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Excuses voor de Groningse  
aardbevingen? Of voor salaris- 
verhogingen bij ABN Amro  
‘waar onrust over is ontstaan’?  
Laat je niet weerhouden door  
juridische consequenties. Of 
door een ego dat in de weg zit.

SOrry  
mAAr ik hEB NiEtS 
fOut GEdAAN
ExcusEs zijn EEn stratEgisch instrumEnt én EEn hEikEl punt

Op 23 april hield president Obama een toespraak waarin hij excuses 
aanbood aan de nabestaanden van twee slachtoffers van een aanval met 
een drone in Pakistan. de korte toespraak omvatte alles wat van een 
excuus in zulke dramatische omstandigheden mag worden verwacht. 
Obama verklaarde dat hij zich de pijn die de familie voelde niet voor 
kon stellen, dat niets wat hij hier ging zeggen de pijn kon verminderen, 
dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor deze aanval en ten slotte 
dat de nabestaanden konden rekenen op een schadevergoeding.
Publieke excuses zijn van tijd tot tijd onderwerp van maatschappelijk 
debat. ‘Sorry’ is al lang niet meer het moeilijkste woord. Politici en 
bedrijven maken er waar nodig strategisch gebruik van. het woord 
sorry-democratie staat niet voor niets al sinds 2005 in de dikke Van 
dale. toch blijft het bestuurlijke sorry soms lang uit. Op de dag van 
Obama’s toespraak bood ook de NAm, na jarenlang dralen, excuses aan 
voor het de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Bankiers bieden 
onder druk van de samenleving een soort halve excuses aan voor hun 
beloningsbeleid. ‘We hadden meer oog moeten hebben voor gevoelens 
in de samenleving.’ 
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excuses als  
instrument:  
vier kernwoorden
Organisaties gebruiken 
excuses als instrument: 
om vertrouwen te herstel-
len, om ervoor te zorgen 
dat klanten hun produc-
ten blijven kopen, om 
aandeelhouders rustig te 
houden.
Wat maakt een excuus 
effectief? Dat hangt af van 
veel factoren: de situatie, 
de vorm, het moment, de 
persoon die het brengt. 
Vier kernbegrippen: 
• Status. Mensen willen 
zich serieus genomen 
voelen en eerlijk behan-
deld worden. Daarom 
is verantwoordelijkheid 
nemen zo’n belangrijke 
voorwaarde. Een andere 
manier om recht te doen 
aan statusbehoeften is 
om als organisatie zelf het 
initiatief te nemen. Een 
excuus waar mensen om 
moeten vrágen, begint 
al met pijnlijk status-
verlies. Mooi voorbeeld 
is de omkering van 
de bewijslast rondom 
aardbevingsschade: niet 
de benadeelde, maar de 
mogelijke veroorzaker 
heeft iets te bewijzen. 
• Normbevestiging. Een 
tweede basisbehoefte 
waarin excuses voorzien, 
is het herstel van de ‘nor-
matieve orde’. In het ex-
cuus door de verantwoor-
delijke partij moet luid en 
duidelijk een geschonden 
waarde bevestigd 
worden: ‘hygiëne vinden 
we het allerbelangrijkste’, 
‘u moet honderd procent 
kunnen vertrouwen op 
de veiligheid van onze 
producten’.
• Oprechtheid. Zoals bij 
alle communicatie, is ook 
bij excuses de oprecht-
heid van de afzender 
cruciaal. Mensen hebben 

te verontschuldigen hoor’, zegt je vriend als 
je hem meedeelt dat de soufflé waar je de hele 
middag aan hebt gewerkt helaas een beetje 
is ingezakt. Op dat moment verandert je half 
geschmierde ‘fout’ in een echte misstap en je 
gratuite sorry in een schuldbekentenis.
het is de vraag of dit voorbeelden van echte 
excuses zijn, of eerder galante manieren van 
empathie tonen. in veel definities van excuses 
staat centraal dat je de schuld voor iets op je 
neemt. toch zijn bovenstaande sorry- 
varianten gepast. Er is niets mis mee om wat 
invoelendheid te tonen en bovendien oog te 
hebben voor jouw onopzettelijke aandeel in de 
malaise.

sorry, maar toch geen sorry
het wordt anders als we in dezelfde lijn gaan 
meeleven met anderen die ons wel degelijk 
verantwoordelijk houden voor iets ernstigs.
kern van de volgende sorry-varianten is dat ze 
wel medeleven maar geen verantwoordelijk-
heid uitdrukken:
• ‘Sorry, maar ik heb niets fout gedaan’: de als 
excuus vermomde verdediging. deze variant 
zien we bijvoorbeeld bij bankiers en politici. 
in deze variant verlangt iedereen excuses van 
je, maar je krijgt nog liever een blindedarm-
ontsteking dan dat je publiekelijk het hoofd 
buigt. Je hebt immers niets verkeerd gedaan! 
Je besluit om niet je excuses aan te bieden voor 
je daden, maar over de gevolgen daarvan: de 
emoties, ophef en opspraak die zijn ontstaan. 
Zo houd je het weg bij jezelf. En je hebt met-
een de gelegenheid om het nog één keer dui-
delijk uit te leggen… de top van ABN Amro 
publiceerde naar aanleiding van de kritiek 
over salarisverhogingen een persbericht waar-
in de ‘onrust die is ontstaan’ werd betreurd. 
daarna volgde een serie argumenten waaruit 
bleek dat de salarisverhogingen wel degelijk 
gepast en democratisch waren. Werkt het ook? 
Nee, het bericht van ABN Amro wekte veel 
publieke ergernis. mensen voelen onmiddel-
lijk als een excuus niet voldoet aan de eisen 
van oprechtheid en zuivere intenties. En het 
volhardende ‘ja-maar’ doet denken aan een 
pruilend kind.
• ‘ik betreur het zeer’: treurnis in plaats van 
verantwoording. minister kamp ‘betreurde’ 
dat er onvoldoende oog was geweest voor 

spijt en berouw
Excuses hebben een lange geschiedenis in 
onze culturele traditie. Spijt en berouw zijn 
gevoelens waarover je leert tijdens je opvoe-
ding. Zelfs in de rechtbank krijg je strafver-
mindering als je de rechter ervan overtuigt 
dat je oprecht spijt hebt. Een excuus is een 
voorbeeld van wat in de taalkunde een per-
formatief wordt genoemd. Je zegt iets, maar je 
doet ook vooral iets. Na het uitspreken van het 
excuus is de wereld niet meer hetzelfde. Er is 
een gebaar gemaakt; iemand heeft recht ge-
daan aan gevoelens en verantwoordelijkheid 
genomen. Nu kunnen we verder.
de toespraak van Obama bevat de belangrijk-
ste ingrediënten die horen bij een effectieve 
verontschuldiging. met een beetje goede wil 
horen we oprechtheid, schuldbesef, empathie, 
zuivere intenties en de bereidheid om verant-
woordelijkheid te nemen. Een excuus volgens 
het boekje.

sorry voor niks
Er zijn ook varianten van sorry-zeggen waarin 
veel van deze ingrediënten ontbreken. in som-
mige situaties zeggen we bijvoorbeeld sorry 
terwijl niet of nauwelijks sprake is van schuld 
en verantwoordelijkheid. Zoals in de varian-
ten hieronder:
• ‘Sorry dat je bent ontslagen’: de verontschul-
diging zonder schuld. deze vorm komt in het 
Nederlands nauwelijks voor, maar is in het En-
gels is heel normaal. Je buurman vertelt je dat 
hij op staande voet is ontslagen en jij reageert 
met een welgemeend ‘i am so sorry’. Natuur-
lijk draag je geen enkele schuld. Je maakt sim-
pelweg een buiging van medeleven.
• ‘Sorry, dat mijn trein ontspoorde’: excuses 
voor overmacht. dit is een variant op de vo-
rige, behalve dat je hier wel degelijk deel uit-
maakt van het probleem. Je hebt iemand bena-
deeld, maar zonder dat je er iets aan kon doen. 
Opnieuw is een excuus prima: je doet recht 
aan de gevoelens van anderen en niemand die 
beweert dat jij er iets aan kon doen.
• ‘Sorry, dat ik onduidelijk was’: excuses voor 
bijna niets. deze sorry hangt een beetje tus-
sen een echte verontschuldiging en een blijk 
van medeleven in. ‘ik ben wat breedsprakig 
geloof ik, sorry daarvoor!’ hier verschillen 
mensen in. Sommigen lopen zich de hele dag 
te verontschuldigen voor kleine dingetjes. 
Anderen willen liever nooit door het stof gaan, 
zeker niet voor een pietluttigheid. Vrouwen 
zeggen gemakkelijker sorry dan mannen, zegt 
taalkundige deborah tannen in haar boek 
‘Woorden aan het werk’. het gaat mis als de 
ander jouw sorry-om-niks opvat als een echte 
knieval. En dat komt vaak voor: ‘Je hoeft je niet 

het meteen door als 
een organisatie alleen 
voor de bühne of voor 
de aandeelhouder haar 
plicht doet. Onoprecht-
heid merk je bijvoorbeeld 
als de excuses alleen van 
de woordvoerder of de 
pr-afdeling komen. Of 
als iemand overduidelijk 
gedwongen wordt excu-
ses te maken. Excuses 
blijken effectiever als ze 
duidelijk zijn gericht op 
de ontvanger, persoonlijk 
zijn en als ze expliciet de 
wensen van de benadeel-
den benoemen.
• Emotie. Het lijkt erop 
dat excuses effectiever 
zijn in situaties waarin 
sprake is van sterke 
negatieve emoties zoals 
verontwaardiging, boos-
heid en woede. In situa-
ties waarin het gebeurde 
mensen betrekkelijk koud 
laat, hebben excuses 
geen effect of kunnen ze 
gemakkelijk averechts 
werken. John Cleese 
liet in zijn film ‘How to 
irritate people’ al zien 
hoe je mensen woedend 
kunt maken door voor 
alles en nog wat ‘sorry’ te 
zeggen…
Bronnen: J.E. Hulst, A.J. 
Akkermans en S. van 
Buschbach, Excuses aan 
verkeersslachtoffers. 
R. Hordijk, This Time It’s 
Personal, Utrecht, 2014.
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de veiligheid van de Groningers. Betreuren 
en spijt betuigen is wat anders dan excuses 
maken. dat laatste kan juridische en poli-
tieke consequenties hebben. daarom tonen 
regeringsleiders regelmatig berouw en spijt 
over het slavernijverleden van hun land, maar 
bieden ze zelden verontschuldigingen aan. Zo 
voldoe je aan criteria als oprechtheid en empa-
thie, maar aan de kant van verantwoordelijk-
heid doe je er het zwijgen toe. 

schuldvraag
in deze varianten worden excuses als ‘galan-
te empathie’ overgebracht naar een situatie 
waarin de schuldvraag luid om aandacht 
vraagt. Ze getuigen wel van medeleven maar 
niet van de bereidheid om op enigerlei wijze 
verantwoordelijkheid te nemen. Laat staan 
om je leven te beteren. Problematisch is dat 
wel. de nood aan de kant van de benadeelde 
partij wordt niet gelenigd. En het uitgekiende 
spreken maakt eerder een berekenende dan 
een empathische indruk. dat is onbevredi-
gend in een situatie waarin jouw aandeel in 
de schuldvraag op zijn minst onderwerp van 
maatschappelijk debat is.
in theoretische uiteenzettingen komen meest-
al drie elementen naar voren als de kern van 
een geslaagd excuus: verantwoordelijkheid 
nemen voor de fout en de gevolgen, medeleven 
tonen en maatregelen nemen om de fout te 
herstellen. dit laatste – het nemen van maat-
regelen – doet ook dienst als ‘bewijs’ voor de 
eerste twee. Want als je bereid bent maatrege-
len te nemen laat je zien dat je het meent. de 
mate waarin de verschillende ingrediënten 
effectief zijn hangt van de situaties af, zeggen 
onderzoekers hulst, Akkermans en Van  
Buschbach in hun rapport ‘Excuses aan ver-
keersslachtoffers’, maar in het algemeen  
versterken ze elkaar.

juridisering
tegelijk maakt de juridisering van excuses 
het lastig om vrijuit te spreken. Juridisch staat 
een excuus al snel gelijk aan een schuldbeken-
tenis. met alle materiële gevolgen van dien. 
dat is jammer, want de juridisering van het 
sorry-zeggen doorkruist een morele traditie 
van berouw en spijt die helemaal niet over geld 
gaat. We buigen het hoofd naar iemand die 
we schade hebben berokkend. hoe groter ons 
aandeel in de schuld, hoe dieper we buigen. 
de opbrengst die we verlangen is vergeving, 
een streep eronder. in de juridische context 
lijkt het vooroverbuigen echter meer op een 
uitnodiging om een zware financiële last op je 
schouders te laden.
in de Verenigde Staten is tegen die achter-
grond in het recht de mogelijkheid opgeno-

men om excuses aan te bieden zonder juri-
dische consequenties. Voormalig Nationale 
Ombudsman Alex Brenninkmeijer twijfelt in 
het rapport ‘Excuses in het openbaar bestuur’ 
(2010) aan de noodzaak van zo’n maatregel. 
Volgens de Ombudsman is het in de meeste 
gevallen niet erg waarschijnlijk dat een excuus 
juridische bewijskracht heeft. 
in ieder geval betekent verantwoordelijk-
heid nemen iets anders dan aansprakelijk 
zijn. Je kunt je immers als organisatie prima 
verantwoordelijk voelen voor het oplossen 
van complicaties, zonder dat dit automatisch 
betekent dat deze (volledig) aan jou te wijten 
zijn. iedereen weet dat de werkelijkheid vaak 
weerbarstig is: problemen hebben verschillen-
de oorzaken, successen hebben vele vaders, 
fouten meervoudige makers.

geld besparen
Belangrijker nog is de vaststelling dat het wel 
eens omgekeerd zou kunnen zijn: een oprecht 
excuus kan je veel geld besparen. Brennink-
meijer beargumenteert dat excuses juist de 
weg vrij maken voor oplossingen zonder scha-
declaims, of dat deze claims na een oprecht 
excuus over het algemeen een stuk milder 
uitvallen. Zonder excuses fixeren mensen 
zich vaak op een financiële compensatie, hoe-
wel het hun daar niet altijd primair om gaat. 
Schadevergoedingen zijn een vorm van ge-
noegdoening als excuses uitblijven. Behoeften 
aan erkenning en bevestiging worden daarbij 
niet gelenigd (zie ook kader over excuses als 
instrument).
maar of het nu geld kost of niet, het aanbieden 
van excuses is een uitdrukking van behoorlijk 
bestuurlijk handelen, aldus de Ombudsman. 
Bovendien is het vermogen excuses aan te 
bieden een belangrijke kwaliteit van de com-
municatieve organisatie, die bijdraagt aan een 
goed humeur eromheen.
Sorry dat ik voor deze eenvoudige conclusie 
een lange aanloop nodig had.

Harrie van Rooij is communicatieadviseur en pu-
blicist, en auteur van het boek ‘Stop met commu-
niceren. Waarom communicatie meestal mislukt 
en hoe je daar verandering in brengt’ (2014).

paardenvlees in  
rundvleesburgers
Op 15 januari 2013 
meldden Engelse 
nieuwszenders dat in de 
rundvleesburgers van de 
Engelse supermarktketen 
tesco paardenvlees was 
gevonden. De Engelse 
pers en consumenten 
reageerden woedend. Op 
16 januari was de beurs-
waarde van tesco gezakt 
met 360 miljoen euro. 
Binnen 24 uur plaatste 
de ceo van tesco een 
blog op de website van 
tesco waarin hij stelde 
dat het vertrouwen van 
de consument was ge-
schaad. Hij onderstreepte 
dat alle producten die 
paardenvlees konden 
bevatten, onmiddellijk 
waren teruggetrokken. 
De volgende dag stond er 
een paginagrote adver-
tentie in de Britse kranten 
met de tekst ‘We Apolo-
gise’. tijdens interviews in 
de dagen na het incident 
benadrukten bestuursle-
den en zelfs personeels-
leden dat ze spijt hadden 
van het incident en dat 
de uiteindelijke schuld bij 
de leveranciers lag. tesco 
koos er echter tegelijk 
voor om de schuld niet te 
ontwijken en gaf toe dat 
tesco een verantwoorde-
lijkheid had om goede en 
veilige producten aan zijn 
klanten te leveren. 

Gedurende het schan-
daal hield tesco zijn 
klanten op de hoogte 
van de zaken rondom 
het onderzoek naar de 
gemaakte fouten. Blogs, 
nieuwsupdates en video-
interviews werden via so-
cial media verspreid. Niet 
alleen door de commun-
ciatieafdeling, maar ook 
door bestuursleden en 
medewerkers. Hierdoor 
kon tesco zijn berichten 
een persoonlijkere toon 
geven en laten zien dat 
de hele organisatie ermee 
bezig was.
Na de aanvankelijke 
golf van woede, werd 
in toenemende mate 
lovend gesproken over 
de manier waarop tesco 
met de situatie omging. 
Na enkele weken steeg 
de beurswaarde tot een 
hogere waarde dan vóór 
het incident. Op sociale 
media kantelde het senti-
ment naar positief. 
Bron: R. Hordijk, This 
Time It’s Personal, 
Utrecht, 2014.

‘ Als je 
bereid bent 
maatregelen te 
nemen, laat je 
zien dat je het 
ook meent’


