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Beperkte kennis, beperkt bewustzijn 
 
 
Hans Strikwerda 
 
 
Heb ik een volledig bewustzijn van wat mijn rol als management consultant is in de 

hedendaagse samenleving en welke effecten die rol heeft op anderen?  

 Die vraag kwam bij mij op bij het lezen van een hoofdstuk Die Erfindung der 

Subjektivität – Die primäre Enthemmung und ihre Ratgeber uit Peter Sloterdijks boek Im 

Weltinnenraum des Kapitals1.  Ik wil niet beweren dat ik de tekst van Sloterdijk als niet-

filosoof helemaal begrijp, maar het zet me wel aan het denken. De management 

consultant, of het nu via Taylor is of via Weber, behoort tot de binnenkant van het 

kapitalisme. De management consultant mag dan wel geacht worden onafhankelijk op te 

treden, maar onafhankelijkheid is steeds relatief. Onafhankelijk wil bovendien niet 

zeggen: zonder ideologie. Een als onideologisch ervaren consultant is onideologisch 

omdat zijn – impliciete – ideologie congruent is met die van de samenleving waarin hij of 

zij opereert, respectievelijk dat van het cliëntsysteem. Er is recent discussie ontstaan over 

de rol van managers in organisatie voor onderwijs, zorg en professionele 

dienstverlening.2 In essentie gaat het daarbij om conflicterende waarden: procedurele 

rationaliteit versus substantiële rationaliteit, efficiency versus naastenliefde, het 

eigenbelang versus dat van de cliënt. In bredere zin gaat het om het conflict dat sinds 

begin jaren negentig is gegroeid toen de kernwaarden uit de markt, efficiency en 

utilitarisme, werden toegepast op de overheid (en daar rechtmatigheid en rechtszekerheid 

verdrongen) en in de non-profit sector (waar de kernwaarden naastenliefde, moraliteit en 

loyaliteit werden verdrongen). We zullen als beroepsgroepen, zowel de management 

consultants als de interim managers, onder ogen moeten zien dat wij daarin instrumenteel 

zijn en dus veroorzakers en dragers van het conflict zijn.  

 De vraag die gesteld moet worden is hoe heeft dit zo kunnen ontstaan? Het 

verweer van de consultants en interim managers zal zijn dat hen wordt gevraagd meer 
                                                 
1 Suhrkamp Verlag, 2005. 
2 Zie de verschillende artikelen in het NRC-Handelsblad, juni-juli 2005. 
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bedrijfskunde, marktdenken, efficiency en een in termen van bedrijfseconomie bewustere 

wijze van werken te introduceren, zowel in overheidsorganisatie als in de non-profit 

organisaties. Omgekeerd hebben met titels als Re-engineering government consultants ook 

hun eigen markt gecreëerd binnen de overheid en non-profit. Dat viel in goede aarde bij 

de politici omdat die overheid zowel in haar interne organisaties als bij die van de door 

haar gesubsidieerde of bekostigde instellingen kostenbesparingen wilde realiseren. Door 

bijvoorbeeld taken als het Kadaster en de Rijksdienst voor het Wegverkeer qua 

bedrijfsvoering als op zich zelf staande bestuursorganen, onder een eigen wet, te 

organiseren (geheel volgens Weber’s concept van Organschaft) zijn zeker aanmerkelijke 

efficiency-winsten gerealiseerd en is de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. Wel is 

er een ernstig probleem met de governance van de circa tweehonderd bestuursorganen.3 

Het gevoelen bestaat dat de realisatie van die efficiency en hogere kwaliteit van de 

dienstverlening ten koste is gegaan van de democratie als waarde en wel zodanig dat het 

draagvlak voor qua bedrijfsvoering op zich zelf georganiseerde bestuursorganen is 

aangetast.4  

 De diepere oorzaak hiervan moet volgens Sloterdijk gezocht worden in een 

omslag in onze cultuur; de moderne activiteitscultuur verzet zich tegen de heteronomie 

van hiërarchie en bevel. Van oudsher waren het die twee constructies die mensen hielpen 

dingen te doen waartoe ze zich zelf niet wisten te brengen: de ontremming tot de daad. 

In het verzet tegen hiërarchie en bevel is gezocht naar een methode waardoor bevel en 

instructie door de ontvanger daarvan worden ervaren alsof hij enkel en zuiver zijn 

innerlijke stem lijkt te volgen wanneer bevel en instructie worden opgevolgd. Deze 

techniek maakt ook deel uit van het vak change management, zowel in de facilitaire aanpak, 

de rationeel-empirische, in het bijzonder die variant die zich concentreert op het 

eigenbelang van betrokkenen, de normatieve strategie en re-educatieve strategie voor 

verandering (maar uiteraard niet de machtsstrategie).5 Daarmee is het vak change 

management één van de instrumenten in onze cultuur waarmee subjectiviteit vorm, inhoud 

en functie wordt gegeven. Immers het gaat er om, zo luidt het moderne discours, dat 

betrokkenen, individuen zelf bereid zijn tot verandering, zichzelf weten te ontdoen van 

de remmingen die hun eigen verandering in de weg staan.  

                                                 
3 Werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau. 2005. Een herkenbare staat: investeren in de overheid: 
56 p. 's-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
4 Ibid. 
5 Carnall, C. A. 2003. Managing Change in Organizations (fourth ed.). London: Prentice Hall/Financial Times. 
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 Daarbij gaat het er niet om gebruik te maken van theoretische inzichten, maar het 

gebruiken van belangen ten gunste van praktische doelen. Sloterdijk: in de discours van 

de ondernemer is de brug tot de daad geconstrueerd uit (zelf)belang. In de moderne 

cultuur komt de actor niet in vorm zolang hij niet ondersteund wordt (door een 

consultant) in zijn zelfconsultatie en zelfovertuiging: “Aus Selbstberatung und 

Selbstüberredung soll schlieβlich die Selbstenthemmung resultieren.”   

 Hiermee is in onze cultuur een dilemma geconstrueerd. Enerzijds hebben we het 

subjectieve individu bevrijd uit hem overheersende machten, tegelijk is het dominante 

kenmerk van het subjectieve individu: onberekenbaarheid wegens de ondoorzichtigheid 

van zijn motieven. Dit dilemma laat zich niet oplossen met de roep om vertrouwen. Wie 

te maken heeft met anderen die hun eigen motieven volgen, weet nooit wat precies de 

bron is van die motieven omdat wat als eigen motieven wordt ervaren en gepresenteerd, 

als regel via onbewust processen door anonieme machten is geïndoctrineerd, met eerbare 

motieven of minder eerbare motieven, in een niet-triviaal complex van ambitie, reflectie, 

energie en geniepigheid. Wie te maken heeft met het moderne, subjectieve individu ist 

also gut beraten deze met een houding van freischwebenden wantrouwen tegemoet te treden.  

 

Wat Sloterdijk enthemmung noemt vormt de kern van de maatschappelijke functie van de 

management consultant: individuen, groepen, organisaties zich bewust doen worden van 

disfunctioneel geworden conventies, routines, uitgangspunten e.d. en die van zich af 

werpen om nieuwe groei en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. In een enkele 

pennenstreek plaatst Sloterdijk deze functie in een cultuurhistorisch perspectief.  Zo 

beschrijft Sloterdijk hoe de Jezuïeten door het instrument van de wetenschap te 

combineren met gehoorzaamheid aan de Paus en gebruik te maken van liturgische 

instrumenten van de kerk er in slaagden het passieve leiden van het individu om te zetten 

in een actief kunnen en willen; een historische vorm van change management.    

 Latere generaties organiseerden de ontremming (tot verandering) met modernere 

middelen dan de Jezuïeten deden door gebruik te maken van evidentie, moraliteit, 

decisionisme6 via figuren als advocaten, secretarissen, adviseurs en therapeuten. De 

filosofische stroming waarin dat geformuleerd is, is het pragmatisme, de officiële 

filosofische grondslag van het vak bedrijfskunde. Sloterdijk citeert William James, één 

van de grondleggers daarvan, die schrijft over pragmatisch, empirisch, dus niet 

                                                 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Dezisionismus  
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theoretisch instelde, mensen: “They dogmatize like infallible popes”.7 De idee van de 

onfeilbare paus is geen specialiteit van de Katholieke Kerk, maar een ubiquitaire 

psychische functie die geactiveerd moet worden wanneer het subjectieve individu begint 

te twijfelen. Immers de taak van de innerlijke paus is om de twijfel die steeds knaagt in de 

mens te onderdrukken om hem zo in staat te stellen te handelen en zo zijn weg te vinden 

in de onzekerheden van de samenleving van kansen.  

 O ironie, waar vind ik deze onfeilbare pausen? Juist, in de management literatuur 

waar van onzekerheden ontdane prescripties worden gepresenteerd als reflexieve, 

ontremmende theorieën. Sterker nog, veel boeken over change management spannen hierin 

de kroon. Maar zo schrijft Sloterdijk, na Descartes, Kant, Fichte en Marx handelt de 

mens niet langer vanuit zijn sterfelijkheid, maar vanuit de theorie. Na deze filosofen, 

echter, bestaat die theorie niet meer uit reflectie, maar uit het verschaffen van 

grondslagen voor succesvol handelen. Het was de filosoof Kant die voorstelde het 

hoogste niveau van zelfadvisering, het categorische imperatief, te verankeren in de mens, 

zodat deze zelf de maatstaf voor alle gerechtvaardigd praktisch handelen in zijn ransel 

draagt. Het categorisch imperatief van Kant is niet praktisch, maar legitimeert wel het 

hebben van een eigen mening. Omdat die eigen mening nooit zulke duidelijk uitspraken 

doet als de echte paus en omdat individuen tot vlak voordat ze moeten handelen niet 

weten of hun innerlijke stem een duidelijk bevel heeft gegeven, omringt het individu zich 

met adviseurs en coaches die geen andere taak hebben het individu bij de sprong in het 

handelen behulpzaam te zijn. De zelfovertuiging van het subjectieve individu ( ‘ik ging bij 

mij zelf te rade’) roept feitelijk een taakverdeling in het leven om die ontremming te 

realiseren, die in het recente idealisme verkocht wordt als intersubjectiviteit. In 

werkelijkheid voltrekt zich op deze wijze de modernisering van het adviesvak.8  

 Het subjectivistisch individualisme heeft zeker als voordeel dat het in die zin 

bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de samenleving dat het vernieuwing in de weg 

staande hiërarchische verhoudingen, evolutionair of revolutionair, aan de kant kan 

schuiven. Vandaar ook dat in de geschiedenis van een natie het moment van 

onafhankelijk worden steeds zo belangrijk is. Daar staat tegenover, we kennen dat in 

organisaties, sterke leiders creëren zwakke organisaties, dat diezelfde vrijheid individuen 

ook onzeker maakt. Die onzekerheid creëert een markt voor intellectuelen die de aan 

onzekerheid leidende, onder-geïnformeerde en onder-gemotiveerde individuen terzijde 

moeten staan, die het gat dat is ontstaan door de weggejaagde despoot moeten opvullen. 
                                                 
7 Sloterdijk, op. cit. p. 100.  
8 Ibid. p. 102. 
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Volgens Sloterdijk waren het in de periode van 1793 tot 1968 de ideologen, nadien hun 

opvolgers de management consultants die zich nestelden in de gaten achtergelaten door 

de weggejaagde heersers. De ideologen (en hun functionele voorgangers de secretarii in de 

zestiende eeuw en de biechtvaders van de vorsten) ontremden zichzelf en hun cliënten 

gewoonlijk in naam van de ‘geschiedenis’ met alle gewelddadige gevolgen van dien.  

 Consultants kregen na 1968 vrij spel nadat de ideologieën ten einde liepen en de 

wereld niet meer in termen van vijanden maar van concurrenten werd uitgedrukt. In 

naam van de vrije markt en succes als vorm van mensenrecht ontremmen ze hun cliënten 

naar nieuwe strategieën, organisatievormen, processen stijlen van leidinggeven en 

arbeidsverhoudingen. Daarbij wordt een beperkt arsenaal van onfeilbare technieken 

toegepast, technieken die onfeilbaar zijn omdat men de beperkingen daarvan niet kent. 

De jongste adviesgolf/generatie gaat volgens Sloterdijk terecht uit van de 

aanname dat cliënten die niet al te veel kunnen doen, het beste geadviseerd kunnen 

worden door consultants die weten dat ze niet al te veel weten. Wat de huidige generatie 

adviseurs daarmee ook niet weet is dat ze drager zijn van de overheersing van de idee van 

het vrije marktmechanisme over andere waarden in de samenleving, waarden, hiervoor 

genoemd, die essentieel zijn om het vrije marktmechanisme te doen functioneren. 

Daardoor ontstaat de paradoxale situatie dat in plaats van de publieke sector te 

ontremmen uit de dominantie van het vrije marktdenken en evenwicht te herstellen, dat 

de politiek zich steeds meer tegen de vrije markt begint te keren. Eén van de redenen 

waarom in Frankrijk de Europese grondwet werd weggestemd omdat die naar oordeel 

van de Fransen teveel een inbreuk betekent op het relationship capitalism waarvan Frankrijk 

altijd aanhanger is geweest. Een tweede paradox is dat instellingen in de publieke sector 

om zich staande te houden in de dominantie van het vrije markt denken, steeds weer 

adviseurs inhuren om hen daarbij te helpen, maar ze realiseren zich niet, de consultants 

ook niet, dat ze daarmee Trojaanse paarden binnenhalen. 

Wat leert nu ons dit hoofdstuk van Sloterdijk? In de eerste plaats dat we het 

historische bewustzijn over onze rol in de ontwikkeling van de samenleving dieper en 

breder moeten trekken dan nu het geval is in de lijn Taylor – re-engineering. In de 

tweede plaats zullen we ons bewust moeten worden wat ons referentiekader is wanneer 

we adviezen geven: is dat het referentiekader van de cliënt of is er sprake van een hoger 

liggend of algemener belang in welks heteronomie de cliënt zich bevindt? Het hoofdstuk 

leert ons ook dat wanneer aanstonds de politiek het evenwicht tussen de waarden van 
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markt, particulier-initiatief (non-profit) en staat weer gaat herstellen, de beroepsgroep 

zoals deze nu functioneert zal marginaliseren en ruimte zal geven aan een nieuwe.  
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