zijn vele beschrijvingen reactiestrategieën te vinden. Sommigen lijken
veel op elkaar, anderen zijn hetzelfde. Ik heb zo veel mogelijk strategieën naast elkaar gelegd
en ben vervolgens tot de volgende categorisering gekomen:
1. Ontkenning. Het bedrijf stelt dat er überhaupt geen fout is gemaakt door het bedrijf.
Een ontkenning is eigenlijk alleen aan te raden als er geen bewijs is (of kan zijn) dat er
iets is voorgevallen. Natuurlijk kan een bedrijf ook ontkennen als het ervan overtuigd
is, dat het bewijs nooit geleverd zal worden. Maar wordt dat bewijs dan uiteindelijk
toch geleverd en heeft het bedrijf al die tijd ontkend, dan kan het imago flinke schade
oplopen (Hearit 2006). In het vaktijdschrift The Lancet bijvoorbeeld, werd
tabaksfabrikant Philip Morris ervan beschuldigd jarenlang onderzoeksgegevens
omtrent de schadelijkheid van het roken, onder de pet te hebben gehouden. De
fabrikant heeft deze beschuldiging altijd in alle toonaarden ontkend: zo liet een
woordvoerder van Philip Morris, John Wunderli, de BBC weten de beschuldigingen
'misleidend' en ‘volstrekt onjuist’ te vinden. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen
dat men bij Philip Morris inderdaad al vroeg op de hoogte was van de schadelijkheid
van tabak. Wordt het ultieme bewijs uiteindelijk geleverd, dan had Philip Morris beter
9
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voor een andere strategie kunnen kiezen.(De Vree 2004)
2. Afstand nemen van schuld. Dit houdt het gedeeltelijk bekennen van schuld in. Het
plaatsvinden van het voorval wordt niet ontkend, de verantwoordelijkheid van het
bedrijf daarvoor wel. Wanneer er een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden met
nadelige gevolgen, dan is daar iemand schuldig aan (of verantwoordelijk voor). De
vraag is hoe een bedrijf met die beschuldiging omgaat. Afstand nemen van schuld kan
op de volgende manieren:
a. Schuld en verantwoordelijkheid volledig verschuiven. Niet het bedrijf maar
een andere partij is schuldig aan het voorval. Het bedrijf ontkent alle schuld of
verantwoordelijkheid. Een voorbeeld daarvan is het geval van Ford, enkele
jaren geleden. Problemen met banden veroorzaakten in 2000 een groot aantal
ongelukken met auto's van Ford. De autofabrikant wees bandenleverancier
Bridgestone aan als verantwoordelijke. Bridgestone was echter van mening dat
een productiefout van Ford de aanleiding voor de ongelukken was. (Olinaran
& Williams 2004).
b. De strategieën 1 en 2a kunnen alleen worden toegepast wanneer de feitelijke
gebeurtenissen te betwisten zijn. Wanneer de feitelijke gebeurtenissen
onbetwistbaar zijn, dan zijn de volgende strategieën voor handen, waarbij de
schuld dus niet wordt verschoven, maar de verantwoordelijkheid wel.
c. De actie is een reactie: De gemaakte fout is een reactie op een actie van
iemand anders, als een gevolg van gebrek aan informatie, een gebrek aan
competentie of als ongeluk. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een bedrijf
aangeeft niet op de hoogte te zijn van wijzigingen van regelgeving, waardoor
ze in jaar 1 niet strafbaar zijn en in jaar 2 wel.
d. De ‘goede intenties achter de gebeurtenis’ kenbaar maken. Het bedrijf is
verantwoordelijk, maar beroept zich op de goede bedoelingen die het had. Een
voorbeeld hiervan is een reclamecampagne van autofabrikant Volvo. Hierbij
werd een auto in een reclame verstevigd, om het publiek te laten geloven dat
de auto altijd zeer sterk is. Volvo gaf later toe de verstevigingen te hebben
aangebracht, niet om het publiek te misleiden maar om een 'geloofwaardige'
commercial te maken. (Hearit 2004)
Wanneer niet alleen de feitelijke gebeurtenissen vaststaan, maar ook vaststaat dat
10
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alleen het bedrijf verantwoordelijk is en schuld heeft, dan resten nog de volgende
strategieën.
e. De zondeboktechniek. Een werknemer, afdeling of bedrijfsonderdeel wordt
naar voren geschoven als schuldige. Het bedrijf probeert zich ‘virtueel’ los te
maken van de zondebok. In de eerste zin van deze scriptie, het Toshibavoorbeeld, geeft de apologist aan dat de fout ligt bij één van de 50
dochterbedrijven van Toshiba en niet bij het moederbedrijf Toshiba zelf.
f. Scheiding 'goede-ik' - 'slechte-ik'. Het bedrijf probeert de zaken zo voor te
stellen, dat het bedrijf in goeden doen nooit een dergelijke misstap zou maken.
Helaas is de misstap wel gemaakt, maar dat was eenmalig en veroorzaakt door
'de slechte' kant van het bedrijf die zich vrijwel nooit openbaart. Hierbij
benadrukt een bedrijf bijvoorbeeld dat het normaal aan 'de hoogste standaarden
en eisen' voldoet, alleen toevallig die keer niet.

3. Reduceren van de ernst van de fout:
a. De nadruk leggen op positieve zaken en het minimaliseren van negatieve
gevoelens die bij de gemaakte fout horen. De fout in een meer positieve
context voorstellen door te stellen dat de fout minder erg is dan andere fouten.
Positieve opvatting van publiek versterken door associatie met positieve
beelden of ideeën die bij het publiek aanwezig zijn. Het bedrijf hoopt dat het
publiek door de positieve perceptie het negatieve zal vergeten. (Benoit 1995)
b. Differentiatie: de fout wordt afgezet tegen vergelijkbare gebeurtenissen die
veel ernstiger zijn dan de fout. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een
bedrijf dat het milieu schade heeft aangebracht met de uitstoot van giftige
dampen, stelt dat er voorheen veel ergere milieurampen met veel meer schade
voor het milieu zijn geweest. De schade die door het bedrijf is aangericht is
daarmee vergeleken eigenlijk te verwaarlozen.
c. Minimalisatie. Een feit of gebeurtenis in een andere of grotere (dat hoeft niet
noodzakelijkerwijs een positievere context te zijn) context plaatsen dan de
context waarin deze gezien wordt door het publiek. Door de fout onderdeel te
maken van een groter geheel, wordt de fout gerelativeerd en de ernst van de
fout verkleind. Om het voorbeeld van b te gebruiken: het bedrijf stelt de
veroorzaakte schade dan tegenover de algemene c02-uitstoot, waarbij de
uitstoot die zij veroorzaken slechts een klein onderdeel is.
11
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4. Correctieve actie. Het bedrijf voert een correctieve actie uit. Bijvoorbeeld in de vorm
van reparaties of schadevergoedingen. Daarbij geeft het aan alles in het werk te stellen
om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om het voorbeeld van de olietanker erbij
te halen: het bedrijf maakt zelf de vervuilde kust en zee schoon. Na het ongeval met de
spaceshuttle Challenger in 1986 werd een speciale commissie gevormd die een
uitgebreid onderzoek instelde naar het ongeluk. Na de ramp bracht de commissie
rapport uit en werden aanbevelingen gedaan om herhaling van het ongeval te
voorkomen. (Massey 2004)
5. Mea Culpa. Een bedrijf kan volledige schuld bekennen. Dat zal pas gebeuren als het
echt niet anders kan. Een bedrijf zal altijd proberen te redden wat er te redden valt en
zodoende (bij wijze van spreken) 99% schuld bekennen als 100% niet noodzakelijk is.
Pas als onomstotelijk vaststaat dat het bedrijf schuld heeft aan bijvoorbeeld een
ongeluk en er geen verzachtende omstandigheden zijn, dan is Mea Culpa de juiste
strategie. Supermarktketen Lidl heeft zich bijvoorbeeld van een mea culpa bediend
nadat aan het licht gekomen was dat werknemers van de Duitse winkelketen werden
bespied. In een mededeling op de website verontschuldigde de discounter zich bij het
personeel en de klanten. Daarbij verzekerde het bedrijf het personeel dat dergelijke
praktijken zich niet meer zullen voordoen en werd de klanten gevraagd het vertrouwen
in de winkelketen te behouden.(anoniem 2008)
6. Ook bij deze strategie is het raadzaam om er blijk van te geven alles in het werk te
stellen om herhaling in de toekomst te voorkomen
Tussen wel iets doen en niets doen (of beter gezegd tussen wel en niet een apologie
uitbrengen) bestaat nog een mogelijkheid. Een bedrijf probeert dan via juridische weg in
het gelijk te worden gesteld. In feite is dit een frontale tegenaanval tegen de partij die het
bedrijf aanvalt.
7. De juridische weg. Het bedrijf besluit de stap naar de rechter te maken. Deze optie zal
vaak worden aangedragen door de juridische adviseurs van een bedrijf, wanneer zij in
de veronderstelling zijn dat het bedrijf "sterk zal staan" wanneer zij een rechtszaak
aanspannen. Binnen een bedrijf willen de juridische afdeling enerzijds en de PRafdeling anderzijds nog wel eens botsen met hun adviezen. De eerstgenoemde zal de
gang naar de rechter aanbevelen. De laatstgenoemde heeft meestal meer oog heeft
voor de relaties met het publiek en de consument en zal daarom eerder voorstander
12
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zijn van het uitbrengen van een apologie. (Hearit 2006) Deze strategie kan met alle
andere strategieën gecombineerd worden. Ook met 'ontkenning', denk bijvoorbeeld
aan een rechtszaak wegens laster.
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Het kiezen van een passende strategie

In de apologieliteratuur wordt vaak gemeld dat geen apologie dezelfde is. Een apologist moet
zijn apologie altijd nauwkeurig aanpassen aan de omstandigheden waarin het bedrijf zich
bevindt. Toch zijn er over de apologie een aantal algemene opmerkingen te maken, die een
apologist bij het opstellen van een apologie voor ogen zou moeten houden. Ik bedoel hier met
name de apologieën die worden gebruikt in de in de inleiding beschreven situatie.
Zo raadt Hearit aan in een apologie altijd een overtuigende, voor het bedrijf gunstige
versie van de gebeurtenis te geven, waarin die elementen van de realiteit worden verwerkt die
voor het bedrijf niet ongunstig zijn. Zo kwam Philips onlangs met een terugroepactie voor het
Senseo-koffiezetapparaat. De aanleiding daarvoor was dat enkele apparaten waren
geëxplodeerd. In het terugroepbericht stond: "… kan de opbouw van druk tot gevolg hebben
dat het apparaat in delen breekt, wat tot verwonding zou kunnen leiden." De relatie Senseo ontploffingsgevaar wordt door deze manier van presenteren vermeden. Ondanks dat Philips in
dit geval wel moet toegeven dat het apparaat gevaar kan (in Philips' woorden: "zou kunnen")
opleveren, wordt de gebeurtenis (ontploffing) gunstiger herverteld ("in delen breken").
Om de eerste vijandigheid tegen het bedrijf te temperen, stelt Hearit dat ook
medeleven moet worden getoond. Wanneer bijvoorbeeld bij een ongeluk slachtoffers zijn
gevallen (ook al is het buiten de schuld van het bedrijf) dan is het gepast om medeleven aan
het adres van nabestaanden te tonen. Volgens Hearit moet hier ook nog 'Dissociatie' aan
worden toegevoegd. Hier verstaat hij onder: "het nemen van afstand van de gemaakte fout"
Een goed voorbeeld van het gebruik van dissociatie is het bedrijf Suzuki in 1988. Het bedrijf
werd toen ervan beschuldigd dat een bepaald type auto (de Samurai) over de kop zou slaan
wanneer er snel mee gemanoeuvreerd werd. Suzuki reageerde door te stellen dat deze
beschuldiging een onware voorstelling van de realiteit was en dat het voertuig gewoon veilig
was. Suzuki stelde tevens dat het bedrijf ten onrechte als voorbeeld moest dienen voor een
organisatie die wettelijke standaarden voor sportauto's (met betrekking tot het over de kop
slaan) wilde stellen. (Hearit 1994).
In welke specifieke gevallen zijn de genoemde strategieën (en welke combinaties) effectief?
Sommige combinaties van strategieën lijken op voorhand al te botsen. De combinatie
'ontkenning' en 'correctieve actie’ lijkt op voorhand een contradictoire werking te hebben: Een
bedrijf ontkent schuld, maar gaat toch over tot het corrigeren van de situatie die is ontstaan.
Het is vreemd een situatie te willen herstellen die in jouw ogen goed is, of die buiten jouw
14
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toedoen is veranderd. Dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is, zal verderop blijken.
Een apologist moet dus eerst bepalen in welk soort crisis zijn bedrijf zich bevindt. Met
die wetenschap kan hij een apologie kiezen. Hoe kan een apologist bepalen welke strategieën
hij moet kiezen? W.T. Coombs deed daar meerdere onderzoeken naar.
Coombs baseerde zijn theorie de SCCT, op de attributie theorie.
Om te bepalen welke strategieën kunnen worden gebruikt in welke situaties is de Situational
Crisis Communication Theory ontwikkeld. De mate van verantwoordelijkheid voor de
gemaakte fout en de eventuele veroorzaakte schade, bepalen welke strategie uiteindelijk
gekozen zal worden. Hierbij moet eerst de ernst van de crisis bepaald worden die naar
aanleiding van de fout is ontstaan. Vervolgens moet worden bepaald in welke mate de
publieksgroepen (stakeholders) het bedrijf verantwoordelijk houden voor de crisis (Coombs
2006). Tot slot moet een bedrijf weten welke publieksgroepen het wil bereiken met een
apologie. In het volgende hoofdstuk wil ik laten zien hoe de verschillende publieksgroepen te
onderscheiden zijn en uitzoeken of een apologie als ' multiple audience message' kan dienen,
een bericht waarbij een bedrijf meerdere publieksgroepen tegelijkertijd probeert te overtuigen.
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2.

Rekening houden met verschillende publieksgroepen

2.1.

Typen publiek bij bedrijfsapologieën

Een bedrijf heeft niet één heterogeen publiek, maar heeft te maken heeft met meerdere typen
publiek met verschillende belangen. De reputatie van een bedrijf hangt af van de evaluatie die
de publieksgroepen maken van het bedrijf. Die evaluaties worden beïnvloed door incidenten,
crises en de reacties van bedrijven daarop. Wanneer een crisis zich heeft aangediend en een
publieksgroep wordt daardoor geraakt, dan zal deze publieksgroep zich afvragen wat de
oorzaak van de crisis is en in hoeverre zij het bedrijf daarvoor verantwoordelijk houden. Voor
een bedrijf is het dus van belang dat het die perceptie van publieksgroepen in de gaten houdt
en de eventuele (strategische) communicatie daarop afstemt.
Tot nu heb ik de actoren die een bedrijf wil bereiken met een apologie, aangeduid als
publieksgroepen. Deze publieksgroepen hebben belang bij de apologie die een bedrijf uitgeeft
of de consequenties daarvan. In de public-relations-sfeer worden alle belanghebbenden van
een bedrijf aangeduid als stakeholders. Daarmee worden bedoeld personen of organisaties die
invloed ondervinden of zelf invloed uitoefenen op een bedrijf. Bijvoorbeeld aandeelhouders,
werknemers en omwonenden kunnen belangrijke stakeholders zijn voor een bedrijf.
In het geval van een apologie hoeven niet alle stakeholders van belang te zijn. Ze zijn
in ieder geval niet allemaal even belangrijk. Een bedrijf moet de stakeholders dus eerst goed
in kaart brengen wanneer het met een boodschap als een apologie een publiek wil bereiken.
Als een bedrijf een goed en compleet beeld van zijn stakeholders wil krijgen moet een bedrijf
zijn stakeholders analyseren. In het algemeen kan voor het analyseren van stakeholders het
volgende stappenplan worden gebruikt: Identificeer alle stakeholders, classificeer de
verschillende groepen stakeholders en integreer de stakeholderbehoeften in de strategieën van
de organisatie.

2.2.

Het identificeren van de stakeholders

Op het gebied van stakeholderidentificatie zijn veel theorieën en modellen beschikbaar. De
kern van elk model voor de identificatie van de stakeholders van een bedrijf, is zelfonderzoek.
Een simpele brainstormsessie binnen een bedrijf kan al inzicht geven in een groot deel van
alle (potentiële) stakeholders. Daarnaast kunnen nog een aantal (hulp)middelen worden
gebruikt. Eén daarvan is de balanced scorecard. Daarmee kan op een structurele manier naar
stakeholders worden 'gezocht' (Flak & Dertz 2005). Hierbij worden de stakeholders
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categorisch gezocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van vier perspectieven:
1. Klantenperspectief
2. Interne organisatieperspectief
3. Financiële perspectief
4. Innovatieperspectief
Het is goed mogelijk dat sommige stakeholders bij meerdere onderdelen voorkomen.
De praktijk leert dat de meeste organisaties aan de hand van deze methode hun voornaamste
stakeholders goed weten te benoemen. Stakeholders die bij drie of alle vier de perspectieven
worden genoemd ‘doen er blijkbaar toe’ voor de organisatie.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een van de modellen van Mitroff. Hij
ontwierp zeven modellen voor het in kaart brengen van stakeholders. Elke model heeft een
specifiek voordeel, maar ook een nadeel. Mitroff (1983, p. 46) stelt dat de identificatie van
stakeholders moet worden gekoppeld aan een onderwerp of probleem: “It is more important
to have a method whereby the members of an organization facing a particular problem can
work out the list of stakeholders than to present a single list of stakeholders that holds for all
organizations and their problems”. Mitroff adviseert te komen tot een beredeneerde
versmalling van de definitie van stakeholder. De methode om dit te doen is het kiezen van een
bepaald organisatieprobleem of –vraagstuk aan de hand waarvan de belanghebbenden kunnen
worden geïdentificeerd.(Hooge 2004) In het geval van een apologie als gevolg van een crisis
kunnen deze modellen van Mitroff van pas komen:
1. Imperatief. Met deze methode worden stakeholders geselecteerd die een zichtbaar
belang hebben doordat ze dit zelf uiten. De methode is een lijst van uitspraken,
slogans, trefwoorden, bijeenkomsten (zoals manifestaties en symposia), en publicaties
(zoals

nieuwsbrieven

en

krantenartikelen)

die

betrekking

hebben

op

het

organisatieprobleem of -vraagstuk te maken en vervolgens de bronnen erbij te zoeken.
De actoren die dan naar voren komen zijn potentiële stakeholders. Het nadeel van deze
methode is dat je de ‘stille’ stakeholders mist.
2. Positioneel. Met deze methode worden stakeholders geselecteerd die een belang
hebben doordat ze formele posities bezitten ten aanzien van de organisatie. Het
nalopen van het organogram en het wettelijk kader is hiervoor de methode. Het nadeel
van deze methode is dat je informele stakeholders mist.
3. Reputatiegericht. Deze methode stoelt op de sociometrische benadering. De methode
is sleutelfiguren in en rondom de organisatie te vragen wie volgens hen de
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stakeholders zijn. Het nadeel van deze methode is dat je met name de
ongeorganiseerde stakeholders en de stakeholders die niet bij de gevestigde orde horen
mist.
4. Sociale participatie. Met deze methode worden stakeholders geselecteerd die op grond
van de mate van deelname aan activiteiten die gerelateerd zijn aan het
organisatieprobleem of -vraagstuk. Het nadeel van deze methode is dat je latente, nietparticiperende stakeholders mist zoals de ‘stille meerderheid’, kinderen, ouderen,
toekomstige generaties.
5. Leiderschapadvies. Met deze methode kunnen stakeholders worden geselecteerd die
buiten de formele structuur van het organisatieprobleem of -vraagstuk vallen. Ook
kunnen gemakkelijker stakeholders worden geïdentificeerd met geen of minder sociale
status. De methode is zogenaamde ‘opinionleaders’ zoals publicisten, columnisten,
debatleiders en uitgevers te vragen wie volgens hen stakeholders zijn. Het nadeel van
deze methode is dat deze weinig systematisch is.
6. Demografisch. Met deze methode worden stakeholders geselecteerd aan de hand van
demografische criteria zoals leeftijd, geslacht, beroep, religie, opleidingsniveau, enz.
Het nadeel van deze methode is dat -zeker niet altijd terecht- homogeniteit binnen de
geselecteerde groepen wordt verondersteld.
7.

Organisatiegericht. Deze methode stoelt op de organisatietheorie. De methode is
individuen en organisaties te identificeren die vanuit organisatiekundig perspectief een
relatie hebben met de organisatie. Het gaat dan om leveranciers, werknemers, klanten
of cliënten, bondgenoten, tegenstanders, samenwerkingspartners, concurrenten,
regelstellers, toezichthouders, andere organisaties die onder dezelfde regelstellers
vallen, en andere organisaties die onder dezelfde toezichthouders vallen. Het nadeel
van deze methode is dat je niet volledig bent doordat je indirecte, meer
maatschappelijke stakeholders mist.

In het geval van een apologie dient een aantal stakeholders zich vanzelf aan door de aanval op
het bedrijf. Wie schade oploopt en een bedrijf daarvoor verantwoordelijk houdt, zal van zich
laten horen. In een ander geval zal een actiegroep of iets dergelijks van zich doen spreken,
wanneer zij de belangen van personen of zaken 'behartigen', die dat zelf niet kan. Met de
maatregelen die het bedrijf treft (of juist niet) naar aanleiding van deze aanval, zullen ook
andere stakeholders 'geraakt' kunnen worden. Met het model van Mitroff en de balanced
scorecard, kan een bedrijf deze stakeholders van tevoren identificeren en rekening houden
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met hun belangen, bij het kiezen van de juiste strategie. Denk bijvoorbeeld aan een fikse
schadeveroeding die een bedrijf wil gaan betalen naar aanleiding van schade voor welke zij
verantwoordelijk wordt gehouden. De aandeelhouders zullen er misschien niet happig op zijn
om een groot bedrag uit te keren.

2.3.

Classificatie van de verschillende stakeholders

Met de hierboven beschreven middelen kan een lijst met een arsenaal aan stakeholders
worden gemaakt. Voor een bedrijf kan het geen kwaad al deze potentiële stakeholders in
beeld te hebben. Het is vervolgens zaak deze stakeholders te prioriteren. Niet alle stakeholders
zijn even belangrijk. En de mate van importantie kan per geval verschillen. Zeker ten tijde van
een crisis zal niet elke stakeholder belangrijk zijn en kunnen stakeholders die eerst niet
belangrijk leken, ineens wel belangrijk zijn.
Nadat zoveel mogelijk (potentiële) stakeholders in kaart zijn gebracht, is het tijd om
een schifting te maken: het prioriteren.
Voor de prioritering van stakeholders zijn legio theorieën beschikbaar. Elke theorie heeft weer
een andere invalshoek, of concentreert zich op een bepaalde markt. Mitchell, Agle en
Wood(1997, 1999) hebben veel van deze theorieën bestudeerd, en een eigen model
ontwikkeld: het model van macht, legitimiteit en urgentie. Dit model lijkt mij de beste optie
voor de analyse van stakeholders voor deze scriptie, omdat het begrip stakeholder duidelijk is
afgebakend en de mate van invloed die stakeholders op een bedrijf kunnen hebben duidelijk
en compleet naar voren komt. Deze theorie vormt een uitgebreide typologie van stakeholders,
gebaseerd op de normatieve veronderstelling dat deze variabelen het gebied van de
stakeholders bepalen: aan deze entiteiten dienen managers aandacht te besteden. (Mitchell
1997). Daarbij stelt Mitchell, dat macht van de stakeholder, betekent dat hij het bedrijf iets
kan laten doen dat hij anders niet had gedaan.
Mitchell et. Al. Betrekken in hun theorie ook de zogenaamde Stakeholder salience. Daaronder
verstaat hij de mate waarin stakeholders de aandacht van het bedrijf op zich weten te vestigen.
Mitchell stelt dat een theorie van ‘stakeholder salience’ apart aandacht moet worden besteed
aan de legitimiteit als een attribuut van de relatie tussen stakeholders en bedrijf. In het geval
van een apologie, zal dit van belang zijn wanneer een bedrijf prioriteit moet verlenen aan een
groep stakeholders boven de andere groepen.
De basis die Mitchell et. Al. voor dit model voor categorisering van de stakeholders is
de toegeschreven aanspraak die stakeholders kunnen maken op een onderneming. Die
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aanspraak is de relatie tussen een bedrijf en (potentiële) stakeholders heeft volgens Mitchell
et. al. altijd drie dimensies macht, legitimiteit en urgentie. Volgens Mitchell et. al. Moeten
stakeholders op zijn minst één van deze drie dimensies kunnen 'claimen' om een stakeholder
van het bedrijf te zijn. Deze drie dimensies kunnen zeer variëren, waardoor er een groot aantal
verschillende mogelijke verhoudingen tussen de organisatie en de stakeholders bestaan. Eerst
een korte kenschets van de drie categorieën:
1. Macht over de onderneming. Dit is de mate waarin een groep stakeholders in staat zijn
een bedrijf hun wil op te leggen, zonder dat het bedrijf daar iets tegenin kan brengen. Zo
kan de nationale overheid met wet- en regelgeving en bijbehorende sancties ‘dwingende’
macht uitoefenen over instellingen. Maar ook geld kan een machtsmiddel zijn. Een heel
andere bron van macht waarmee instellingen te maken kunnen krijgen is de symbolische
of normatieve macht, bijvoorbeeld in de vorm van uitspraken in de pers over het bedrijf,
die inspelen op sentimenten onder de lezers. Macht op zich biedt geen garantie voor
gewenste uitkomsten in een relatie tussen de stakeholder en de organisatie.
2. De legitimiteit van de relatie met de onderneming.Dit betreft de aanvaardbaarheid en
wenselijkheid dat de stakeholder invloed kan uitoefenen op een bedrijf. Bepaalde acties
passen binnen de verwachtingen en eisen van de andere en de acties zijn redelijk binnen
een bepaald subsysteem. Legitimiteit en macht zijn verschillende kenmerken die samen
autoriteit vormen: de legitieme gebruikmaking van macht. Stakeholders hebben
gerechtvaardigde belangen waaraan vanuit een moreel opzicht niet voorbij mag worden
gegaan? Bijvoorbeeld een ondernemingsraad die zeggenschap heeft binnen een bedrijf.
3. De urgentie van de vordering op de onderneming. De stakeholder eist op korte termijn
actie van een onderneming. Deze component heeft volgens Mitchell een katalytisch
karakter: Het is de mate waarin een stakeholder voor een bepaalde zaak onmiddellijke
aandacht opeist. Het is gebaseerd op twee kenmerken.
1. Tijdgevoeligheid: de mate waarin tijd of tijdslimieten bepalend zijn in het vraagstuk
waarover de organisatie en de stakeholder met elkaar in gesprek of in conflict zijn;
bijvoorbeeld bij de afgifte van een bouwvergunning
2. Belangrijkheid: de mate waarin een bepaalde claim belangrijk is voor de stakeholder:
is het de moeite waard om er energie in te stoppen of zijn er belangrijker
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zaken?(Hooge 2004 II)
Elk kenmerk is een variabele die na verloop van tijd kan veranderen. De kenmerken macht,
legitimiteit en urgentie zijn geen objectief feit, maar bestaat door de percepties van een
bedrijf. Macht is eigenlijk het belangrijkste kenmerk. Aan stakeholders die dit kenmerk
bezitten schenkt een bedrijf aandacht. Stakeholders zonder macht kunnen wel van zich doen
spreken als zij als legitieme stakeholders kunnen worden aangemerkt. De kenmerken macht
en legitimiteit zijn dus de belangrijkste kenmerken voor de mate van belangrijkheid van de
stakeholders. Urgentie versterkt deze componenten.
Op basis van de drie attributen zijn verschillende klassen van stakeholders te bepalen, die
verschillen in importantie. Een stakeholder kan één kenmerk (latente stakeholders), twee
kenmerken (verwachtende stakeholders) of drie kenmerken bezitten (gevestigde
stakeholders). Deze laatste 'klasse' (deze bestaat dus uit één soort) is meteen de klasse
waaraan een bedrijf de meeste aandacht moet besteden. Daarna komt de klasse van de
verwachtende stakeholders, die kunnen worden onderverdeeld in:
1. dominante stakeholders, zij bezitten macht en legitimiteit. Hun claim is
niet urgent, maar krijgt wel aandacht. Werknemers bijvoorbeeld.
2. afhankelijke stakeholders, zij bezitten gelegitimeerde en urgente claims. Door het
ontbreken van macht zullen zij stakeholders met macht (zoals de pers) proberen te
mobiliseren
3. gevaarlijke stakeholders, zij bezitten macht en urgentie. Zij kunnen zeer dwingend zijn
maar het is niet per se nodig hun eis altijd in te willigen. Belangenorganisaties
bijvoorbeeld.
Tot slot de stakeholders die op de laatste plaats komen, de latente stakeholders. Die kunnen
weer worden onderverdeeld in:
1. slapende stakeholders, bezitten alleen macht maar gebruiken deze niet omdat zij geen
legitimiteit en urgentie bezitten. Die kunnen zij later nog wel krijgen.
2. voorzichtige stakeholders die alleen legitimiteit hebben/ Zij zijn niet in staat een
bedrijf te beïnvloeden.
3. verlangende stakeholders die alleen urgente claims hebben. Ook zij kunnen uit
zichzelf niet een bedrijf beïnvloeden.
Het is in het geval van de apologie belangrijk, om de stakeholders te classificeren en te
prioriteren op basis van de ontstane crisis. Dus voor zover een bedrijf van tevoren de
21

Strategische manoeuvres in bedrijfsapologieën

Joost Wakka

stakeholders al heeft geïdentificeerd en geclassificeerd, moet deze classificatie worden
aangepast op basis van de ontstane crisis. Op basis van de lijst die dan ontstaat, kan een
bedrijf zijn strategie gaan bepalen.
Met een apologie moet dan worden voorkomen dat er een verschuiving plaatsvindt
binnen de klassen van stakeholders. Of de verschuiving moet worden teruggedraaid als deze
al heeft plaatsgevonden. Ook verschuivingen variëren in mate van belangrijkheid. Een
slapende stakeholder die een dominante stakeholder wordt heeft dan meer prioriteit, dan een
van de stakeholders die één of geen kenmerk bezitten. Een goed voorbeeld hiervan is het
Bulderbos bij Schiphol. De omwonenden van Schiphol waren fel tegen de aanleg van
de‘Polderbaan’ door de vrees voor geluid- en stankoverlast. Puur economisch speelde dit voor
Schiphol geen rol van betekenis bij de investeringsbeslissing, zolang zij maar aan de
wettelijke kaders voldeden. De claim van de omwonenden was dan wel legitiem, maar ze
hadden individueel geen macht en er was onvoldoende urgentie voor Schiphol om op deze
stakeholders te reageren. De kaarten kwamen anders op tafel te liggen, toen omwonenden zich
gingen organiseren in het ‘Bulderbos’ en allemaal een hectare grond kochten.
Milieugroeperingen schaarden zich achter de omwonenden en dit fenomeen kreeg volop
media-aandacht. Het collectief van de omwonenden gaf hen als groep macht en door de
negatieve media-aandacht was de claim van deze groep stakeholders ineens urgent.(Geelen en
Papen huijzen 2007).

2.4.

Integreren van de stakeholderbehoeften in strategieën

Het integreren van de stakeholderbehoeften in de strategieën van de organisatie is makkelijker
gezegd dan gedaan. Maar zodra de prioritering van deze behoeften in kaart is gebracht kan
worden begonnen met het ontwerpen van de juiste strategie.
De vraag die een bedrijf ten slotte moet beantwoorden is: Proberen we alle publieksgroepen
die we willen bereiken, in één keer te bereiken of verlenen we prioriteit aan één
publieksgroep? Die beslissing hangt af van de situatie. Zijn alle publieksgroepen even erg
getroffen? Welke publieksgroepen hebben de meeste invloed? Dit zijn voorbeelden van
vragen die een bedrijf zich moet stellen alvorens een beslissing te nemen. Met de genoemde
hulpmiddelen kan die beslissing genomen worden.
In de situaties waarvoor de modellen van prioritering ontwikkeld zijn, is het uitgangspunt
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telkens dat er meerdere publieksgroepen (stakeholders) zijn die allen apart hun eigen
behoeften en eisen hebben. Per stakeholder kan dan een apart communicatiemiddel worden
ingezet. Dat is vooral handig in situaties waarin verschillende groepen stakeholders botsende
belangen hebben. Zo zullen aandeelhouders niet graag zien dat een bedrijf grote sommen
schadevergoeding betaalt, terwijl klanten die schade hebben geleden dit wel graag zien en
zelfs eisen. In deze situatie kan voor een aparte brief aan de aandeelhouders en een aparte
brief aan klanten worden gekozen. Een apologie leent zich echter ook voor meerdere
doeleinden tegelijk, en kan derhalve ook worden ingezet voor meerdere stakeholders tegelijk.
Zelfs al zijn er botsende belangen van stakeholders, dan nog kan een apologie in de vorm van
één brief worden ingezet.
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Aanpassen van de apologie aan publieksgroepen

Het strategisch manoeuvreren van Van Eemeren en Grootendorst manifesteert zich zoals
gezegd op drie domeinen: de keuze die een apologist maakt uit het beschikbare topisch
potentieel (de onderwerpskeuze), de wijze waarop een apologist rekening houdt met het
perspectief van de doelgroep(en) en de wijze waarop de mogelijkheden voor de presentatie
van de redevoering worden uitgebuit. De drie domeinen manifesteren zich in combinatie met
elkaar en in elke discussiefase. Ter verduidelijking bespreek ik in deze paragraaf het
eerstgenoemde domein, de keuze uit het topisch potentieel. De andere twee domeinen
bespreek ik in de volgende paragraaf.

3.1.

Selectie topisch potentieel

Het topisch potentieel van een bepaalde discussiefase kan worden omschreven als de
verzameling alternatieve zetten die , in dit geval de apologist, tot zijn beschikking heeft bij het
samenstellen van zijn boodschap. In de confrontatiefase houdt het kiezen uit dit topisch
potentieel in, dat er een bewuste selectie wordt gemaakt uit de discussiepunten. Dit is
eigenlijk vrijwel inherent aan een apologie, omdat daarin vaak een bepaalde gebeurtenis zo
veel mogelijk in het voordeel (of beter gezegd: zo min mogelijk in het nadeel) van het bedrijf
wordt herverteld. De disagreement space, voor zover die aanwezig is, moet zoveel mogelijk
tot een minimum worden beperkt, zodat een apologist met die punten aan de slag gaat
waarmee hij het beste uit de voeten kan.
Topische selectie wordt ook wel ‘presence geven’ genoemd. De onderwerpen die gunstig zijn
voor een bedrijf worden belicht, minder gunstige onderwerpen worden vermeden of impliciet
gelaten. Zo 'plaveit' een apologist de weg voor de andere discussiefasen. In de
argumentatiefase, zo stellen Van Eemeren en Houtlosser (2002 p.59): "kan de apologist een
strategische verdedigings- of aanvalslijn kiezen waarin hij gebruik maakt van de
argumentatieschema's die hem het beste uitkomen. In de afsluitingsfase zal alles erop gericht
zijn de discussie met een voor de spreker of schrijver zo voordelig mogelijke uitkomst te
besluiten, bijvoorbeeld door de specifieke consequenties te benadrukken die een bepaalde
conclusie met zich meebrengt" 3 .

3

Van Eemeren en Houtlosser zeggen over de apologie het volgende: 'In onze pragma-dialectische benadering,

worden apologieën in het perspectief van de taalhandelingen gezien en aan een analyse onderworpen in termen
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Wanneer een bedrijf een apologie uitbrengt, wordt dus vrijwel altijd topische selectie
toegepast. Een goed voorbeeld van geval waarin een duidelijke topische selectie zichtbaar is,
is de apologie die Toshiba uitbracht, als gevolg van de gevoelige militaire technologische
kennis die het bedrijf heimelijk verkocht aan Japan. Toshiba gebruikt om te beginnen de
strategie van de brede overeenstemming. Met de openingszin “Toshiba Corporation shares
the shock and anger of the American people, The administration and congress at the recent
conduct of one of our 50 major subsidiaries Toshiba Machine Company.” wil het bedrijf de
lezers ervan overtuigen dat zij het met het publiek eens zijn. Waarover Toshiba het precies
eens is met het publiek laat Toshiba bewust impliciet. In de apologie wordt met geen woord
gerept over het verkopen van militair gevoelige informatie, maar slechts over “recent
wangedrag”, ‘ongeautoriseerde acties’, “voorbije acties”, “dergelijke activiteiten”, “dit soort
wangedrag” en “wangedrag”. Toshiba probeert bovendien ongemerkt het publiek ervan te
overtuigen dat niet Toshiba, maar 'slechts' een dochteronderneming verantwoordelijk is.
Toshiba benadrukt het onderscheid tussen Toshiba Corporation en Toshiba Machine
Company. Er wordt presence gegeven aan het feit dat het bedrijf slechts een van de 50
dochterondernemingen is, die later zelfs TMC wordt genoemd. Een afkorting die
voorafgaande aan de gebeurtenissen nooit werd gebruikt.

3.2.

Aanpassen presentatie aan publiek

Voor een optimaal retorisch resultaat dienen de zetten die in de verschillende discussiefasen
worden gedaan zo te zijn afgestemd op de luisteraars of lezers die het beoogde auditorium
vormen, dat ze tegemoetkomen aan hun wensen en verlangens en appelleren aan hun
opvattingen en voorkeuren. Met andere woorden: de apologist probeert te voldoen aan het
gezonde verstand en de voorkeuren van het publiek. Het kan heel goed zijn dat een
discussiezet die het ene auditorium bij uitstek aanspreekt, voor een ander auditorium juist
volkomen onaanvaardbaar is. In het algemeen houdt afstemming op de luisteraars of lezers in
dat er een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid wordt gecreëerd tussen degene die
argumenteert en zijn auditorium (Van Eemeren en Houtlosser 2002 p.59) Dit is een belangrijk
raakvlak met het uitbrengen van een apologie, wat betreft de identificatie en prioritering van
de stakeholders. De informatie die daaruit voortkomt, kan worden gebruikt om de apologie

van virtuele standpunten (confrontatiefase) en substandpunten (argumentatiefase). (Van Eemeren en Houtlosser
1999).
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aan die wensen en verlangens te laten appelleren die op dat moment als belangrijkste naar
voren komen.
Een goed voorbeeld van een apologie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen,
verlangens en opvattingen van meerdere publieksgroepen, is een schandaal van de Duke
University in de Amerikaanse staat North-Carolina. In deze zaak deed een stripteasedanseres
aangifte tegen een aantal leden van het lacrosseteam van de Duke University wegens
vermeende verkrachting, vrijheidsberoving en mishandeling. Deze zaak werd breed
uitgemeten in de media, waarna de universiteit besloot om een aantal doelgroepen, naast de
reguliere persberichten (bestemd voor iedereen), te voorzien van aanvullende informatie. Dat
gebeurde in de vorm van een brief die werd gepubliceerd op een speciaal voor het schandaal
ingerichte website. Het feit dat er een aparte site is gemaakt voor de berichtgeving over het
schandaal, is een voorbeeld van het aanpassen van de presentatie aan de publieksgroepen. 4 .
De speciale site is vooral bedoeld voor mensen die op de een of andere manier bij de
universiteit zijn betrokken: Studenten, ouders van studenten en alumni. Dit ondanks het feit
dat de site openbaar en inzichtelijk is voor derden.
De doelgroepen die als eerste met verschillende brieven apart werden aangesproken waren de
alumni en de ouders van undergraduate 5 studenten. Twee maanden later volgde pas een brief
aan alle andere studenten. Deze studenten werden al die tijd al op de hoogte gehouden door
informatie van de universiteit zelf. De alumni en de ouders kregen hun informatie vooral uit
de tweede hand: de media.
Alle communicatie vanuit de Duke University verloopt via (of in naam van) directeur Richard
Brodhead. In deze brieven past directeur Brodhead topische selectie toe. Het eigenlijke
voorval: de mogelijke verkrachting en vrijheidsberoving van een stripteasedanseres door het
mannelijke lacrosseteam van de universiteit, wordt totaal niet genoemd. Er wordt wel zeer
indirect aan gerefereerd met woorden als: " terrible things may have happened" en " bad
things". Deze indirecte referenties zeggen genoeg voor de publieksgroepen die al kennis

4

Het feit dat er een speciale aparte website is gemaakt, is tevens een mooi voorbeeld van de toepassing van

topische selectie, omdat op de normale site van Duke University op deze manier vrijwel niets is terug te vinden
over het schandaal.
5

Met een undergraduate student wordt in het Amerikaanse systeem een student aangeduid, die nog geen

bachelordiploma heeft gehaald.
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hebben van het schandaal. Door te referen aan gemeenschappelijk voorkennis, probeert de
directeur ook de relaties enigszins te definiëren. De relatie met de alumni wil Brodhead doen
overkomen als 'warm' en 'familiair'. De gevoelens van deze groep worden aangesproken en er
wordt begrip getoond. De ouders daarentegen worden meer belerend toegesproken. Het lijkt
erop alsof de universiteit de opvoedkundige en didactische capaciteiten wil etaleren. Het
opvoedkundige ideaal van de universiteit komt goed naar voren.
Hieronder een deel van de brief voor de alumni en een deel van de brief voor de ouders. De
overige tekst in beide brieven was gelijk.
Alumni:
It's understandable to feel bad when terrible things may have happened at a
place you love, and I've heard from many of you who have expressed sadness,
anger, outrage and frustration about the lacrosse situation. Let me also say
that as painful as these times are, the test of a school is not preventing bad
things from ever happening, but in addressing them in an honest and
forthright way. In my meetings with students, faculty, and administrators, I
believe Duke is doing just that..
Parents undergraduated students:
This is a difficult time at Duke. Allegations have been made that, if verified,
will justify all of our outrages and call for very severe penalties. On the other
hand, we need to remember that allegation is not the same thing as
conviction, and that we must not prejudge until the facts are established. The
Durham police will have our full cooperation in expediting their investigation.
I would gladly have spared your sons and daughters this experience. But
painful as these days are, times of strain can also be times of education. We
will be working as always to assure the welfare of our students, and we’ll be
struggling to make this an occasion where we can all grow in wisdom.
De alumni zijn een belangrijke groep stakeholders van een universiteit. Deze oud-studenten
zijn namelijk een belangrijke inkomstenbron met hun donaties. In het verleden is gebleken dat
een negatieve berichtgeving over een universiteit de inkomsten uit donaties van alumni
negatief beïnvloedt. Ook de ouders van de undergraduate studenten zijn een belangrijke
groep. Zij zouden in het uiterste geval hun kinderen van de universiteit kunnen halen en
eventuele jongere kinderen naar een andere universiteit sturen, al is die actie veel drastischer
dan het stopzetten van een donatie.
Het doel van de alumnibrief lijkt meer het 'verzachten van de pijn' te zijn om daarmee te
zorgen dat de donaties niet worden stopgezet. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat Duke
vooral een plek is, waar de alumni "van houden". Directeur Brodhead van Duke University
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eindigt met een voorzet die hij vervolgens zelf inkopt: "de test van een school is niet het
voorkomen dat slechte dingen gebeuren, maar het op een eerlijke en oprechte manier
bespreekbaar maken. In mijn gesprekken met studenten, docenten, en de beheerders, denk ik
dat Duke dit doet." Het is onduidelijk wat Brodhead bedoelt met "de test van een school".
Waarschijnlijk wil hij eerst schetsen hoe en wanneer de leiding van de universiteit het goed
doet en dus schetsen wanneer een universiteit goed is. Vervolgens vertelt hij dat de Duke
University voldoet aan die eisen.
De brief gericht aan de alumni geeft aan dat de situatie "pijnlijk" is. De directeur is van
mening dat "het begrijpelijk is om je slecht te voelen" en zegt dat hij gehoord heeft dat
sommige alumni hun "treurnis, woede, verontwaardiging en frustratie" hebben geuit. Hij
beweert dus niet dat hij de uitingen van de alumni begrijpelijk vindt, hoewel hij die suggestie
wel wekt, doordat hij deze gevoelens presence geeft. Verder geeft Brodhead aan dat hij
contact heeft met studenten en dat hij ook de reacties van alumni tot zich heeft genomen.
Brodhead presenteert zichzelf (en indirect de universiteit) als iemand die goed luistert naar
zijn (ex-)studenten. Op die manier krijgen de alumni het gevoel enige invloed te kunnen
uitoefenen op Brodhead en de universiteit, serieus worden genomen en dus belangrijk zijn
voor de universiteit.
In tegenstelling tot de brief aan de ouders, legt Brodhead veel minder nadruk op het
feit dat het slechts om verdachtmakingen gaat en niet om bewezen feiten. In de brief aan de
ouders zegt hij "…we need to remember that allegation is not the same thing as conviction,
and that we must not prejudge until the facts are established". Terwijl hij in de brief aan de
alumni slechts spreekt van " …terrible things may have happened…". Blijkbaar gaat
Brodhead er vanuit dat het voor de alumni al erg genoeg is dat de universiteit in verband
wordt gebracht met de verdachtmakingen.
Het doel van de brief aan de ouders, lijkt meer 'geruststellen' te zijn en voorkomen dat zij hun
kinderen niet van de universiteit afhalen. Met het geruststellen wil Brodhead tegemoetkomen
aan de gevoelens van onrust die zeer waarschijnlijk zijn ontstaan bij de ouders. In de brief aan
de ouders wordt nogmaals de nadruk gelegd op het verschil tussen beschuldigd en schuldig
zijn. Waar de alumni er op worden gewezen dat de universiteit in alle eerlijkheid omgaat met
de beschuldigingen, worden de ouders gewezen op het feit dat de universiteit een instituut is
om kennis te vergaren en dat de gebeurtenissen kunnen worden gebruikt om te groeien in
wijsheid en te leren van de fouten. Brodhead wil de ouders er van overtuigen dat de
universiteit vooral bezig is met de taak "het vergroten van kennis" en dat het nog helemaal
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niet zeker is dat de beschuldigingen op waarheid berusten.

3.3.

Aanpassen stijl aan publiek

Tot slot het domein van de stijl. Ook hier is voor een apologist een keuzemogelijkheid,
namelijk om juist die stilistische middelen te gebruiken die een voor hem zo voordelig
mogelijke positie creëren. Het gebruik van bepaalde stijlfiguren (zoals de retorische vraag, of
metafoor) is hier een goed voorbeeld van. Ook het 'ritme' van de tekst kan hier een bijdrage
leveren, wanneer staccatozinnen worden afgewisseld met mooie volzinnen om de apologist
een bedachtzaam karakter ( lange, uitgebreide zinnen) te geven en een eventuele tegenpartij
(korte zinnen) een minder bedachtzaam karakter. William Cooper, CEO van de bank TFC
Express, besloot naar aanleiding van de kredietcrisis aandeelhouders en klanten van de bank
te informeren (zie appendix). In de brief probeert hij deze publieksgroepen vooral gerust te
stellen. Dit is duidelijk aan de stijl te merken. Cooper heeft het bijvoorbeeld over
‘conservative banking’. In een tijd van kredietcrisis is de toekomst uiterst onzeker. Door te
expliciet van conservatisme te spreken, hetgeen onder andere het tegenovergestelde is van
verandering en geassocieerd wordt met lage risico’s wil hij de lezers een ‘veilig en vertrouwd’
gevoel geven. Zinnen als “TCF is primarily a secured lender”; “TCF is a solidly capitalized
bank”;“TCF's strength has been affirmed by major credit agencies with long-term deposit
ratings” en
“TCF has a 90-year track record of safely and securely handling customers' deposits with due
care.” versterken het gevoel van zekerheid, vertrouwen en risicoloosheid. Cooper maakt veel
gebruik van bijwoorden en bijvoegelijke naamwoorden die refereren aan zaken als zekerheid,
risicoloosheid en behoudendheid. Dit om bij klanten zoveel mogelijk de indruk te wekken, dat
er bedachtzaam en voorzichtig met hun geld wordt omgegaan. In tegenstelling tot de banken
die risicovol gehandeld hebben en daarmee in de problemen zijn gekomen.
Een apologie verschijnt meestal in een briefvorm, maar is meestal niet een echte brief.
Apologieën verschijnen vaak als advertentie of als persbericht. De briefvorm wekt echter de
suggestie dat het om ‘iets persoonlijks’ gaat, ondanks dat de apologie openbaar is en dus door
iedereen kan worden gelezen. Met de keuze voor de briefvorm wordt dus al een bepaalde
persoonlijk en sfeer gecreëerd.
In het nu volgende deel van deze scriptie bespreek ik een drietal apologieën waarin ik
zal kijken naar het doel van de apologie, tot welke publieksgroepen de apologie gericht is en
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waar mogelijk strategisch gemanoeuvreerd wordt op het gebied van topische selectie,
presentatie aan het publiek en stijl.
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4. Cases
4.1.

Casus 1: Open brief van GM CEO Fritz Henderson

De kredietcrisis laat momentaal overall zijn sporen na. Voor de grote autofabrikant General
Motors (GM) had de crisis desastreuze gevolgen. Zo moest op 1 juni 2009 bijvoorbeeld uitstel
van betaling worden aangevraagd omdat GM aan een aantal betalingen niet meer kon
voldoen. Na enige tijd kreeg GM hulp in de vorm van leningen van onder andere de
Amerikaanse overheid. Fritz Henderson, CEO van GM greep deze lening aan om een
apologie te richten tot iedereen, en een apologie speciaal aan de medewerkers van GM. Zie
voor de volledige tekst van beide brieven de appendix.
In de open brief (gericht aan iedereen dus) begint Henderson met het creëren van enige
afstand door boven de brief te zetten: "An Open Letter from GM Chief Executive Fritz
Henderson". In tegenstelling tot de brief gericht aan de werknemers, stelt Henderson zich
eerst voor als de CEO van GM. Het doel van deze brief is iedereen te laten weten dat GM de
zaken volledig onder controle heeft. Er is een crisis en de auto-industrie wordt zwaar geraakt,
maar GM heeft de steun van de "U.S. Treasury and Canadian and Ontario governments" en
"along with the recent agreements with the UAW and CAW unions, and sacrifices by our
salaried employees". Er is dus sprake van zekerheid en controle. Het gebruik van de woorden
"confidence" en "safeguard" moeten dat gevoel versterken.
Het doel van deze brief is het geruststellen van met name de stakeholders die door de recente
omwikkelingen in paniek kunnen zijn geraakt, zoals aandeelhouders en (potentiële) klanten.
Omdat ook het imago wel een tikje zal hebben gehad(ooit was GM de grootste autofabrikant
ter wereld, nu is het bedrijf bijna failliet), dus die beschadiging moet worden gestopt en
hersteld. Henderson begint daarom direct over "the reinvention of GM" om de aanstaande
veranderingen zoveel mogelijk het karakter van "vernieuwing" te geven in plaats van het veel
negatievere gedwongen reorganisatie, waarvan eigenlijk sprake is. Dat GM zich gesteund ziet
door de Amerikaanse en Canadese overheid, draagt Henderson uitgebreid uit. Het doet een
beetje denken aan de advertentie die ABN-AMRO enige tijd geleden plaatste, waarin zij ook
koketteerde met de steun van de Nederlandse overheid. Met die steun pretendeerde de bank
"de meest betrouwbare bank" van Nederland te zijn.
Henderson geeft duidelijk presence aan het onderwerp “the new GM”. Dat is een duidelijke
vorm van topische selectie, omdat het verschil tussen het oude GM en nieuwe GM niet
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geëxpliciteerd wordt. Het nieuwe GM wordt duidelijk als een positieve ontwikkeling
voorgesteld. In de brief uit de volgende casus is te lezen wat het nieuwe GM nu precies
inhoudt, namelijk een afgeslankte vorm van de huidige GM met alle sluitingen van fabrieken
en de daarmee gepaard gaande ontslagen van dien. In de open brief wordt er vooral op
gehamerd dat GM een nieuwe GM wordt, dat zich gesterkt weet door onder andere de “US
treasury”. Aan de crisis die bij GM is ontstaan wordt zelfs niet indirect gerefereerd.
Henderson volstaat met het noemen van “the face of an economic crisis has caused enormous
disruption in the auto industry.” Daarna meldt hij direct de overeenkomsten met de eerder
genoemde organen die het voortbestaan van GM in ieder geval garanderen. Hoewel de brief
alleen staat aangemerkt als een open brief, worden in de brief zelf expliciet naast (de
steunende organen en de werknemers van GM) ook de Canadese en Amerikaanse
belastingbetalers ‘bedankt’. De brief lijkt vooral aan hun gevoelen wensen en verlangens te
appelleren. Henderson is zich ervan bewust dat het voortbestaan van GM indirect door die
belastingbetalers mogelijk wordt gemaakt. Om aan te geven dat dit belastinggeld op een
goede manier zal worden gebruikt, geeft hij een aantal voorbeelden waaruit dat moet blijken:
“to capitalize our award-winning vehicles”, moet erop wijzen dat GM altijd uitstekende en
alom gewaardeerde voertuigen heeft gemaakt en dat nu kan blijven doen. Ook “investments in
exciting new technologies like the extended range electric Chevy Volt” wordt aangestipt.
Henderson wil uitdragen dat GM vooral bezig is met het zoeken naar de technologieën van de
toekomst.
In de brief lijkt vooral rekening te worden gehouden met (potentiële) klanten. Henderson
benadrukt dat GM zal doorgaan met het leveren van “outstanding services”. Bestaande
klanten kunnen in de toekomst de zelfde service verwachten. Nieuwe klanten zullen bij GM
terechtkunnen voor de eerder genoemde “award-winning vehicles”. Tot slot worden ook de
investeerders ‘bedankt’, en ook hun gevoelens worden aangesproken. Henderson komt hen
het eerste tegemoet, door te vertellen dat GM door blijft gaan met “to honor our industry
leading warrenty coverage”, met nog een extra referentie aan de steun van the “US and
Canadian governments”.
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Casus 2: Brief van GM CEO Fritz Henderson aan de werknemers van
GM

Werd in de brief uit de vorige casus nog begonnen met "Today marks a defining moment in
the reinvention of GM", in de brief gericht aan de werknemers spreekt Henderson van "A
defining moment in the History of GM". Deze brief is duidelijk een stuk minder rooskleurig
als de open brief van Henderson. Deze brief van Henderson is dan ook meer een slecht
nieuws brief. De boodschap die hij vooral over wil brengen is dat een aantal fabrieken van
GM zullen worden gesloten en dat er ontslagen zullen vallen. Henderson wil zijn relatie met
de werknemers doen overkomen als een gemeenschappelijke, bijna familiaire. Zo eindigt hij
de brief met "Fritz" in plaats van een meer zakelijke F.Henderson of iets dergelijks. In de
open brief aan in de vorige casus doet hij dit ook niet, maar begint hij wel met "An Open
Letter from GM Chief Executive Fritz Henderson" wat meteen veel meer afstand creëert. In
deze brief benadrukt hij met de woorden "salaried employees" dat er een relatie bedrijfwerknemers wordt verondersteld.
Het doel van deze brief is enerzijds het brengen van slecht nieuws voor een deel van de
(ex-)werknemers en het geruststellen van het andere deel van de werknemers. In tegenstelling
tot de brief uit de vorige casus staat "the new GM" tussen aanhalingstekens. Waarschijnlijk is
dit omdat de werknemers de bui al voelen hangen, en niet zitten te wachten op dit soort
positieve taal. Ook dit berust weer op de gedeelde voorkennis, "wij weten wel beter" lijkt
hieruit te spreken. Henderson stelt niet dat "het nieuwe GM" wordt gebouwd op basis van "
ground-breaking agreements with the U.S. Treasury, the Canadian and Ontario
Governments" maar op "the strongest parts". Dit veronderstelt dat er ook zwakke delen zijn
die waarschijnlijk zullen worden afgestoten. Zo worden de werknemers alvast "opgewarmd"
voor het slechte nieuws dat komen gaat.
De toon van de brief moet uitstralen dat het bedrijf begrip heeft voor de vervelende positie
van sommige (ex-)werknemers. Aan de ander kant straalt het ook uit, dat de werknemers maar
even door de zure appel heen moeten bijten (to bite the bullet), dat er een nieuwe start zal zijn
en de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Helemaal nu GM zich gesteund
ziet door de Amerikaanse en Canadese overheid. De paniek die mogelijk bij GM-werknemers
aanwezig kan zijn, probeert Henderson te temperen door waar het even kan te stellen dat alles
"gewoon doorgaat". Toch geeft Henderson waar hij dat kan présence aan positieve dingen.
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Aan het feit dat hij moet vertellen dat een aantal fabrieken de deuren zal moeten sluiten en
veel werknemers hun baan zullen verliezen, ontkomt hij niet. Hoewel hij dit slechte nieuws
wel voorzichtig brengt, zegt hij wel expliciet welke fabrieken zullen sluiten en hoeveel
werknemers dat hun baan gaat kosten. Maar daarmee komt hij meteen tegemoet aan de
gevoelens van alle werknemers die hun baan niet zullen verliezen en stelt die groep gerust. De
groep werknemers die ‘mogelijk’ hun baan wel zullen verliezen wordt doorverwezen naar een
aparte website, GM.com/restructuring. De werknemers die in een fabriek werken die niet
wordt gesloten hoeven niet noodzakelijkerwijze deze website te bezoeken. De werknemers
die wel in een dergelijke fabriek werken, zullen er juist op gebrand zijn om nog meer
informatie te vergaren over de stand van zaken.
De brief eindigt eigenlijk twee keer. De werknemers die buiten schot blijven worden erop
gewezen dat GM op de oude voet zal doorgaan, maar met ‘overheidsgaranties’. Mocht je je
als werknemer druk maken om de tekorten die GM heeft opgelopen, dan moet de
gepresenteerde staatssteun voor zekerheid zorgen. Vervolgens worden de stappen die GM zal
zetten met de bijhorende consequenties puntsgewijs behandeld. Voor de werknemers die wel
zullen worden geraakt, ‘gaat de brief dan nog even door’ met de verwijzing naar de GMwebsite en ‘Socrates’ een gesloten gedeelte op de website voor GM-leden.
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Casus 3: de open brief van Apple CEO Steve Jobs

De laatste casus is een brief van Steve Jobs, de CEO van Apple. Deze apologie lijkt in eerste
instantie misschien gericht aan één publieksgroep, aan de klanten die een iPhone hebben
aangeschaft voor 600 Dollar. De brief is gepubliceerd op de website van Apple. Dat is niet zo
gek want het is nogal wat om die miljoenen kopers te traceren en te adresseren. Maar
misschien is dit niet de enige reden dat de brief openbaar is en zijn er nog andere
publieksgroepen die Jobs wil bereiken, ondanks dat hij deze niet expliciet noemt in de aanhef.
Zo lezen de aandeelhouders ook graag dat een bedrijf er alles aan doet om zoveel mogelijk
klanten aan zich te binden. (Potentiële) klanten lezen graag dat Apple graag altijd het “het
goede” voor iPhone-klanten wil doen. Ook dit alles is terug te vinden in de brief van Jobs: ‘It
benefits both Apple and every iPhone user to get as many new customers as possible in the
iPhone 'tent'’ en ‘We want to do the right thing for our valued iPhone customers’.
De apologie bestaat uit een correctieve actie, namelijk een tegemoetkoming aan alle
iPhone/bezitters die ´schade´ hebben opgelopen. Daarbij probeert Jobs de ernst van de fout te
reduceren. Het verlagen van de prijs ziet hij zelf overigens niet als ´fout´. Maar het is deze
actie die hij wil corrigeren met een tegemoetkoming. Jobs legt de nadruk op positieve zaken:
“The good news is that if you buy products from companies that support them well, like
Apple tries to do, you will receive years of useful and satisfying service from them even as
newer” models are introduced. Negatieve gevoelens als ‘het zich bestolen voelen’ probeert hij
te minimaliseren, door er eigenlijk helemaal niet op in te gaan. Zo wordt ‘the good news’ wel
expliciet genoemd, maar (eventueel) slecht nieuws in het geheel niet. Jobs probeert de
prijsverlaging in een ander daglicht te stellen, door te stellen dat dit nu eenmaal de regels van
de technologiemarkt zijn: ‘This is life in the technology lane’ en dat Apple de kans pakte om
‘ervoor te gaan’: ‘we have the chance to 'go for it' this holiday season’.
Eventuele positieve opvattingen van het publiek worden versterkt. Jobs creëert het positieve
beeld van een ‘wij-gevoel’, een gesloten club van iPhone-bezitters: ‘…get as many new
customers as possible in the iPhone 'tent'’.
In de brief wordt duidelijk dat de het verlagen van de prijs op tegenstand is gestuit, waardoor
er een verschil van mening is ontstaan. In de confrontatiefase, komt het verschil
van mening expliciet tot uiting. Jobs (de protagonist) stelt dat hij boze reacties heeft gehad
van iPhone-klanten (de antagonisten). Tegenover hen wil hij het besluit tot de prijsverlaging
verdedigen.
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Voorafgaand aan de argumentatiefase stelt Jobs vervolgens dat hij een aantal ‘observaties en
conclusies’ heeft om zijn standpunt te verdedigen. Deze geeft hij in de tekst duidelijk aan met
een nummer. Door de observaties en conclusies genummerd te presenteren wil Jobs de
suggestie wekken dat hij een aantal sterke losstaande argumenten heeft ter verdediging van de
prijsverlaging. Dat is niet het geval. Het derde argument is namelijk van een heel andere orde.
Er staat feitelijk een schuldbekentenis, want Jos spreekt over "we need to do a better job" om
deze 'fout' goed te maken komt hij de iPhone-klanten tegemoet door ze een waardebon van
100 dollar te geven. Dit argument is eigenlijk niet in lijn met de twee voorgaande argumenten,
waarin Jobs Apple eerder vrij probeert te pleiten van de schuld die bij het bedrijf is gelegd
voor het duperen van iPhone-klanten.
Wat betreft de argumentatie van Jobs is er iets merkwaardigs aan de hand. De door Jobs
genummerde ‘argumenten’ brengt hij als volgt: Als één, twee en drie dus vier. Dus: Jobs is er
zeker van de juiste beslissing te nemen om de prijs te verlagen, door de meer dan dertig jaar
lange ervaring weet Jobs hoe het eraan toegaat op de technologiemarkt en Apple moet beter
voor de klanten zorgen. Daarom krijgen de klanten die meer hebben betaald voor de iPhone
een waardebon van 100 dollar. De werkelijkheid is juist: Ondanks dat de goede beslissing is
genomen en de technologiemarkt ruw is, moet Apple toch beter voor de klanten zorgen en
daarom krijgen de gedupeerde klanten een waardebon.

4.4.

De manoeuvres in de cases

De apologieën van Henderson zijn nauwkeurig afgestemd op de publieksgroepen die hij wil
bereiken. De open brief heeft meer iets weg van een reclameboodschap. Wanneer een bedrijf
uitstel van betaling moet aanvragen en gesteund moet worden met een miljardenlening van de
overheid, dan is dat geen positieve zaak. Henderson probeert de staatssteun, en de doorstart
van GM echter tot iets positiefs om te vormen: ‘De overheid steunt GM, dus we kunnen veel
zekerheid garanderen.’. Henderson kiest in beide brieven de strategie van het vershuiven van
de schuld en verantwoordelijkheid. De crisis is de oorzaak van alle ellende, daarom is GM in
de problemen gekomen. In de brief aan de medewerkers wordt daarop vooral
voortgeborduurd. De vervelende stappen die GM moet nemen, zijn een gevolg van de crisis.
Henderson geeft een positieve draai aan zijn brief, door te stellen dat GM doet het wat het
kan: met de middelen die er zijn doet GM er alles aan het bedrijf gezond te houden. Het
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geruststellen van een deel van de medewerkers is Henderson waarschijnlijk wel gelukt. Ook is
het gelukt in de open brief een positieve boodschap over GM te creëren. Enerzijds zegt hij
dat de doorstart iets positiefs is, anderzijds zegt hij dat GM door de crisis genoodzaakt is om
‘moeilijke stappen’ (negatief dus) te nemen. Wanneer de boodschappen dus naast elkaar
worden gelegd blijkt echter dat Henderson er niet in is geslaagd een eenduidige boodschap te
creëren.
Ook de apologie van Jobs is afgestemd op de publieksgroepen die hij wil bereiken. Die
publieksgroepen bestaan niet alleen uit de klanten tot wie hij zich expliciet richt in zijn brief.
Het is duidelijk dat hij de gedupeerde klanten tegemoet wil komen, omdat hij die een
waardebon beloofd en hen zo tegemoet komt in de ‘schade’ die zij hebben geleden. Het lijkt
er echter op dat Jobs ook het doel heeft te appelleren aan de gevoelens van potentiële klanten
en aandeelhouders. Potentiële klanten zien dat Apple klachten van klanten serieus neemt en
deze ook tegemoetkomt. Ook wanneer Apple eigenlijk van mening is dat het niet nodig is om
de klanten tegemoet te komen, doen zij dit toch. De aandeelhouders zullen vooral blij zijn te
lezen dat Apple er alles aan doet om een zo hoog mogelijk omzet te halen. Het
tegemoetkomen met een waardebon is de minst vervelende vorm van schadevergoeding want
de bon moet besteed worden bij Apple. De winkelwaarde van 100 dollar kost Apple slechts de
productiewaarde van het product dat de waardebonontvangers zullen kopen. Toch loopt de
apologie van Jobs niet helemaal lekker. Zoals vermeld rammelt de argumentatiestructuur een
beetje. Dat ligt aan de strategieën die Jobs heeft gekozen. Enerzijds ontkent hij dat Apple
verkeerd heeft gehandeld door de prijs van een I-Phone te verlagen. Hij zegt in eerste instantie
niets over het feit dat er door de prijsverlaging klanten gedupeerd zijn, maar eindigt zijn brief
ineens met de opmerking dat Apple beter voor de klanten moet zorgen en dat daarom
gedupeerde klanten tegemoet worden gekomen (Jobs heeft het zelf overigens niet over
‘gedupeerden’. In dit geval zorgt een ontkenning en een schadevergoeding voor een wat
merkwaardige apologie. Jobs is er niet in geslaagd de verschillende belangen van de klanten
en de aandeelhouders goed te integreren in één bericht.
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Samenvatting en conclusie
Wanneer een onwenselijke handeling (het maken van een fout) heeft plaatsgevonden, een
bedrijf zeker weet dat de publieksgroepen het bedrijf verantwoordelijk achten en voor deze
handeling en de fout in de openbaarheid is gebracht door middel van een aanval, dan zijn de
voorwaarden geschapen voor een bedrijf om te overwegen een apologie uit te brengen. Een
apologist doet er goed aan in ieder geval de gebeurtenissen op een voor het bedrijf gunstige
wijze te recapituleren in de apologie, waarbij de elementen van de realiteit worden gebruikt
die voor het bedrijf niet ongunstig zijn. Ook is het tonen van medeleven in elk geval aan te
raden. Daarbij kan in een apologie gebruik zijn gemaakt van meerdere strategieën, afhankelijk
van de specifieke situatie. Welke combinatie van strategieën een bedrijf zal kiezen, hangt af
van twee factoren: De mate van verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en de eventueel
veroorzaakte schade.
Een andere belangrijke beslissing die een bedrijf moet nemen is de keuze wie men
precies wil bereiken met de apologie. Gaat het om meerdere publieksgroepen of om één
heterogeen publiek. In het eerste geval zullen alle publieksgroepen (in de Public
Relations/wereld spreekt men van ´Stakeholders´) moeten worden geïdentificeerd en
geanalyseerd. Het analyseren van stakeholders is niet alleen het in beeld brengen van alle
(potentiële) stakeholders. Dat moet een bedrijf van tevoren eigenlijk al hebben gedaan. Het
verkrijgen van een uitgebreide lijst met (potentiële) stakeholders kan worden verkregen door
middel van brainstormsessies waarbij de balanced scorecard als hulpmiddel kan worden
gebruikt. Ook de modellen van Mitroff kunnen worden gebruikt om zoveel mogelijk
stakeholders in beeld te krijgen. Het is vervolgens zaak deze al dan niet bestaande lijst met
stakeholders te concretiseren en te prioriteren. Op basis van de aard van de crisis en
gebruikmakend van de indeling van Mitchell et. al. Kan een lijst worden gemaakt met
stakeholders die in de ontstane crisis van belang zijn. Aan de hand van deze lijst moet een
bedrijf uiteindelijk besluiten welke strategie (in de apologie) zal worden gevolgd, en dan met
name of meerdere publieken tegelijkertijd of meerdere publieksgroepen apart zullen worden
aangesproken. Vervolgens moet de apologie worden afgestemd op de stakeholders. Dit laatste
is makkelijker gezegd dan gedaan. In het aangehaalde voorbeeld van de Duke University
werd ervoor gekozen om twee belang- en invloedrijke publieksgroepen aan te schrijven met
een aparte brief om mogelijke schade, door het stopzetten van giften of het van de
universiteiten halen van undergaduated studenten, te voorkomen. De studenten zelf werden
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pas in een later stadium per brief geïnformeerd.
Op het gebied van het strategisch manoeuvreren onderscheiden Van Eemeren en Houtlosser
drie ´domeinen´: de keuze die een apologist maakt uit het beschikbare topisch potentieel (de
onderwerpskeuze), de wijze waarop een aplogist rekening houdt met het perspectief van de
doelgroep(en) en de wijze waarop de mogelijkheden van de presentatie redevoering wordt
uitgebuit. Omdat bij het opstellen van een apologie uitgebreid wordt gekeken naar wie de
stakeholders zijn, waarom zij belangrijk zijn en waarom zij geïnformeerd dienen te worden,
lijkt het voor de hand te liggen dat in ieder geval aan een van de domeinen van het strategisch
manoeuvreren wordt gedacht, namelijk het rekening houden met oud het perspectief van de
doelgroep(en). De apologie wordt daar juist op afgestemd.
In de drie cases die ik heb behandeld bleek dat de apologieën waren afgestemd op een aantal
publieksgroepen. De apologie van Jobs kwam niet goed uit de verf omdat hij de verschillende
belangen van de publieksgroep klanten en de publieksgroep aandeelhouders, niet goed kon
integreren in één bericht. Wellicht dat twee aparte brieven in dit geval een betere optie was
geweest. Fritz Henderson maakte wel twee aparte brieven. Hoewel hij zichzelf niet echt
tegenspreekt is de sfeer in beide brieven zeer verschillend. In de open brief stelt hij de
doorstart van GM als iets positiefs voor, dat toevallig is veroorzaakt door de economische
crisis. In de brief aan de werknemers stelt hij echter dat GM in de problemen is gekomen door
de economische crisis, maar dat GM zoveel mogelijk probeert te redden wat er te redden valt.
Door de steun van onder andere de overheid zullen de sterke onderdelen van GM blijven
bestaan. Wat betreft de apologieën van Jobs en Henderson is duidelijk, dat beiden een goed
beeld hebben van de publieksgroepen die zij willen bereiken. Ook de belangen van deze
stakeholders hebben beiden in beeld. De uitvoering is echter minder goed gelukt. De botsende
belangen zijn door Jobs niet goed geïntegreerd in zijn apologie. De doelen van Henderson
(het geruststellen van de medewerkers, een positieve boodschap over GM in een open brief)
zijn op zich wel verenigbaar, Henderson slaagt er alleen niet in om een eenduidige boodschap
te creëren. Enerzijds zegt hij dat de doorstart iets positiefs is, anderzijds zegt hij dat GM door
de crisis genoodzaakt is om ‘moeilijke stappen’ (negatief dus) te nemen.
In de apologieën van Jobs en Henderson wordt strategisch gemanoeuvreerd. Minimaal één
van de drie domeinen van het strategisch manoeuvreren is om de argumentatie aan te passen
aan de verschillende publieksgroepen in de apologieën zichtbaar. Of ze er ook in geslaagd zijn
de juiste boodschap aan alle publieksgroepen over te brengen is echter zeer de vraag.
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Appendix
Apologie van Wiliiam Cooper, CEO van TCF, gericht aan klanten en
aandeelhouders
http://www.tcfexpress.com/About/about_chairmans_letter.jsp
Dear Customers & Stockholders,
With recent turmoil in the markets and the challenges facing the financial industry, we
want to reassure you that TCF remains a safe and sound bank. TCF is in a financially
strong position to weather this storm.
As a customer, you should be aware TCF has not had any involvement in the activities
that have contributed to the recent crisis. TCF has not participated in any subprime
lending programs, teaser rate adjustable-rate mortgages, or any of the Wall Street
products such as junk bonds, collateralized debt obligations, structured investment
vehicles, credit derivatives, and other off-balance-sheet programs. We have no writedowns in Fannie Mae and Freddie Mac preferred stock and no investments in Lehman
Brothers or any other major investment bank.
TCF's financial strength is built on a sound business strategy of conservative banking.
We focus on our core businesses of offering convenient products and services to our
customers while following prudent lending practices. TCF is primarily a secured lender
and we emphasize credit quality over asset growth. As a result, TCF remains a
profitable bank, and our net worth continues to grow.
All financial institutions have been affected by the recent crisis, including TCF —
despite not engaging in questionable practices. But rest assured, TCF is a solidly
capitalized bank and we have ample liquidity to conduct business. TCF's strength has
been affirmed by major credit agencies with long-term deposit ratings of "A1" from
Moody's and "A-" from both Fitch Ratings and Standard & Poor's.
Deposits in TCF are FDIC-insured and effective October 3, 2008, each depositor is
insured up to $250,000*. TCF has a 90-year track record of safely and securely
handling customers' deposits with due care.
TCF continues to stand strong despite an extremely challenging environment, with the
weakening economy and housing market, and increased competition. Our conservative
philosophy of banking has been the foundation to our growth and success, and
continues to serve us well.
Sincerely,
William A. Cooper
Chairman and Chief Executive Officer
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Apologie van Richard Brodhead, directeur van Duke University, gericht aan
alumni
news.duke.edu/2006/03/rhbalumni.html
Brodhead Letter to Alumni
President updates alumni on lacrosse controversy
Thursday, March 30, 2006
Durham, N.C. -- Dear Duke Alumni,
Many of you will have heard by now news accounts about allegations against the
Duke lacrosse team, which the captains of the team deny. Yesterday evening,
Director of Athletics Joe Alleva and I met with members of the news media to discuss.
the situation. My statement announcing the suspension of lacrosse games and a
supplementary statement amplifying on a question from the press conference are
available on a special website. I invite you to read them so that you will be better
informed about what is happening at Duke
It's understandable to feel bad when terrible things may have happened at a place
you love, and I've heard from many of you who have expressed sadness, anger,
outrage and frustration about the lacrosse situation. Let me also say that as painful as
these times are, the test of a school is not preventing bad things from ever
happening, but in addressing them in an honest and forthright way. In my meetings
with students, faculty, and administrators, I believe Duke is doing just that. I urge you
to keep informed of developments by checking the website as the days go by.
Sincerely yours,
Richard H. Brodhead
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Apologie van Richard Brodhead, directeur van Duke University, gericht aan de
ouders van undergraduated studenten
http://news.duke.edu/2006/03/rhbparents.html

Brodhead Letter to Undergraduate Parents
President says "times of strain can also be times of education"
Thursday, March 30, 2006
Durham, N.C. -- Dear Parent of Duke Undergraduate,
Many of you will have heard by now news accounts about allegations against
members of the Duke lacrosse team, which the captains of the team deny. On
Tuesday evening, Director of Athletics Joe Alleva and I met with members of the
news media to discuss the situation. My statement announcing the suspension of
lacrosse games and a supplementary statement amplifying on a question from the
press conference are available with other material on a special website.
This is a difficult time at Duke. Allegations have been made that, if verified, will justify
all of our outrage and call for very severe penalties. On the other hand, we need to
remember that allegation is not the same thing as conviction, and that we must not
prejudge until the facts are established. The Durham police will have our full
cooperation in expediting their investigation.
I would gladly have spared your sons and daughters this experience. But painful as
these days are, times of strain can also be times of education. We will be working as
always to assure the welfare of our students, and we’ll be struggling to make this an
occasion where we can all grow in wisdom. I urge you to keep informed of
developments by checking the website as the days go by.
Sincerely yours,
Richard H. Brodhead
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Apologie van Frits Henderson, CEO van General Motors, open brief gericht
aan 'iedereen'
http://www.gm.com/restructuring/docs/fah_open_letter.pdf
An Open Letter from GM Chief Executive Fritz Henderson
Today marks a defining moment in the reinvention of GM. In the face of an economic
crisis that has caused enormous disruption in the auto industry, we have reached
ground-breaking agreements with the U.S. Treasury, the Canadian and Ontario
governments, and the UAW and CAW unions, and we have the support of a substantial
portion of GM’s bondholders. These agreements allow us to launch a leaner, quicker,
more customer-focused and cost-competitive New GM.
The court-supervised process we are pursuing to launch the New GM provides us with
powerful tools to accelerate and complete our reinvention, as well as strong safeguards
for our customers and our business.
Worldwide, GM dealers are open for business, offering competitive financing options on
our award-winning vehicles, continuing to honor our industry leading warranty coverage,
and providing outstanding service. Furthermore, the U.S. and Canadian governments
have issued their own strong votes of confidence by backing GM’s vehicle warranties.
Further, customers and dealers have access to financing from a stronger GMAC.
The New GM will have a dramatically stronger balance sheet, with far less debt, which
will allow us to better invest in our business and our future. It will have fully competitive
labor costs and the ability to generate sustained and positive bottom-line performance.
From day one, the New GM will be well-positioned to capitalize on the award-winning
vehicles we have developed and launched during the past few years, and on our
investments in exciting new technologies like the extended range electric Chevy Volt, so
that we can build and return value to our customers and to the millions who will have a
stake in our success.
As a long-term global leader in the development of fuel-efficient and advancedtechnology
vehicles, the New GM will contribute to the development of advanced
engineering and manufacturing capabilities in the United States and Canada, which are
critical to the future of our economies.
We recognize the sacrifices that so many have been asked to make as we have worked
to reinvent GM and the automobile. GM deeply appreciates the support and the
demonstration of confidence in our future by President Obama, the Presidential Task
Force on Autos, the Canadian and Ontario governments, American and Canadian
taxpayers, a substantial portion of our bondholders, the UAW and CAW and their
leadership and the men and women of GM, including our retirees. You have enabled us
to carry out this vital transformation for the good of GM, our customers and the
economy, and we are working to justify your trust each day.
Our products are our future, and our lineup of new cars and crossovers are a great
foundation for success. We are focused on the job at hand, for the benefit of our
customers, employees, dealers, suppliers, retirees, taxpayers, investors and other
stakeholders. The New GM is here to stay.

46

Strategische manoeuvres in bedrijfsapologieën

Joost Wakka

Apologie van Frits Henderson, CEO van General Motors, aan allle GMmedewerkers
http://online.wsj.com/article/SB124395666340377263.html
GM Employees
Today marks a defining moment in the history of General Motors. This morning, we
announced an agreement with U.S. Treasury and Canadian and Ontario governments –
which along with the recent agreements with the UAW and CAW unions, and sacrifices by
our salaried employees and -- will allow us to form a leaner, more customer-focused, more
cost-competitive company -- a "New GM" built upon the strongest parts of our business, with
far less debt, lower operating costs and the ability to generate sustained and winning
bottom-line performance.
To implement these agreements and launch the New GM, it was necessary to enter a courtsupervised process, which we did earlier this morning with the full support of the U.S. and
Canadian governments. While we preferred other paths to our goal, what is most important
is our destination and getting there fast. The court process we're pursuing gives us powerful
tools to accelerate and complete the job of reinventing GM. It also provides strong
safeguards to our customers and our business between now and the time the New GM is
launched as an independent company, which we expect will be in about 60 to 90 days.
As you know, the actions we've taken to create a New GM include some very difficult steps.
Today, we're identifying the 14 manufacturing plants that will be impacted by our
accelerated plan to improve our capacity utilization, as called for in our April 27 viability plan.
These facilities include (…). In line with our structural cost reductions and the reinvention of
our company, we're announcing plans to further reduce our North American salaried
employment by 5,100 this year, including 4,000 in the United States. After completing these
reductions, we will have reduced North American employment by 7,900 – or 22 percent this
year.
GM will remain open for business during this period. All employees will be paid in the normal
course and work as members of the New GM team. The only exception is the amount of
non-qualified pension for some executive retirees. We also will reduce some retiree benefits
for salaried retirees (those retired now and those who will retire in the future) and non-UAW
retirees (those retired now and those who will retire in the future). We are continuing to
determine how these changes will be made and we will communicate to the affected
employees and retirees as soon as decisions are made. We intend to address this matter as
quickly as we can.
Our warranty, service and customer support activities will continue uninterrupted, with U.S.
government guarantees. New products and advanced-technology launches will continue on
schedule, and all GM facilities will operate on the same basis they did yesterday, with no
changes to the scheduled downtime calendar.
I've attached the news release we issued announcing these steps. Please read it carefully,
but I want to share a few thoughts about today's news. I encourage you to share them with
family, friends and others with a stake in GM's future:
•

We're on a proven path. The process we're using to launch the New GM is an
established and effective approach. While we expect that some parties will register
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objections during the court-supervised process, we are well prepared and confident
that we will achieve our goals.
•

We're committed to our April 27th viability plan. The plan we described in April, along
with some additional initiatives, is New GM's plan.

•

We remain a vital part of the global auto industry. Thanks to the difficult work we
have done in recent years, GM has world-class assets that are highly valuable to
consumers, stakeholders and the economy. We have developed a line-up of awardwinning vehicles and a pipeline of exciting new products that customers want. We
have substantial investments in important green technologies. Our smaller, stronger
dealer network will raise the standards for customer service. And, we will remain a
global company, with a tremendous work force.

•

We're here to stay, and we will succeed by taking care of our customers. We have
endured trying times together. The pain has been shouldered by many, and our April
27th viability plan asks for even more from us. But make no mistake – today's actions
are designed to reinvent GM for sustained success. From here we move on, and we
move up. New GM can and will win, and we will do it by putting our customers first.

We understand that you will have many questions throughout this transition process. Further
information is available on Socrates or at GM.com/restructuring. Both will be updated often
as new information becomes available. I also encourage you to visit GMreinvention.com and
share it with others who have an interest in GM's future.
We also recognize that the further changes necessary to complete GM's reinvention must
come from within the company. With that thought in mind, I'll post an Employee Blog later
today with some of my thoughts about what we need to change at GM, and how we'll make
them happen. I look forward to your feedback.
Along with our leadership team and Board of Directors, I am consistently inspired by your
resilience and resolve. We know you will continue to rise to the occasion. Thank you for
everything you have done and will do for GM.
Fritz
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Apologie van Steve Jobs, CEO van Apple, aan alle I-Phone-klanten
http://www.apple.com/hotnews/openiphoneletter/
To all iPhone customers:
I have received hundreds of emails from iPhone customers who are upset about
Apple dropping the price of iPhone by $200 two months after it went on sale. After
reading every one of these emails, I have some observations and conclusions.
First, I am sure that we are making the correct decision to lower the price of the
8GB iPhone from $599 to $399, and that now is the right time to do it. iPhone is a
breakthrough product, and we have the chance to 'go for it' this holiday season.
iPhone is so far ahead of the competition, and now it will be affordable by even
more customers. It benefits both Apple and every iPhone user to get as many new
customers as possible in the iPhone 'tent'. We strongly believe the $399 price will
help us do just that this holiday season.
Second, being in technology for 30+ years I can attest to the fact that the
technology road is bumpy. There is always change and improvement, and there is
always someone who bought a product before a particular cutoff date and misses
the new price or the new operating system or the new whatever. This is life in the
technology lane. If you always wait for the next price cut or to buy the new
improved model, you'll never buy any technology product because there is always
something better and less expensive on the horizon. The good news is that if you
buy products from companies that support them well, like Apple tries to do, you will
receive years of useful and satisfying service from them even as newer models are
introduced.
Third, even though we are making the right decision to lower the price of iPhone,
and even though the technology road is bumpy, we need to do a betterjob taking
care of our early iPhone customers as we aggressively go after new ones with a
lower price. Our early customers trusted us, and we must live up to that trust with
our actions in moments like these.
Therefore, we have decided to offer every iPhone customer who purchased an
iPhone from either Apple or AT&T, and who is not receiving a rebate or any other
consideration, a $100 store credit towards the purchase of any product at an Apple
Retail Store or the Apple Online Store. Details are still being worked out and will be
posted on Apple's website next week. Stay tuned.
We want to do the right thing for our valued iPhone customers. We apologize for
disappointing some of you, and we are doing our best to live up to your high
expectations of Apple.
Steve Jobs
Apple CEO

49

