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Waarschuwing voor filosofen! 

Deze tekst staat tot filosofie als een bladzijde uit een toeristengids tot een land 

en haar cultuur.1 
 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

Het is een voorrecht als je als onderzoekend filosoof de mogelijkheid krijgt om je te verdiepen in 

een vakgebied waar je anders niet snel mee in aanraking zou komen. Ik kreeg de mogelijkheid om 

bij een woningcorporatie onderzoek te doen naar de bruikbaarheid van filosofie, kentheoretische 

filosofie in het bijzonder, voor de wereld van de volkshuisvesting. Er is op dit moment veel te 

doen om de maatschappelijke agenda van deze sector. Het is mijn ervaring dat de mensen die 

erin werkzaam zijn, overlopen van oprecht enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid. 

Daarvoor verdienen zij meer krediet dan zij op dit moment krijgen. Wat niet wegneemt dat het 

gevoerde beleid zeker te verbeteren valt. Een op kentheoretische filosofie gestoelde 

bedrijfsfilosofie kan hier mogelijk een positieve impuls aan geven. Ik dank Klaas Mulder, die mij 

introduceerde in het onderwerp en de volkshuisvesting. Zijn ideeën zijn een bron van inspiratie. 

De teksten uit hoofdstuk drie, uit het rapport “Waarzeggen en Waarmaken”,  zijn ook van zijn 

hand. Frits Schipper heeft mij op de juiste momenten de weg gewezen. Waarvoor dank. Heleen 

en Just gaven het laatste zetje waardoor er na lang dralen een mooi einde gloort. 

 

DvM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vrij naar Kuhn. 
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Inleiding 

 

Een bedrijfsfilosoof richt zijn interesse in filosofie op de wereld van bedrijven. De wereld van 

besturen, beslissen, maken, verkopen, veranderen, verbeteren en verdienen, om maar eens een 

paar aspecten van bedrijvigheid te noemen. Filosofie en bedrijfsleven zijn geen vanzelfsprekende 

combinatie. Er bestaan nogal wat vooroordelen over en weer. Voor veel managers staat filosofie 

gelijk aan zweven op een tapijt met je schoenen uit. Dat is leuk voor softies en 

wereldverbeteraars maar je koopt er niets voor. Kom met een mooie visie, een strakke missie en 

de cijfers om het te onderbouwen en we kunnen praten. In gelul kan je niet wonen, zullen we 

maar zeggen. 2 

  

Voor menig filosoof is de praktijk van besturen en ondernemen geen voor het handliggend 

onderwerp. Het ethisch discours richt in eerste instantie op ethiek ‘an Sich’ en wellicht daarna op 

bedrijfsethiek. Het gaat allereerst om politieke filosofie en daarna om organisatiekunde. Een op 

winst georiënteerde en praktijk gerichte instelling zou een zuivere filosofie maar in de weg zitten. 

Bovendien had het bedrijfsleven onder sommige filosofen een verdacht karakter. Marx heeft daar 

een stevige aanzet toe gegeven met zijn aanslag op het kapitaal; ‘Das Kapital’. Als we niet 

uitkijken, worden we slaven van de bazen die middels aangeleerd verlangen naar 

consumptiegoederen ons in de tang hebben en houden. Ik chargeer nu een beetje, maar erg 

populair is het onderwerp bedrijfsleven niet geweest in de recente geschiedenis van de filosofie. 

Filosofie is er om kritiek te leveren. Maatschappijkritisch denken past niet in een kader van 

bedrijfsleven is een gedachte. Het bedrijfsleven vertegenwoordigt een orde. Die orde kan alleen 

oprecht van buitenaf bekritiseerd worden. Daarnaast is het instrumentele karakter van het 

bedrijfsleven een beperkende factor als het gaat om het kritisch gehalte van de orde. “De duivel 

schijt op dezelfde hoop” zullen we maar zeggen. Het stimuleren van deze hoop, geld verdienen, is 

geen taak van de filosofie. Filosofie lijkt er meestal direct mee in tegenspraak. Aan de moraal van 

het bedrijfsleven wordt vaak getwijfeld. Zeker nu de kredietcrisis om zich heen grijpt, is het 

gebrek aan moraal bij banken en bedrijfsleven een geliefde zwarte piet. 

  

Over de moraal van de markt en de consument wil ik het hier verder niet hebben. Al gaat het met 

de moraal in het bedrijfsleven in mijn optiek steeds beter. Er is een toenemende interesse in 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Corporate Governance. Ondanks het feit 

dat filosofie en bedrijfsleven elkaar niet altijd zo lijken te liggen zijn er lichtpuntjes aan de hemel. 

Mijn punt is, dat de vooroordelen van beide kampen een eerlijk beeld van elkaar in de weg 

kunnen zitten. Dat zou een gemiste kans zijn. Een gemiste kans op kennisoverdracht en 

kennismanagement. 

 

Zoals ik aangaf is bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aardig in opkomst 

en draagt de filosofie op dat gebied al haar steentje bij. Er is alleen zoveel meer in filosofie dan 

alleen ethiek wat relevant is voor het bedrijfsleven. Dit essay is een analyse van en een pleidooi 

                                                 

2 Veel topbestuurders hebben vaak wel interesse in filosofie of filosofische onderwerpen. Vraag mensen naar de 
kwaliteiten van een gewaardeerd leider en de uitspraak ’zijn filosofie klopt’ zal niet ver om de hoek liggen. 
 
 
 



8 

 

voor een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie. Filosofische benaderingen die onder 

deze filosofie vallen hebben interessante dingen te melden waar het bedrijfsleven zijn voordeel 

mee kan doen.  

 

      Aanleiding en vraagstelling 

Dit schrijven is een analyse van het nut van een kentheoretische methode in de praktijk van een 

bedrijf dat opereert in het maatschappelijk middenveld: een grote woningcorporatie uit Zuid-

Holland met een woningvoorraad van rond de 50.000 woningen. Het beleid van 

woningcorporaties gaat veder dan het beheren van de woningvoorraad. Zij hebben vaak een 

uitgesproken maatschappelijke agenda. Hun activiteiten raken burgers direct. Maatschappelijke 

targets (doelstellingen) van dergelijke bedrijven maken een belangrijk onderdeel uit van de te 

behalen bedrijfsresultaten. Het belang van dergelijke targets is in meer bedrijfstakken in opkomst. 

Directe aanleiding tot deze analyse is een project waaraan ik meewerkte in dienst van een 

consultancybureau gespecialiseerd in volkshuisvesting. Het project behelsde een adviesopdracht 

voor de betreffende woningcorporatie met als doel onwaarheidrisico’s te minimaliseren. Klaas 

Mulder, senior consultant en filosoof van huis uit, was de initiator van dit project. Hij vroeg mij 

hieraan als stagiair mee te werken. Samen kwamen we onder andere tot het rapport 

‘Waarzeggen en Waarmaken’, een kentheoretische inleiding voor volkshuisvesters. 

 

Een vraag die aan dat project en dit schrijven ten grondslag ligt is: Hoe ziet een kentheoretische 

benadering van bedrijfsfilosofie, die een bijdrage wil leveren aan het behalen van 

maatschappelijke targets, eruit? Een tweede vraag die ik hier wil beantwoorden, de meest 

prominente, is de vraag of een dergelijke vorm van bedrijfsfilosofie daadwerkelijk kan bijdragen 

aan het behalen van deze targets. Daarvoor dient de vraag beantwoord te worden: Is een 

kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie bruikbaar als risicoanalyse? Bij de start van het 

project stelde ik mij onder andere de vraag: Kan het bedrijfsleven wat met bedrijfsfilosofie 

gebaseerd op kentheoretische thema’s? En, hoe verhoudt deze filosofie zich tot andere 

filosofische disciplines als het gaat om filosofie in bedrijf? Op dat moment was nog niet duidelijk 

in welke vorm kentheoretische filosofie een rol zou spelen in het rapport. De keuzes die in dat 

proces gemaakt zijn, geven aanleiding tot reflectie op de consequenties van de gekozen vorm. Dit 

schrijven is naast een analyse van de aard en het nut van een kentheoretische methode van 

bedrijfsfilosofie, ook een reflectie op de filosofische consequenties van de gekozen vorm. Dit 

resulteert in een derde vraag: Doet een, in een bepaalde vorm gegoten, bedrijfsfilosofie als 

instrument, wel recht aan de onderliggende filosofie of wordt deze te veel geweld aangedaan?  

 

De volgende drie vraagstellingen vormen dus de kern van deze reflectie op een kentheoretische 

benadering van bedrijfsfilosofie:  

I   Hoe ziet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie er mogelijk uit? 

II  Heeft een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie nut? 

III Doet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie, als instrument, wel recht aan de 

onderliggende filosofie of wordt deze teveel geweld aangedaan? 

 

Werkhypothese van nut 

De hoofdvraag is de vraag naar het nut van een op kentheoretische filosofie geïnspireerde 

bedrijfsfilosofie: Heeft een bedrijfsfilosofie geïnspireerd door kentheoretische filosofie, genoeg te 
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bieden waar de wereld van besturen, beslissen, maken, veranderen, verbeteren, manipuleren en 

verdienen baat bij heeft? De kentheoretische methode van bedrijfsfilosofie heeft nut als zij: 

Mogelijkheden/handvatten biedt om tot een beter geïnformeerd, completer en specifieker beleid 

te komen. Wat uiteindelijk resulteert in het behalen van gewenste bedrijfsresultaten. Of anders 

gezegd: Als zij de onwaarheidrisico’s verkleint. De methode is dus van nut als zij de kwaliteit van 

de gebruikte kennis in kennismanagement vergroot.  
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Hoofdstuk 1 

Een praktijk van filosofie in bedrijf 

 

1.1 Praktische filosofie voor bedrijven, hoe werkt dat? 

Praktische filosofie draait om de toegevoegde waarde van een filosofie voor een bepaalde 

praktijk. Filosofie voor bedrijven werkt alleen als het bedrijfsleven er baat bij heeft en je als 

filosoof duidelijk kunt maken aan bestuurders dat ze er hun voordeel mee kunnen doen. Dat 

laatste is niet onbelangrijk. Om als bedrijfsfilosoof aan de bak te komen moet je filosofie niet 

alleen waardevol zijn maar die waarde moet ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Je verkoopt 

een dienst en die dienst pak je in. Ik noem een ingepakte dienst; het product. Naast het hebben 

van een filosofie met een toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering, zal je een vorm moeten 

kiezen die aanspreekt en daarnaast ook praktisch is. Je wilt iets met je filosofie. Dat heeft 

consequenties voor de inhoud, die de oorspronkelijke filosofie wellicht geweld aandoen. Ik kom 

daar in het hoofdstuk ‘Vorm’ op terug. Praktische filosofie werkt dus als het: a) iets toe te voegen 

heeft aan de bedrijfsvoering en b) aanspreekt en c) praktisch is. 

 

1.2  Het product 

Als bedrijfsfilosoof ben je gedwongen te denken in termen van ‘product’. Vrij in ‘het wilde weg’ 

filosoferen zal zelden werken. Je wilt immers een dienst verkopen. Denken in product klinkt 

misschien wat gek als je denkt aan filosofie. Toch is het eigenlijk  al in de praktijk van ieder 

schrijvend filosoof aanwezig. Als je een essay als een product beschouwt, ben je al een eind op 

weg. Als je denkt in termen van ‘product’, wat zou het product van de bedrijfsfilosoof dan kunnen 

zijn? De mogelijkheden in productkeuze die je als filosoof hebt zijn enigszins beperkt. Het product 

beperkt zich in principe tot filosofisch advies of liever tot advies met als basis filosofie. De 

methoden die je daarbij inzet kunnen velerlei zijn. Een veel gebruikte methode is het socratisch 

gesprek. Het socratisch gesprek is een manier om bijvoorbeeld een groepsdynamiek op gang te 

brengen. Het socratisch gesprek kan een doel op zich zijn maar ook een middel om een gewenst 

doel te bereiken. Het doel van het ‘advies’ zou dan bijvoorbeeld kunnen luiden: Middels 

socratische gesprekken komen tot een beter inzicht in knelpunten binnen een organisatie en tot 

het onderzoeken van elkaars mening over deze knelpunten. 

 

Als advies je product is dan moet je vaststellen wanneer het bedrijfsleven baat heeft bij dat 

advies. Een manier om daar naar te kijken is een indeling te maken gebaseerd op de soort 

activiteiten waarvoor een bedrijf mogelijk advies inwint. Je zou kunnen stellen dat bedrijven in 

algemene zin baat hebben bij advies als dat advies: 

 

A) De resultaten direct verbetert. Dat kan dus advies behelzen dat de productielijn verbetert, 

marketing verbetert, de organisatie stroomlijnt, kosten reduceert, financieel risico beter 

beheerst of de effecten van investeringen beter voorspelt et cetera. 

 

B) Het (maatschappelijk) aanzien verbetert. Denk bijvoorbeeld aan marketing op dit gebied of 

beleid op het gebied van MVO. Dit laatste geldt natuurlijk alleen in een maatschappij die dit 

van belang acht. In onze maatschappij waarin consumenten het maatschappelijk presteren 

van ondernemingen steeds belangrijker lijken te vinden is dit dus een belangrijk thema. 
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C) De werkomgeving aantrekkelijk maakt voor werknemers. Dit speelt voornamelijk in een 

krappe arbeidsmarkt waarin het behouden en dus plezieren van werknemers belangrijk is. 

Dit plezieren kan ook betekenen: de persoonlijke ontwikkeling van werknemers bevorderen. 

 

Deze indeling gaat uit van behoeften van bedrijven. Het is ook mogelijk een indeling te maken op 

basis van de aard van een filosofische interventie. Een dergelijke benadering die uitgaat van de 

relevante ‘content’ van een filosofische interventie, beschrijft Schipper.3 Hij komt tot een indeling 

die onderscheid maakt in: 1) understanding, 2) looking beneath the surface, 3) clarification. 

Hoewel deze indeling vanuit filosofisch oogpunt wellicht relevanter lijkt, vind ik een indeling 

gebaseerd op de behoeften van bedrijven een zeer bruikbaar onderscheid. Het helpt het 

speelveld van een bedrijfsfilosoof schetsen en biedt de mogelijkheid de effectiviteit van een 

filosofische interventie te beoordelen op basis van haar bestaansrecht, de bedrijfsmatige reden 

waarom zij is ingezet. 

 

Advies met een filosofische achtergrond richt zich vaak op reden B. Advies van dergelijke soort is 

dan ook in ruime mate aanwezig. Denk daarbij aan advies op het gebied van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en bedrijfsethiek of Corporate Governance. 

 

Filosofische activiteiten zoals een dagje uit met een filosofische tint of een goed filosofisch 

gesprek voldoen (ongewild wellicht) aan een behoefte gegenereerd door reden C.  

 

Natuurlijk worden filosofische methoden om meerdere redenen ingezet. Het socratisch gesprek is 

een methode die naar gelang de aard van de opdracht zowel om reden C of A toegepast kan 

worden. Als reden A de inzet is, dan zal een ronde socratische gesprekken uiteindelijk moeten 

leiden tot een advies dat zich richt op het verhelderen van disfunctionele knelpunten in de 

organisatie en het zoeken naar oplossingen die processen in een organisatie stroomlijnen.  

 

Advies om allerlei redenen kan zijn waarde hebben. In mijn optiek heeft reden A toch een 

meerwaarde ten opzichte van de twee andere redenen. Op dat moment is bedrijfsfilosofie een 

middel dat ingezet wordt om de core business van een bedrijf te verbeteren. Vanuit een bedrijf 

gedacht zou je kunnen stellen dat filosofie dan het grootste nut heeft voor de bedrijfsvoering 

omdat het direct ingrijpt op bedrijfsresultaten. Vanuit filosofisch perspectief kun je 

beargumenteren dat de invloed van het filosofisch discours het grootst is daar waar beleidsmatige 

keuzen gemaakt worden. Het biedt betere mogelijkheden om daadwerkelijk een positief stempel 

te drukken op beleid. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan andere doelen van filosofie in bedrijf 

of het intrinsieke nut van filosoferen in het algemeen. Het genot van een goed filosofisch 

rondetafelgesprek ten behoeve van het algemeen welzijn van de mens of werknemer, kan 

niemand met gevoel voor het goede leven als irrelevant wegwuiven. Van nut voor het 

bedrijfsresultaat is een dergelijk vrijblijvend gesprek echter meestal niet. Filosofie staat voor het 

‘goede leven’ van individu en samenleving (maatschappelijk welzijn). Het laatste kan een 

bedrijfsfilosoof het best bevorderen door invloed uit te oefenen op het beleid van bedrijven die 

dat maatschappelijk welzijn mede bepalen. 

 

                                                 
3 F. Schipper, Philosophising Outdoors, uit practical-philosophy, UK 2003 
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1.3 Reden voor een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie 

De kentheoretische benadering, onderwerp van deze analyse, wil met het gebruik van filosofische 

inzichten helderheid brengen in kentheoretische aspecten van beslissen en besturen. Het reikt 

instrumenten aan die het voor bestuurders mogelijk maakt meer gefundeerde, of meer 

geïnformeerde, voorspellingen te doen over effecten van te nemen maatregelen en 

investeringen. Maatregelen waarvan de effecten beter voorspeld zijn, verminderen het risico op 

falend beleid. Dit kan een onderneming helpen bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten. De 

kentheoretische methode wordt dus om reden A aangewend. Als het hierin faalt, heeft het weinig 

zin het om andere redenen in te zetten. Ik ben van mening dat de kentheoretische methode bij 

uitstek geschikt is als filosofische methode om beleid rond de kerntaken van organisaties te 

ondersteunen en te verbeteren. Hiermee wil ik niet zeggen dat een thema als ethiek geen 

mogelijkheden biedt om resultaten van kerntaken van een onderneming te verbeteren. Mijn 

essay ‘Why fiduciary duty is not enough to be a decent banker’ (21-02-2008) is een ethische reflectie 

op het bankwezen. Daarin wordt op ethische gronden beargumenteerd hoe de crisis een logisch 

gevolg lijkt te zijn van de verslofte zorg voor het werkelijke product van het bankwezen, namelijk: 

vertrouwen. Ethiek blijkt dan een key-asset van een bedrijfstak en niet iets wat je doet omdat het 

in een ‘code of conduct’ staat. 

 

1.4  Twee algemene methoden van bedrijfsfilosofie 

In de vorige paragraaf heb ik een aantal redenen voor (of doelen van) filosofisch advies 

aangestipt. Hoe je invulling geeft aan de weg die leidt naar een bepaald doel is een tweede. 

Filosofie in praktijk is niet eenduidig. Net zoals filosofie niet eenduidig is. Filosofie in praktijk kun 

je op veel manieren doen. Gebruikte filosofieën verschillen, methoden of technieken verschillen 

en bedrijfsfilosofen verschillen. Hoewel er dus verschillende manieren van filosofie in bedrijf naast 

elkaar bestaan en deze elk hun specifieke eigenschappen hebben. Ik wil hier een algemene 

tweedeling maken in gebruikte methoden. Deze tweedeling is een simpele en toont twee kanten 

van filosoferen in praktijk. Filosofie in praktijk kan onderscheiden worden in explorerende 

methoden en informerende of sturende methoden. Het is een praktisch onderscheid. Toch is er 

ook een onderliggend theoretisch onderscheid. Sommige filosofieën zijn door hun theoretisch 

kader geschikter als explorerende methode, andere als sturende methode. 

 

Deze dichotomie in methode lijkt mij een bruikbaar hulpmiddel bij denken over de belangrijke 

vraag: Wat wil ik met mijn filosofische interventie bereiken? Of anders: wat is het doel van de 

organisatie met deze filosofische interventie? Vaststellen wat de mogelijkheden en doelen van 

deze twee methoden van filosofie in praktijk zijn, helpt bij het formuleren van een helder 

antwoord op deze vragen. 

 

1.5   Explorerende methode 

De explorerende methode is onderzoekend van aard. Zij tast af, ondervraagt en constateert. De 

explorerende methode legt een ‘speelveld’ bloot. Doel kan bijvoorbeeld zijn, vooroordelen die 

aan een bepaald beleid ten grondslag ligt boven water te krijgen. De dialoog is een middel dat 

exemplarisch is voor de explorerende methode.  

De socratische methode is een voorbeeld van een explorerende methode. De socratische 

methode inventariseert middels socratische gesprekken knelpunten in een organisatie. Er is focus 
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op knelpunten middels introspectie en groepsdynamiek. Inleving en intersubjectieve afstemming 

leiden tot inzicht. De inzichten die dit oplevert zijn eventueel een beginpunt voor verandering. 

 

Gedurende het project dat leidde tot de rapporten is ook gebruik gemaakt van twee explorerende 

methoden. De eerste noem ik de ‘deconstructieve analyse’ en de tweede de ‘filosofische 

reflectie’.  

 

1.5.1 Deconstructieve analyse 

De deconstructieve analyse is een analysevorm die gebruikt kan worden om de interne en externe 

communicatie van een organisatie te onderzoeken op (filosofisch) interessante thema’s. De 

deconstructieve analyse is een hulpmiddel om tegenstrijdigheden, interessante uitspraken en 

thema’s in teksten van verschillende aard te ontdekken en analyseren. Uit analyse van een grote 

selectie citaten doemt een beeld op van kernbegrippen uit een organisatie. Deze kernbegrippen 

heten ook wel kernwaarden. Een kernwaarde is een herhaaldelijk opduikende term/waarde die 

van algemeen belang is voor een organisatie en tot de kern van haar discours behoort, of waarvan 

het de wens is dat deze tot de kernwaarden van de organisatie behoort. Deze kernwaarden vind 

je vaak in visies/missies of ze duiken al analyserend op uit de geselecteerde citaten. 

 

Voor het rapport werden meer dan 300 citaten verzameld uit de meest uiteenlopende bronnen, 

van jaarverslagen tot weblog. Alle verzamelde citaten werden gescoord in een Excelbestand, 

waardoor de citaten op verschillende zoektermen geselecteerd konden worden. De citaten 

werden gescoord op een aantal filosofische benaderingen, bron en kernwaarden van de 

organisatie. Hierdoor is het mogelijk de citaten te analyseren in verschillende scorecombinaties. 

Deze methode bleek een goed en verrassend middel om in een grote hoeveelheid teksten van 

verschillende aard dwarsverbanden en tegenstrijdigheden te detecteren.  

 

De kernwaarden van de organisatie uit ons onderzoek waren: empowerment, gemeenschapszin, 

keuzevrijheid, transparantie, zorg en coproducentschap.  
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       Voorbeeldpagina van een Excelbestand uit de deconstructieve analyse 
 

 

1.5.2  Filosofische reflectie 

Filosofische reflectie is een methode die gebruikt kan worden om een kernwaarde van de 

organisatie nader te onderzoeken op betekenis. Het is een onderzoek naar oorspronkelijke 

‘betekenis’ van begrippen of concepten. Oorspronkelijk in de zin dat het een fenomenologisch 

onderzoek betreft naar betekenis los van dagelijks gebruik en praktijk. Door middel van 

betekenistoekenning en betekenisverwijdering probeer je een beeld te schetsen van het 

fenomeen zelf. De methode is gebaseerd op de eidetische reductie van Edmund Husserl. Kern van 

deze reductie is onderzoek naar de fenomenen van objecten of onderwerpen. Het onderzoek in 

de eidetische reductie vindt plaats middels eidetische variatie. In de eidetische variatie denkt men 

telkens aspecten van een onderwerp weg of voegt deze toe. De variatie levert na verloop van tijd 

een stabiel beeld op. Het idee is dat men, door te variëren, in staat is tot de oorspronkelijke 

betekenis (dat wat een onderwerp behoort) van een onderwerp te geraken. De reductie vraagt 

om een ‘tussen haakjes zetten van de wereld’, het onderwerp uit de dagelijkse praktijk trekken. 

Hiermee wordt het onderwerp zichtbaar buiten de gebruikelijke context. Met het ‘tussen haakjes 

zetten’ verdwijnen ook de vooroordelen die met een context gepaard gaan. Men kijkt niet meer 

met een theoretische blik, in ons geval praktische blik, naar het onderwerp. De ‘open’ blik is naar 

het onderwerp gericht. Deze gerichte blik is een act van bewustzijn, in deze act van bewustzijn 

toont het onderwerp zich. De filosofische reflectie zet onderwerpen ook tussen haakjes en 

probeert zo het onderwerp uit de dagelijkse context te trekken en de kern van het onderwerp te 

onderzoeken. Zo ontstaat een beeld van de betekenis van een onderwerp binnen de algemene 

context (leefwereld) van een organisatie. Dat is iets anders dan de praktische context die het 
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gebruik van een onderwerp of kernwaarde met zich meebrengt. In hoofdstuk zes ga ik nader in op 

een filosofische reflectie op de kernwaarde ‘coproductie’. 

 

1.6  Sturende methode 

De sturende of informerende methode is vooral een filosofisch handvat. Zij is niet zozeer 

ondervragend (explorerend) maar beschrijft grenzen en biedt handvatten. Het maakt gebruik van 

methoden en filosofieën die grenzen beschrijven en handvatten bieden. De sturende methode 

bestaat uit wegwijzers. De sturende methode bepaalt regels in een ‘speelveld’. Een notitie is een 

voorbeeld van een bruikbaar middel voor een sturende methode. Een notitie is een middel om 

regels/kennis over te dragen.  

 

Filosofie in bedrijf dat zich bezig houdt met het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, schaar ik onder de sturende methode. Corporate governance legt men vast in 

notities en de denklijnen zijn onder andere onderbouwd met ethische principes. 

 

Het project, hier onder analyse, was een filosofische onderzoeksexercitie die onder andere leidde 

tot het rapport ‘Waarzeggen en Waarmaken’. Het project had als doel onwaarheidrisico’s te 

verkleinen, ten einde positieve sturing te geven aan beleid. De uitkomst van deze exercitie, het 

rapport, is voorbeeld van een sturende methode. Ik noem het hier de kentheoretische methode. 

De kentheoretische methode stuurt op het verkleinen van onwaarheidrisico’s en doet dit door 

‘kentheoretische’ grenzen van kennis te schetsen en handvatten aan te reiken gebaseerd op 

kentheoretische principes. Het rapport en de kentheoretische methode komen in het volgende 

hoofdstuk aan bod. 

 

1.7 De waarde van beide methoden 

Zowel de explorerende als de sturende methode is van waarde voor de filosofische praktijk. Welk 

middel, wanneer het meeste rendement oplevert ligt aan de gestelde doelen. Beide methoden 

kunnen naast elkaar gebruikt worden. Een filosofische interventie zal vaak van beide methoden 

gebruik maken. Ik heb beide manieren van filosoferen in bedrijf hier uit elkaar willen trekken om 

meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van filosofie in bedrijf en de kracht van beide 

methoden afzonderlijk. Een voorbeeld van Integratie van beide methoden komt in hoofdstuk zes 

nogmaals aan bod.  
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Hoofdstuk 2 

Kritische analyse en het kentheoretisch model 

 

Het rapport ‘Waarzeggen en Waarmaken, een kentheoretische inleiding voor volkshuisvesters’ is 

de weerslag van een onderzoek naar het ‘denken’ en ‘doen’ van een grote woningcorporatie in 

Zuid-Holland. Het is in feite een ‘kritische’ analyse van de kennis die gebruikt wordt bij het nemen 

van beslissingen en de manier waarop afwegingen worden gemaakt door een organisatie en haar 

partners. ‘Kritisch’ betekent hier: het bepalen van de grenzen van ons kenvermogen. Kennis van 

onze kenvermogens is van belang om kennis op waarde te kunnen schatten. Kennis is de basis van 

elke afweging.  Afwegingen in de betreffende sector die  een groot effect hebben op zowel 

bedrijfsresultaat als samenleving. Men neemt in deze sector besluiten over investeringen in 

maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke dienstverlening. De keuze voor doelen en 

middelen is afhankelijk van de afwegingen die worden gemaakt. Het effect van investeringen 

wordt geschat op basis van voorspelling. Voorspellen doe je op basis van wat je weet. De grenzen 

verkennen van wat wij kunnen weten en hoe wij weten kan een significante invloed hebben op de 

resultaten van investeringen. Een kritische analyse tracht juist dit te doen. Een doelstelling van 

het rapport was om met behulp van kentheoretische principes bestuurders middelen aan te 

reiken om tot beter gefundeerde besluiten te komen. In het rapport heet dit het risico op 

‘onwaarheid’ minimaliseren. Het rapport reikt instrumenten aan die het voor bestuurders in de 

maatschappelijke sector mogelijk maken meer gefundeerde, of meer geïnformeerde, 

voorspellingen te doen over effecten van te nemen maatregelen en investeringen. Maatregelen 

waarvan de effecten beter voorspeld zijn, verminderen het risico op falend beleid. De 

kentheoretische benadering is dus een vorm van risicomanagement.  

 

2.1 Filosofie als effectrapportage 

Kern van deze analyse is de stelling dat kentheoretische filosofie het bedrijfsleven iets te bieden 

heeft om beter beleid te voeren en risico’s op desinvesteringen te minimaliseren. Geen project in 

de wereld wordt uitgevoerd zonder dat er een risicoanalyse aan vooraf gaat. Risicoanalyse staat 

op dit moment vooral gelijk aan financiële risicoanalyse. Het laten calculeren van de financiële 

haalbaarheid van een project is een vanzelfsprekendheid. Een financieel stevig dichtgetimmerd 

plan zegt echter niet alles over de effecten van de maatregelen die in dat plan staan. Zijn de 

effecten die verwacht worden de juiste effecten om het doel te bereiken? Is het doel wel juist 

gekozen om het probleem dat voorligt op te lossen? Is het probleem dat voorligt wel het echt het 

probleem dat speelt? Zijn van de gekozen maatregelen de juiste effecten te verwachten? Als het 

gaat om vragen die betrekking hebben op de effecten van maatregelen die bestuurders nemen en 

de doelen die zij stellen kan filosofie wellicht de rol van risicoanalyse op zich nemen.  

 

Stelling: “Een risicoanalyse mede geïnformeerd door kentheoretische benaderingen vergroot de 

kans op het behalen van de beoogde bedrijfsresultaten. Een dergelijke vorm van risicoanalyse 

noem ik effectrapportage.” 

 

2.2 Een kentheoretisch kijk op de wereld 

De kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie heeft mogelijk een positief effect op beleid 

omdat zij inzicht geeft in de manier waarop wij, en dus bestuurders, kennis vergaren. De basis van 

een beslissing is informatie/kennis. Deze methode vraagt daarom om een verklaringsmodel van 
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kennisvergaring. Het is niet toevallig dat het model in dit geval samenvalt met de ‘grondvraag’ van 

kentheoretische filosofie: Hoe weten wij wat van de wereld? 

Aan de kentheoretische methode ligt een ‘model’ van de werkelijkheid ten grondslag. Het in het 

rapport gebruikte model gaat uit van een kentheoretisch ‘speelveld’ van mensen. Dit ‘speelveld’ 

toont de mogelijkheden die wij hebben om kennis te vergaren. Het speelveld van een bestuurder 

bevat de kennisvelden: ‘IK’, Empirie, Intersubjectiviteit en Logica. Uitleg van deze kennisvelden 

volgt in de paragraaf over het kentheoretisch model. 

 

2.3 Het kentheoretisch speelveld 

De kritische filosofie, hermeneutiek, kritisch rationalisme of analytische filosofie helpen om 

vragen te beantwoorden als: 

Wat kan ik weten? 

Hoe kom ik tot een goede theorie over verschijnselen? 

Wat zijn vooroordelen? 

Hoe toets ik de juistheid van mijn opvattingen? 

Hoe kom ik tot betere kennis? 

 

Tussen de stelling ‘alles is relatief ’en ‘alles is zoals het is’ ligt ons kentheoretisch speelveld. 

Daarmee beweegt de bal zich tussen naïef realisten en relativisten. Tussen zij die menen dat de 

wereld precies is zoals wij haar zien en zij die menen dat de wereld enkel is wat wij ervan maken. 

Nu zijn deze twee posities puur theoretische invalshoeken want ik ken geen mens die één van 

beide stellingen volledig onderschrijft. Toch is denken over beide polen een goed begin voor een 

kentheoretische excursie. Denken over de wereld, over hoe de wereld in elkaar steekt, wat echt is 

en wat wij daarvan kunnen weten is niet enkel een theoretische kwestie. Wij, en met ons 

bestuurders, willen graag juiste beslissingen nemen. Beslissingen die met een zo groot mogelijke 

zekerheid leiden tot een vooraf beoogd resultaat. Waarheidsvinding is daarbij een belangrijk 

thema. Waarheidsvinding duwt ons meer in de richting van de beste doelen en de juiste middelen 

om die doelen te bereiken. Het rapport heet niet voor niets ‘Waarzeggen en Waarmaken’. 

Bestuurders worden nog meer dan anderen geacht te kunnen waarzeggen. Hebben investeringen 

het gewenste effect en dragen ze bij aan een gezonde bedrijfsvoering? Daarnaast moeten ze 

investeringen kunnen waarmaken. Dat betekent onder andere de juiste maatregelen kiezen en de 

juiste partners vinden. Bij een lopend project zal men de vinger aan de pols willen houden en 

waar nodig moeten bijsturen, als evaluaties daarvan de noodzaak aantonen. Ook deze evaluaties 

hebben als doel waarheidsvinding. Wij hebben het dus over de vraag: Wat is waar en wat is niet 

waar? De vraag ‘Hoe we kunnen weten wat waar is?’ gaat daaraan vooraf. 

 

2.4 De bestuurders: De mensen die het moeten doen 

Bestuurders in het maatschappelijk middenveld hebben te maken met een complexe omgeving. 

Zij nemen beslissingen die een grote impact hebben op individuen en samenleving als geheel. Zij 

zijn gebonden aan spelregels van de markt en spelregels van de overheid. De bestuurders van de 

corporatie die wij adviseerden waren erg betrokken bij de samenleving en hebben een grote 

ambitie om projecten tot stand te brengen die een verschil maken in die samenleving. Daarnaast 

zijn zij huisbaas en zij dienen hun huishoudboekje op orde te hebben. Het motto van de 

corporatie uit het onderzoek ‘verdienen waar het kan om te investeren waar het moet’ is een 

stelregel die voor veel organisaties in het maatschappelijk middenveld kan gelden. Wat geldt voor 
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de bestuurder van een corporatie, op het gebied van waarheidsvinding, geldt ook voor 

bestuurders in vergelijkbare sectoren.  

 

2.5 Het speelveld van de bestuurder 

Een kentheoretisch benadering vraagt om een startpunt. Vanuit welke positie bekijken wij de 

grenzen van de wereld om ons heen? Het subject is de meest logische positie om een 

uiteenzetting over kentheoretische thema’s te starten. Om filosofische thema’s te introduceren 

bij een bestuurder is het handig hem als uitgangspunt te nemen. Bestuurder is dus subject en 

andersom. Als startpunt nemen we de man die aan het roer staat van een organisatie; de 

bestuurder. Deze bestuurder is mens, collega, baas en meestal een man van middelbare leeftijd. 

Hij neemt beslissingen op grond van kennis en motieven. Hoe komt deze bestuurder aan zijn 

kennis en wat is de basis voor zijn motieven? De bestuurder is een subject dat kennis vergaart en 

motieven opdoet. Dit maakt hem, net als wij, tot kennende subjecten. Om het landschap van de 

bestuurder als kennend subject wat nader te verklaren gebruiken we het kentheoretisch model. 

Het model gaat uit van het IK als kennend subject en heeft als mogelijke kennisvelden: 

intersubjectiviteit, empirie en logica. Een kennisveld is een manier waarop het IK aan kennis over 

de wereld en zichzelf komt. Natuurlijk overlappen de velden elkaar in praktijk maar voor de 

helderheid van de argumentatie is dit een praktisch model. Het model helpt ons en de bestuurder 

inzien wie hij is en wat zijn mogelijkheden tot kennisverwerving zijn. 

 

2.6 Het kentheoretisch model 

Het model schept een kader dat helpt bij het denken over hoe wij de wereld en onszelf kunnen 

kennen. Het toont de bronnen van onze kennis. Deze bronnen op waarde weten te schatten, 

geeft inzicht in de aard en waarde van informatie die een bestuurder gebruikt om zijn beleid op te 

baseren. Ons doel is en blijft, de effectiviteit (waarheidswaarde) van beleid positief te 

beïnvloeden.  

 

Het model onderscheidt drie manieren om aan waarheidsvinding te doen. 

1. Toetsen aan de feiten: objectieve of empirische methode 

2. Toetsen aan de logica: analytische methode 

3. Toetsen aan de waarheid van anderen: intersubjectieve methode 

 

Het IK is het subject dat waarneemt, meningen vormt of actie onderneemt. Het subject komt aan 

kennis in de drie aangegeven velden van kennisvergaring. In het rapport gaan we uit van deze drie 

velden of manieren. Het IK komt tot uiting in de werking van al deze velden. Het toekennen van 

een aparte categorie voor het IK is ter verduidelijking van het model noodzakelijk. Samen met de 

drie kennisvelden geeft dat 4 categorieën die van belang zijn als het gaat om waarheidsvinding: 

het ‘IK’, ‘Empirie’, ‘Intersubjectiviteit’ en ‘Logica’.  
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Fig. 1: Model van het kentheoretisch model 

 

IK 

Het IK is een cogito, een waarnemer, een prater, heeft een lichaam enzovoort. Het IK, dat bent u. 

Het IK is subject en dan weer object. Het kijkt en wordt bekeken, zogezegd. Het IK leeft in een 

omgeving, heeft een geschiedenis en een toekomst. In het model staat de groene cirkel rond het 

IK voor deze randvoorwaarden van het IK. Het IK is constant en zonder onderbreking onder 

invloed van deze randvoorwaarden. Je zou kunnen zeggen; deze randvoorwaarden zijn het IK, 

want het IK zelf is niets. Het IK heeft ook een opvatting over zichzelf (IK) en ook deze opvatting 

beïnvloedt zijn visie en handelswijzen. Daarnaast voelt het IK emoties, heeft het lief of heeft het 

bijvoorbeeld een afkeer van anderen. De mens heeft voorkeuren en is geen robot. Bij veel 

filosofische thema’s staat het IK, kennis van het IK en kennis van het IK over de wereld centraal. 

Geen filosoof zonder een IK. Hoe kan IK weten? Wat neem IK waar? Wat is de invloed van het IK 

op de wereld en de waarneming en omgekeerd? Het gaat hier niet om een onderzoek naar de 

geschiedenis van het IK. Wat kan een bestuurder daarmee? Bewustwording van het IK en 

bewustzijn van de invloed van de randvoorwaarden van het IK zijn een stap in de goede richting. 

Herkenning van de invloed die het IK heeft op een beslissing van een bestuurder kan al winst 

opleveren. Om daartoe te komen is inzicht in de werking van het IK op bijvoorbeeld waarneming 

een goed gereedschap. In de filosofische thema’s die passeren zal de positie van het kennend 

subject (IK) regelmatig aan de orde komen.  

 

Empirie 

Empirie, of objectieve methode, is een uiterst praktische methode om aan kennis te komen.  

Het draait bij empirie om het vergaren van feiten uit waarneming. Empirie wordt geassocieerd 

met de wetenschappelijke methode. Dit soort kennis wordt in de praktijk gevonden, al dan niet 

met behulp van wetenschappelijk onderzoek van universiteiten of andere onderzoekscentra. 

Objectieve waarnemingen leveren betrouwbare data. Het juist inzetten van onderzoek en correct 

interpreteren van data zijn van belang. 

          IK 

Intersubjectiviteit 
Waarborgen 

of 

communiceren 

Empirie 
Waarnemen 

of 

objectiveren 

Logica 
Waarschuwen 

of 

analyseren 
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Intersubjectiviteit 

Intersubjectiviteit staat voor het verkrijgen van kennis middels afstemming met anderen. 

Communiceren is hier het grote woord. Er wordt veel vergaderd in bestuurlijk Nederland. Men 

stemt af en peilt de mening van anderen. Iets waar we het allemaal over eens zijn, beschouwen 

wij meestal als een waarheid. In het rapport noemen we dit waarborgen. 

Hoe betrouwbaar is intersubjectiviteit? Wat zijn de valkuilen die je kunnen misleiden? Hoe 

begrijpen wij elkaar het best? Dit zijn vragen die rond intersubjectiviteit spelen. 

 

Logica 

Analytische methode biedt handvatten om gestructureerd over je omgeving na te denken en 

argumenten en beslissingen op logica en consistentie te testen. Een beslissing dient bijvoorbeeld 

altijd degelijk onderbouwd te zijn in een taal die begrijpelijk is. Beleid dat logisch is opgebouwd, 

zal in de uitvoering voor minder verrassingen zorgen. Met gezond verstand kom je hier al een 

eind. De filosofie kan een bijdrage leveren aan het scherpen van dit gezond verstand. Want wat 

logisch lijkt, hoeft dit niet altijd te zijn. Drogredenen heten bijvoorbeeld niet voor niets redenen. 

Ze lijken misschien logisch maar zijn dit niet.  

 

2.7 Leren van verschillende kennisvelden 

De kennisvelden tonen ons dus mogelijk bronnen van kennis. De filosofische benaderingen, die in 

hoofdstuk drie aan bod komen, hebben betrekking op deze kennisvelden. Waarbij door de 

verschillende benaderingen, verschillende waarden worden toegedicht aan deze kennisvelden. 

Empiristen zullen intersubjectiviteit als bron van kennis wantrouwen. Tegelijkertijd maken 

wetenschappers gebruik van intersubjectiviteit als ze een onderzoek toetsen aan de mening van 

collega’s. Waar in de geschiedenis de analytische methode en de objectieve methode kunnen 

botsen op fundamentele punten is een praktijk van besturen echter gebaat bij ideeën uit beide 

werelden.  

 

2.8 Waarheid en de filosofische benaderingen 

Over waarheid valt veel te zeggen, over onwaarheid niet minder. Veel filosofie draait om het 

denken over wat waar is. Ideeën van Plato, vormen der dingen bij Aristoteles, categorieën van 

Kant, eidetische reductie van Husserl, relativiteitstheorie, intra- en interculturele geldigheid van 

waarden et cetera, het zijn allemaal pogingen tot waarheidsvinding. Over waarheid is veel 

gedacht en geschreven. In die zin is er veel waarheid ‘op de markt’. Een sluitende definitie van 

waarheid is niet te geven. Als we dan al zo gelukkig zijn een heldere, in onze ogen sluitende, 

definitie van de waarheid te vinden dan is de het maar de vraag of we wel precies begrijpen wat 

we zeggen. Impliceert de uitspraak ‘iedereen heeft zijn eigen waarheid’ dat er dus geen waarheid 

is? Wat zijn ‘feiten’ in de zin: waar is wat klopt met de feiten? Dit zijn fundamentele twijfels die 

raken aan alles wat met waarheid te maken heeft. Het moet ons niet ontmoedigen, maar juist 

aansporen meer aan waarheidsvinding te doen. Want zoals uit filosofische thema’s blijkt, is weten 

wat je niet kan weten ook een waarheid van eminent belang. Weten ‘wat’ en ‘hoe’ je weten kunt 

is de kern van de kentheoretische benadering. Een helder zicht op dit speelveld brengt ons dichter 

bij de waarheid. 
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Hoofdstuk 3 

De filosofische benaderingen 

 

De kern van het rapport ‘waarzeggen en waarmaken’ bestaat uit de filosofische benaderingen of 

filosofische thema’s. Deze filosofische benaderingen zijn gebaseerd op een aantal filosofische 

stromingen die een bijdrage leveren aan waarheidsvinding. De format van het rapport voorzag 

erin dat we op één pagina kort het filosofische thema introduceren en op de pagina daarnaast 

een aantal praktische lessen trekken uit het filosofische thema, met betrekking tot de 

volkshuisvesting. De filosofische thema’s uit het rapport zijn: 

Empirisme (‘De empirist’ genoemd in rapport) 

Trancedentale filosofie (‘De kritische filosoof’ genoemd in rapport) 

Hermeneutiek (‘De Hermeneut’ genoemd in rapport) 

Fenomenologie (‘De fenomenoloog’ genoemd in rapport) 

Kritisch rationalisme (‘De wetenschapper’ genoemd in rapport) 

Kritische filosofie (‘De wetenschapkriticus’ genoemd in rapport) 

Analytische filosofie (‘De taalfilosoof’ genoemd in rapport) 

Argumentatieleer (‘Argumentatieleer: drogredenen’ genoemd in rapport) 

 

In dit hoofdstuk vindt u de teksten over de filosofische benaderingen uit het rapport. Waar 

voortschrijdend inzicht om kleine aanpassingen vroeg, heb ik her en der kleine veranderingen 

aangebracht. De praktijkvoorbeelden uit de volkshuisvesting zijn specifiek van aard. Ik hoop dat 

deze, ook voor diegenen die geen weet hebben van de volkshuisvesting, de mogelijkheden 

illustreren voor een praktische vertaalslag van de filosofische benaderingen.  

 

 

3.1 De Empirist4 

What you see is what you get 

 

Empirisme is de naam voor een brede wetenschappelijke stroming met als belangrijkste claim dat 

alle kennis gebaseerd is op waarneming. Je zult een empirist geen stellige uitspraken horen doen 

over zaken die niet in de waarneming te onderzoeken zijn. Om het empirisme beter te begrijpen, 

moeten we iets weten over de stromingen waar de empiristen zich tegen afzetten: het idealisme 

en het rationalisme. Idealisten en rationalisten erkennen het bestaan van fundamentele 

waarheden los van de waarneming. Plato is met zijn vormenleer de oervader van het idealisme. 

Het gaat uit van ideeën of essentiële vormen als basis voor kennis. Dingen in de waarneming zijn 

afgeleiden van ideeën. Descartes, beroemd van de uitspraak ‘Ik denk dus ik besta’, is de aanjager 

van het nieuwe rationalisme. Rationalisten beschouwen de rede als bron van alle kennis. De 

idealist Plato en de rationalist Descartes vinden elkaar in hun wantrouwen ten aanzien van de 

waarneming.  

 

Empirisme, verbonden met de opkomst van de experimentele wetenschap, ontkent juist het 

bestaan van fundamentele kennis los van waarneming. In de 17e eeuw was dit een gewaagde 

stelling ook omdat de positie van god ter discussie stelde. Wat je niet empirisch kunt onderzoeken 

                                                 
4
 Uit het rapport: waarzeggen en waarmaken, Laagland’advies, 2008  
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bestaat niet! Een Empirist zoekt zijn waarheden dus in de waarneming, in data die worden 

verzameld. De wereld moet zorgvuldig en onbevooroordeeld onderzocht worden. Doe je dat dan 

is het mogelijk objectieve kennis uit deze data te destilleren. Francis Bacon, een grondlegger van 

het Empirisme, omschreef het als een ongeïnteresseerd (zonder vooroordelen) verzamelen van 

empirische feiten, onbevooroordeeld door concepten of ideeën. Dit was volgens hem nodig 

omdat een aantal mechanismen het vergaren van ware kennis in de weg zaten. Deze 

mechanismen kwamen volgens hem voort uit de zwakte van de menselijke natuur in het 

algemeen, persoonlijke zwakte, vooroordelen en communicatieproblemen. Hij noemde de 

verschillende menselijke zwakten ‘idols of the mind’. Idolen die ons voor ‘de gek’ houden 

 

Het is dus van belang zo objectief mogelijk waar te nemen, data te verzamelen. Je moet je niet 

laten leiden door fundamentele ideeën of vooroordelen. Dit betekent dat je onderwerpen met 

een open vizier tegemoet treedt en van alle kanten onderzoekt. De kennis die dat oplevert, noemt 

men ook wel kennis a posteriori. Wat zoveel betekent als: na waarneming. In tegenstelling tot 

kennis a priori wat betekent: voor waarneming of los van waarneming.  

 

Een andere tegenstelling die in deze discussie vaak terugkomt, is die tussen synthetische kennis 

en analytische kennis. Analytische kennis is kennis los van enige verificatie middels data. Een 

voorbeeld hiervan is de uitspraak: Alle rode rozen zijn rood. ‘Alle zwanen zijn wit’ echter is een 

synthetische uitspraak. Deze uitspraak kan waar zijn of niet waar zijn, afhankelijk van je 

waarneming en je kennis van de wereld. De ontdekking van zwarte zwanen in Australië bewees, 

dat zwanen niet inherent wit zijn. Maar een rode roos kan alleen rood zijn. 

 

Wat zie je?  

 

 

Kapstok 

- Er is geen kennis los van waarneming. 

- Treed je onderwerp met open vizier en zonder vooroordelen 

tegemoet. 

- Neem het verzamelen van data serieus, kijk goed, archiveer en 

probeer zo compleet mogelijk te zijn 

 

 
      Ontsnappen aan kritiek, Pere Borrell del Caso, 1874 

 

3.1.2 Empirisme 

Van de discussie tussen empiristen en idealisten/rationalisten kunnen maatschappelijke 

organisaties een aantal lessen leren. Een goed vertrekpunt is het gelijk van beiden: waarneming is 

een bron van kennis, maar ook een bron van bedrog.  

 

3.1.3  Beter en bewuster kijken 

Waarnemingen: Bijvoorbeeld in de vorm van de mutatiecijfers, leefbaarheidsonderzoek, 

prijsontwikkeling, vormen de primaire kennisbron van onderzoek. Er zijn verschillende manieren 

om de waarheidswaarde van die bron te verhogen:  
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- Objectivering: Zorgen voor een grotere steekproef of een betere respons, verzamelen van meer 

cijfers, steekproeven op verschillende momenten of schaalniveaus 

- Logica: Kritisch zijn op de relevantie van onderzoekscategorieën5 

- Intersubjectiviteit: Uitwisselen van waarnemingen met ‘echte’ anderen 

 

3.1.4  Maak van een vooroordeel een vraag 

Bij het lezen van verslagen van ‘achter de voordeur’-gesprekken lijkt het er soms op, dat de 

vraagsteller de bewoner in de richting van het aanbod stuurt, in plaats van vraagt wat er echt aan 

de hand is. Het Project Alledaagse Kansen in Deventer liet zien, dat een echt open onderzoek heel 

nieuwe inzichten kan opleveren. Er waren meer bewoners die graag wilden afvallen dan 

bewoners die een opleiding wilden volgen. 

 

Op zich is het geen probleem om een ‘voor’-oordeel te hebben zolang dit vooroordeel tot echte 

nieuwsgierigheid leidt. Formuleer een overtuiging als vraag: Zouden onze bewoners keuzevrijheid 

belangrijk vinden?  

Helaas zijn er ook onbewuste vooroordelen. Daarover later meer. 

 

3.1.5  Gooi niets weg 

Een onderzoeksrapport moet altijd inzoomen en samenvatten. Maar wees alert op wat er in de 

prullenbak verdwijnt: 

- Veel mensen starten een eigen bedrijf (maar na vijf jaar is de helft gestrand). 

- In aandachtswijken wonen veel lager opgeleiden (maar daarvan wonen er ook in andere wijken, 

en in de aandachtswijken wonen ook hbo-ers). 

 

Natuurlijk moet vaak een samenvatting van gegevens worden gemaakt. Maar zorg dat 

meebeslissers ook toegang hebben tot de achterliggende volledige cijfers. Want vaak zullen ze 

daar interessante gegevens in ontdekken die nodig zijn om tot een volledig beeld te komen. 

 

 

 3.2 De kritische filosoof 

What you see is what you see 

 

Immanuel Kant is een naam die vrijwel iedereen kent. Voor een filosoof is dat vrij uitzonderlijk en 

het is dan ook niet zonder historische reden. Hij schreef veel over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Kant is bekend als filosoof van de ethiek uit plichtsgevoel met als basisregel: Ik 

behoor nooit anders te werk te gaan dan zo dat ik ook zou kunnen willen dat mijn maxime een 

algemene wet zou worden.6 Anders gezegd: handel niet volgens een regel waarvan je niet gelijk 

zou wensen dat deze voor iedereen moet gelden. Al is zijn ethiek interessant, ons gaat het in deze 

korte schets om zijn bijdrage op epistemologisch (kentheoretisch) gebied. Kant is mede 

verantwoordelijk voor de grootste omslag in het denken over de aard van kennis in de 

hedendaagse filosofiegeschiedenis. Dat is de wending naar het subject. Kant benadrukte het 

                                                 
5
  Bij voorbeeld: is etniciteit een relevant criterium in een woningmarktonderzoek? Is de leeftijdsgrens van 65 jaar 

relevant?  
6
      Uit: Fundering voor de metafysica van de zeden, Amsterdam 1997 
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subjectieve aspect van al onze kennis. Hij schreef er een dik boek over met de titel ‘Kritik der 

Reinen Vernunft’. In deze kritiek van de zuivere rede wil hij aantonen dat onze kennis door ons 

eigen kenvermogen van te voren gestructureerd is. Deze gestructureerde kennis voor onze 

waarneming wordt kennis à priori genoemd. Zijn voornaamste stelling op epistemologisch gebied 

is dan ook dat op waarneming gebaseerde uitspraken ook op à priori kennis gebaseerd zijn.  

 

Er zit namelijk een zekere wetmatigheid in ons waarnemen. Zo komen objecten ons ruimtelijk 

voor, hebben kwaliteit en staan in verhouding tot elkaar. Deze wetmatigheid is volgens Kant het 

gevolg van hoe wij waarnemen. Er is een ding, Kant noemt dit Ding an Sich, en dit ding 

veroorzaakt gewaarwording bij ons. Wij nemen de dingen enkel waar op de wijze waarop zij zich 

aan de menselijke geest verschijnen. Eigenschappen die wij waarnemen en aan dingen 

toeschrijven ontlenen wij aan vormen van aanschouwing en aan vormen van het verstand 

waarover onze geest beschikt. Kant noemt vormen van verstand categorieën. Voorbeelden van 

categorieën zijn: substantialiteit en causaliteit. Vandaar dat wij bijvoorbeeld menen waar te 

nemen dat elke verandering een oorzaak heeft. De categorieën bepalen dus samen met de 

aanschouwingsvormen tijd en ruimte onze ervaring. Kant stelt dus dat wij dingen ruimtelijkheid 

toedichten omdat wij ruimtelijk waarnemen. Als wij een blauwe tafel met vier poten eronder 

waarnemen, kan dat omdat wij kleuren zien, ruimtelijk waarnemen en eenheden kunnen tellen. 

Er is dus geen zekere kennis zonder dat het kennende subject te werk gaat, in die zin constitueert 

het kennende subject ook zijn object(en). We mogen wel ‘aannemen’ dat de tafel die 

eigenschappen ook heeft (voor het kennende subject), maar moeten ons realiseren dat het ‘Ding 

an Sich’ misschien nog heel andere eigenschappen heeft. 

 

De voornaamste les die Kant ons leert, is je bewust te zijn van je eigen invloed op je waarneming. 

Stel je voor, je wordt geboren met een bril met roze glazen en zet deze nooit af. Alles zou roze 

lijken. Je zou denken dat de wereld roze is, maar dat is niet zo. Jij en je roze bril zijn roze. 

Consequentie van Kants filosofie is dat wij de wereld van de dingen op zich nooit kunnen kennen 

en dat wat wij wel kennen altijd afhankelijk is van onszelf. Wij zijn subjectieve wezens. Wij komen 

zelf met een perspectief. Bij Kant is het subject ‘het algemeen menselijk subject’. Wij nemen waar 

‘zoals mensen nu eenmaal waarnemen’. Maar het kan geen kwaad om Kants waarschuwing ook 

uit te breiden naar wat we tegenwoordig ‘subjectief’ noemen: onze ervaring, emoties, 

beperkingen en talenten bepalen ‘wat we kunnen zien’. 

 

Waar stond Leonardo da Vinci? 

 

Kapstok 

- Erken de invloed van jezelf als kennend 

subject. 

- Zoek altijd naar je eigen bril. 

 
Laatste avondmaal, Leonardo da Vinci, 1495 - 1498 
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3.2.1  Kritische filosofie 

De kritische filosofie leert ons, dat onze kenvermogens bepalen wat we kunnen kennen. Welke 

lessen kunnen we daaruit trekken? 

 

3.2.2  Wie is ‘we’? 

In mission statements of plannen wordt het woord ‘we’ veel gebruikt, of de eigen organisatie 

wordt genoemd: Woonbron wil … . In dat ‘we’ liggen allerlei onbewuste opvattingen verborgen. 

We hebben onbewuste ‘normaalbeelden’. Wat voor ons normaal is, kunnen we niet ter discussie 

stellen. We kunnen wel alert zijn op het projecteren van onze normaalbeelden op anderen.  

- Dichten we anderen doelen toe, die wijzelf bereikt hebben of zouden willen bereiken 

(Nederlanders willen het liefst in een koopwoning wonen.). 

- Kiezen we doelen die passen bij de middelen waar wij goed in zijn (bijv. 

onderwijsvernieuwing door de bouw van nieuwe scholen). 

- Vonden we dit tien jaar geleden ook, en zouden we het over tien jaar nog vinden? 

 

Juist bij intuïtieve uitspraken is het risico groot dat we alleen zien wat ons ‘ligt’. In forensisch 

onderzoek wordt dat opgelost met ‘rasterlopen’: een systematische verkenning van de plaats 

delict. Ook in besluitvorming in de volkshuisvesting is dat mogelijk. Loop alle informatie nog eens 

zeer systematisch na. 

 

3.2.3  Vreemde ogen 

Kant leert ons, dat allerlei kenmerken van ‘de werkelijkheid’ niet zozeer in de werkelijkheid 

voorkomen, maar voortvloeien uit onze kenwijzen. En we kunnen niet anders. 

In een multiculturele en diverse samenleving zijn er ook mensen met een andere kenwijze 

- Zou ik dit ook vinden als ik een ander was (een banketbakker, een Poolse werknemer, een 

videokunstenaar, een celbioloog). 

- Denken ze hier in Burundi ook zo over? 

- Zijn er belangrijke of interessante mensen die heel andere dingen willen dan wij (bijv. de 

Iederwijs-beweging in het onderwijs, de permanente bewoners van recratiewoningen). 

 

3.2.4  Onze wereld en de echte wereld 

Kant stelt, dat we de ‘echte’ wereld niet kunnen kennen, maar dat we wel goed objectiveerbare 

uitspraken kunnen doen over ‘de wereld zoals we die kennen’. Houdt die nuance voor ogen bij 

uitspraken over anderen: 

- Niet ‘de huurders’, maar ‘de huurders die bij ons aan de balie staan’. 

- Niet ‘het onderwijsveld’, maar ‘de scholen waar wij mee samenwerken’. 

 

Hiermee blijf je open staan voor eventuele afwijkende wensen van personen en organisaties 

buiten je blikveld. Maar het vergroot ook de kwaliteit van je samenwerking met mensen 

daarbinnen.  
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3.3   De Hermeneut 

See it as you understand it 

 

Hermeneutiek betekent: ‘de kunst van het interpreteren’. In de Reformatie stond hermeneutiek 

voor de methode om Bijbelse teksten te interpreteren naar de geest van het woord en niet vanuit 

het dogma van het katholieke kerk. De huidige filosofische betekenis bestrijkt alle segmenten en 

producten van het menselijke leven. Beginpunt van de hermeneutiek is de mens als begrijpend en 

interpreterend wezen. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven op wat kennis is en hoe wij onszelf, 

elkaar en de wereld kunnen begrijpen. Losgezongen van de oorspronkelijke protestantse 

betekenis kreeg de hermeneutiek deze nieuwe literaire betekenis. Waar een boek eerst gezien 

werd als een boek met een bepaalde inhoud, kan de hermeneut niet meer om de geschiedenis 

van een boek heen. Hij wil het boek begrijpen in al zijn facetten. De betekenis van een boek is nu 

niet meer los te zien van de schrijver en de geschiedenis van de tekst. In de latere hermeneutiek 

verplaatst het centrum zich van de origine en context van tekst en schrijver naar de lezer en zijn 

context. Het is de lezer die de tekst leest en interpreteert en zodoende nieuwe betekenis geeft. 

Een verhaal staat niet op zich maar is altijd geïnterpreteerde kennis.  

 

Vervallen we zo niet in relativisme, subjectivisme en cirkelredeneringen? We vervallen volgens de 

hermeneut niet in relativisme want de nieuwe betekenis van een tekst is reëel ook al verschilt 

deze van eerdere duidingen. Door interpretatie ontstaan inderdaad cirkels en men noemt dit 

hermeneutische cirkels. Deze cirkels geven aanleiding tot belangrijke kennisaanspraken. Het 

herinterpreteren van teksten gaat bijvoorbeeld niet zonder de geschiedenis van deze teksten in 

ogenschouw te nemen. Zo is het kennen van een deel niet mogelijk zonder kennis van het geheel 

en andersom. Om een zin te begrijpen moet je kennis nemen van de woorden. De betekenis van 

een toneelstuk hangt mede af van de uitvoering en het publiek. Om een tekst goed te begrijpen is 

het noodzakelijk je te verplaatsen in een ander, in een romanfiguur of in de schrijver van het stuk. 

Elke tijd zal een eigen interpretatie voortbrengen van een toneelstuk als Hamlet. De tijdsgeest 

waarin wij, als bewoners van die tijd, met elkaar verbonden zijn via onze cultuur. Uit deze 

inzichten ontstaat de interpretatieve wetenschap van het ‘verstehen’. Vrij vertaald het 

‘verstaan’/’begrijpen’ van een waarheid of bijvoorbeeld een kunstwerk. De act van ‘verstehen’ 

kan op de meest uiteenlopende onderwerpen betrekking hebben. Denk daarbij ook aan het 

begrijpen van andere mensen. Deze interpretatieve wetenschap die zich onderscheidt van de 

natuurkundige wetenschap die zich met verklaren bezig houdt. 

 

Wie is Hamlet? 

 

 

Kapstok 

- Een verhaal staat nooit op zichzelf. 

- Het geheel staat nooit los van het deel en andersom. 

- ‘Verstaan’ heeft waarde naast het verklaren. 

- Ontdek ook jezelf in wat zich aandient.  

- Kennis is een vorm van contact met het onderwerp. 
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3.3.1  Hermeneutiek 

Begrip is altijd een kwestie van interpretatie. Dat beperkt de waarheidsaanspraken van 

onderzoekers en beslissers, maar biedt ook kansen.  

 

3.3.2  Leren van wat je aanspreekt 

Wie onderzoeken en evaluaties niet meer gebruikt om beleid te onderbouwen of te verdedigen, 

maar als middel om zichzelf te leren kennen, komt wellicht tot heel nieuwe inzichten over zichzelf 

en over zijn werkterrein. Een uitgebreider voorbeeld: 

 

In de evaluatie van de sociale effecten van de herstructurering in Hoogvliet wordt buitensporig 

veel aandacht besteed aan de Antilliaanse respondenten (minder dan 3% van alle respondenten, 

maar er wordt een heel hoofdstuk aan gewijd). Waarom is dat? Op zoek naar de ‘lichtpuntjes’ 

(deze groep is positiever dan anderen)? Of is er een parallel tussen het verhaal van migranten en 

ons eigen verhaal? Herkennen we iets van onszelf in deze groep? Wat dan? 

 

Het gaat er dus om, onze fascinatie te onderkennen en als inspiratiebron te gebruiken.  

 

3.3.3  Historisch besef 

Filosofen hebben erop gewezen, dat we Griekse theaterstukken van 2.500 jaar geleden nog 

steeds kunnen begrijpen. Dat komt omdat we in een ononderbroken traditie staan. Kinderen 

scherpen hun geest aan de verhalen van vroeger. Historisch besef helpt ook volkshuisvesters. Wat 

heeft het Tuindorp betekend voor ons idee over woonwijken?  

Maar bij historisch besef hoort ook de erkenning, dat je niet te ver vooruit kunt kijken. Wie in de 

20ste eeuw nadenkt over ‘de corporatie van de 21ste eeuw’ bedoelt daarmee dat die corporatie 

andere fouten zal maken dan we in de 20ste eeuw gewend waren. Maar alleen de 21ste eeuw kan 

beoordelen of de corporatie desondanks geslaagd is. 

 

3.3.4  Andere roots 

Van de hermeneutiek moeten we ook leren, dat mensen met andere roots ook echt andere 

beelden van de wereld zullen hebben. Dat geldt ook voor professionals uit andere vakgebieden 

(het woord ‘participatie’ betekent iets heel anders in de volkshuisvesting, de sociale sector en de 

economie). En het geldt zeker ook in de multiculturele samenleving. 

 

Mijn vriend, een moslim, vond het zielig voor mijn moeder dat mijn vader maar één vrouw had. 

Nu moest ze al het huishoudelijk werk doen en had ze nooit een avond rust. 

 

Er zijn in andere etnische gemeenschappen mensen die ‘meer op ons lijken dan op hun groep’. 

Doordat wij vooral met hen in aanraking komen kan het lijken of cultuurverschillen minder 

relevant zijn. Maar onder de klanten van woningcorporaties zijn ook mensen die volstrekt andere 

dingen normaal vinden dan wij. Als juist dat voor ons belangrijke dingen zijn, zullen we ze goed 

moeten kunnen uitleggen óf zullen we moeten werken met dwang en drang. In veel gevallen 

doen we er beter aan, geen energie te steken in het kweken van begrip. 
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3.4  De Fenomenoloog 

See it like it shows itself 

 

Fenomenologie is een filosofische stroming die in het vroege begin van de 20e eeuw opkomt en 

waarvan de filosoof Edmund Husserl gezien kan worden als de godfather. Als wetenschap van 

mens en cultuur heeft het niet veel op met de empirisch-analytische wetenschappen. ‘Zekere’ 

kennis krijgen we niet door een neutrale beschrijving van een ‘objectieve’, onafhankelijk van mij 

bestaande werkelijkheid van objecten. Tegelijk komt kennis niet tot stand door een ‘constructie’ 

van het subject, zoals bij Kant. Kennis is te begrijpen vanuit de intentionele gerichtheid van de 

kenner op het gekende. Voor elke soort van kennis bestaat een andere vorm van intentionele 

gerichtheid. Dit noemt men regionale ontologie. De gerichtheid bij een onderzoek van objecten is 

anders dan die in een gesprek met een ander. Generaliseren over de grenzen van deze 

‘kennisdomeinen’ (regionale ontologieën) heen doet geen recht aan de intentionele gerichtheid 

(intentionaliteit van het bewustzijn)  van de mens (kenner). Wie gefundeerde kennis wil zal zich 

inzicht moeten verschaffen in de fenomenen van de verschillende werkelijkheidsgebieden zoals 

dingen, fysische natuur, levende wezens of menselijke uitingen. 

Denkers als Gadamer, Merleau-Ponty  en Levinas gaven de latere fenomenologie vorm. De nadruk 

ligt op de subjectieve positie van de mens en aan de andere kant zijn vermogen om te 

objectiveren. Fenomenologen kijken naar de mens zoals deze zich in de wereld manifesteert en 

naar de wereld zoals deze zich aan de mens manifesteert. Een mens op zich is geen mens. Als een 

mens werkt, droomt of schildert dan leeft de mens. Mens en wereld zijn niet van elkaar te 

scheiden. Kennis en cultuur zijn niet te scheiden. De mens en de wereld tonen zich als 

fenomenen. Het gaat hen om de intentionaliteit van het bewustzijn. 

 

Fenomeen staat voor de wijze waarop een ‘ding’ zich aan het bewustzijn voordoet (regionale 

ontologie). Je moet je richten tot de fenomenen om iets te weten te komen over mens, wereld en 

de dingen. Vandaar de term fenomenologie. Door goed te kijken naar de dingen zoals zij zich 

voordoen, vergaar je kennis die recht doet aan het wezen van de verschillende 

werkelijkheidsgebieden. Het isoleren van elementen bijvoorbeeld door categoriseren, zoals 

gebruikelijk is in analytisch-empirische wetenschappen, is de werkelijkheid geweld aandoen. De 

mens bevindt zich in een dubbele positie. De ene keer is hij subject dan weer object. Hij bestaat 

als subject maar krijgt door anderen bepaalde eigenschappen toegedicht. Het toedichten van 

eigenschappen is een vorm van objectiveren. Dat is niet erg maar een eigenschap kan nooit de 

lading dekken die hij duidt. Het toedichten van eigenschappen kan zelfs het zicht op de aard van 

een object vertroebelen. Dat geldt voor mensen maar bijvoorbeeld ook voor kunst. Daarom wordt 

door fenomenologen wel eens gezegd dat kennis alleen ervaren kan worden in de nabijheid van 

het onderwerp van je interesse. Die nabijheid bereik je door recht te doen aan de intentionele 

gerichtheid die komt met een bepaalt werkelijkheidsgebied. 

 

Fenomenologen maken een aantal voor ons interessante kennisaanspraken. Zo verwerpen 

fenomenologen rigide vormen van essentialisme zoals de analytisch-empirische wetenschap deze 

gebruikt. Deze wetenschappen werken bijvoorbeeld veel met normaalwaarden los van de 

leefwereld. Normaalwaarden zijn vast te stellen door onderzoek. Een essentie (normaalwaarde) 

wordt omschreven in eigenschappen. Hier kunnen dan afwijkingen tegen worden afgezet. De 

fenomenoloog ontkent het bestaan van essenties in deze zin. Er is voor hem bijvoorbeeld niet 
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zoiets als de ware natuur van de mens. Met discussies over de normale mens of afwijkende 

seksualiteit moet je dan ook oppassen. Want wat is afwijkend gedrag? Afwijkend ten opzichte van 

wat? Een analytisch-empirische wetenschappelijke instelling die objectivering van de menselijke 

wereld verlangt, gaat volgens de fenomenoloog voorbij aan belangrijke aspecten van kennis. 

Sociale, culturele of artistieke aspecten van het leven kunnen nooit uitputtend beschreven 

worden met een wetenschappelijke instelling. Het doet deze aspecten juist onrecht aan en 

vernietigt de zeggingskracht van de fenomenen zoals ze zich voordoen. De wetenschap doet 

pogingen het lichaam evenals onze cultuur te objectiveren. Maar het lichaam bestaat subjectief in 

kunst, muziek, taal of seksualiteit. 

 

Reflecteren op processen uit het dagelijks leven is volgens de fenomenoloog van belang. Neem de 

dingen niet voor lief. Door niet gelijk, bewust of onbewust, ergens een sticker op te plakken is het 

mogelijk de wereld om je heen beter te leren kennen. Bekijk de dingen en mensen in de wereld 

vanuit de ter zaken doende leefwereld. Dat wat niet direct voor de hand ligt, krijgt zo een kans om 

zichtbaar te worden. Het leven toont zich dan zoals het is op dat moment en op die plek. Levinas 

noemt dit het moment om het gezicht van de ander te zien door alle vooroordelen heen. De 

fenomenoloog wil zicht krijgen op oorspronkelijke betekenissen. 

 

Wie is normaal? 

Kapstok 

- De mens en zijn omgeving zijn niet te scheiden. 

- De mens leer je kennen in wat hij doet. 

- Wees terughoudend met het inkleuren van je 

wereldbeeld. 

- Neem de tijd voor je omgeving en wees oprecht in je 

interesse 

- Plaats en tijd zijn van belang. Niet alle oplossingen zijn   

overal toepasbaar 
 

3.4.1  Fenomenologie 

De fenomenologie is een boeiende inspiratiebron voor organisaties die klantgericht en 

gebiedgericht werken. Als bewoners klagen, is dat vaak over het gebrek aan ‘nabij-heid’ van hun 

huisbaas. Aan de andere kant, als het corporaties lukt om naast de huurders te staan, wordt dat 

door huurders zeer gewaardeerd. 

 

3.4.2  Mensen hebben geen ‘essentie’ 

Wie met mensen werkt, moet zich realiseren dat geen enkel mens samenvalt met een categorie, 

klasse of doelgroep. Een moeder is nooit alleen maar moeder. In persoonlijk contact met mensen 

lukt het vaak nog wel om te laten zien dat we oog hebben voor hun verschillende kanten, maar als 

we beleid maken is de neiging groot om ze eendimensionaal te zien. Dit ontstaat vooral wanneer 

instellingen een professionele opdracht hebben. Corporaties zien bewoners vooral als huurder, of 

als wijkbewoner, terwijl deze mensen misschien helemaal niet zoveel prioriteit aan woning en 

wijk geven. Het helpt om altijd met ´twee woorden´ te spreken: vitale ouderen, alleenstaande 

tienermoeders. Zorg verder dat in elke uitspraak over mensen een woord als ‘veel’ of ‘sommige’ 

zit: ‘sommige jongeren’ hebben moeite om iets van ouderen aan te nemen. 

Foto: Reformatorisch Dagblad 

Dagblad 
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Ook medewerkers van de eigen organisatie of van partnerorganisaties vallen nooit helemaal 

samen met hun rol of opdracht. 

 

3.4.3  Omgeving 

Sleutelen aan een omgeving is sleutelen aan mensen. Veel mensen zijn zo verweven met hun 

omgeving, dat ze helemaal niet kunnen inschatten wat het voor ze zal betekenen als die omgeving 

verandert. Objectiverende vragen over woonwensen zeggen vaak niet zoveel. Vraag liever naar 

gedrag: Welke woonbon heeft u ingestuurd, welke woning heeft u bekeken, maar toch niet 

genomen? 

Corporaties hebben bij uitstek de mogelijkheid om omgevingen te veranderen. Daarmee hebben 

ze een formidabel sociaal instrument in handen. Maar het is ook een instrument waarvan de 

precieze reikwijdte nooit te voorspellen is: er veranderen altijd zaken mee waarvan we niet eens 

wisten dat ze er waren. 

 

3.4.4  Alledaags handelen 

Juist in het alledaagse handelen leren we de wereld kennen. Er is een verschil tussen 

‘praktiserend’ beleid (beleid met een praktische insteek) en echt werken in de praktijk. 

Corporaties hebben de neiging sterk op projecten te focussen, terwijl een project juist niet 

alledaags is. Stel bij projecten ook de vraag, of ze ook zouden werken als je ze regulier maakt. 

Bedenk, dat maatregelen binnen de reguliere systemen altijd de meeste impact hebben voor wijk 

en stad. Een generieke huurverhoging leidt tot meer veranderingen dan een zakgeldproject voor 

jongeren. 

 

 

3.5 De Wetenschapper 

Could I be seeing things wrong? 

 

Voor de wetenschapper staat Karl Popper model. Popper schreef ‘The logic of scientific discovery’ 

waarin de normativiteit van wetenschap ter discussie staat. De beantwoording van twee 

problemen waar elke wetenschapper mee te maken heeft, geven zijn wetenschapsfilosofie vorm. 

Het eerste probleem is dat van inductie; wat is het verband tussen theoretische kennis en 

ervaring? Het tweede probleem is dat van demarcatie; hoe onderscheidt wetenschappelijke 

kennis zich van andere kennis? Popper stelt dat inductie, het verkrijgen van kennis uit opgedane 

waarneming, niet onderscheidend kan zijn voor wetenschappelijke kennis. Popper verwerpt 

inductie als methode om kennisclaims te rechtvaardigen. Ervaring brengt ons geen theorieën. 

Ervaring maakt het wel mogelijk om wetenschappelijke kennis te onderscheiden van andere 

kennis. Stel, een wetenschapper ontwikkelt een hypothese. Hij wil deze dan toetsen. Dat kan hij 

doen door de hypothese zo op te stellen dat deze vooraf (dus in theorie) falsificeerbaar is. Bij elke 

hypothese moet je antwoord kunnen geven op de vraag: kan ik mij een experiment voorstellen 

dat zou kunnen aantonen dat ik me vergis? Vervolgens is het zijn taak de hypothese aannemelijk 

te maken door het tegendeel uit te sluiten. Dat is iets anders dan het zoeken naar gegevens voor 

bevestiging van een hypothese: dit noemen we verificatie.  

 

Wij moeten pogen onze hypothesen te ondermijnen, deze te falsificeren met kennis uit 

waarneming. Voorbeeld: De stelling dat alle raven zwart zijn, wordt niet versterkt door een 
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nieuwe waarneming van een zwarte raaf (verificatie). Je weet immers nooit of de volgende raaf 

niet wit is. Het zoeken naar een witte raaf (falsificatie) en het uitblijven van resultaat, is een 

sterker argument voor de stelling dat alle raven zwart zijn dan het blijven verzamelen van zwarte 

raven. Popper wijst erop dat veel wetenschappelijke vernieuwing tot stand komt door het 

afwijzen van een tot dan geaccepteerde hypothese. Falsificatie is een drijvende kracht in een 

cyclus van elkaar opvolgende hypothesen. Poppers methode heeft gevolgen voor de inrichting 

van een wetenschappelijk klimaat. Een wetenschapper dient onafhankelijk te zijn. Beïnvloeding 

van onderzoek op niet wetenschappelijke gronden is uit den boze. Wetenschappelijke hypothesen 

horen zo opgesteld te zijn dat ze falsificeerbaar zijn. Een hypothese zal gepubliceerd worden en 

vrijelijk toegankelijk zijn. Andere wetenschappers krijgen de mogelijkheid het onderzoek te 

toetsen. Wetenschap is een transparante bezigheid die falsificatie vereist. 

 

In Poppers sociale theorie komt deze nadruk op methodologie terug. In plaats van blind te varen 

op theorieën die een bepaalde historische belofte met zich meedragen, moeten we individu en 

gemeenschap betrekken bij de evaluatie van hypothesen die betrekking hebben op de 

maatschappij. Het gedrag van groepen moet verklaard worden uit het werkelijke gedrag van 

individuen die, zo goed als ze kunnen, handelen naar de logica van hun eigen sociale situatie. 

Hypothesen die betrekking hebben op de sociale realiteit moeten daarnaast op kleine schaal 

getest worden, onder van te voren duidelijk vastgelegde criteria, zodat het meten van effect 

mogelijk is. Het gaat om het creëren van een open samenleving waarin grootschalige idealistische 

planning geen plaats heeft maar het minimaliseren van voorkombare ellende door geleidelijke 

verbeteringen prioriteit heeft. Popper noemt dit proces ook wel ‘piece-meal engenering’.  

 

Welke zwaan komt u meestal tegen? 

 

 

 

Kapstok 

- Waarheid en onafhankelijkheid gaan hand in hand. 

- Alleen optellen is niet genoeg. 

- Falsificeer uw eigen hypothese/mening. 

- Wees transparant. 

- Trek lessen uit fouten. 

 

 

3.5.1  Wetenschapsfilosofie 

De regels voor wetenschappelijk onderzoek van Popper kunnen ook worden toegepast op 

besluiten in de volkshuisvesting.  

 

3.5.2  Toetsbaarheid vooraf bedenken 

Je moet geen doelen formuleren waarvan je vooraf al weet dat je niet kunt toetsen of je ze 

gehaald hebt.  

 

Brede scholen zijn bedoeld voor ‘het vergroten van de ontwikkelingskansen’. Maar wat zijn 

precies ontwikkelingskansen? Kansen dat je je ontwikkelt, of kansen doordat je je ontwikkelt? De 
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VROM-raad deed dat beter in Stad en Stijging. Zij noemen het ‘vooruit komen’. Vooruit komen is 

toetsbaar: een hogere opleiding dan je ouders, een betere beheersing van het Nederlands, een 

hoger inkomen dan nu, van een huurwoning naar een koophuis. 

 

3.5.3  Falsificatie is een succes! 

Voor een lerende organisatie is het een succes, als blijkt dat een eerdere aanname niet blijkt te 

kloppen. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om oude fouten niet meer te maken, maar betere 

oplossingen te verzinnen. 

Voor een bestuurder is het veel moeilijker om ‘gefalsificeerd’ te worden. Je hebt je nek 

uitgestoken en veel geld geïnvesteerd, en dan blijkt het niet te werken! Hoe moet je dat 

verkopen? Toch wekt het op de lange termijn meer vertrouwen als bestuurders ‘ten halve keren’, 

dan doorgaan op een heilloze weg. Op tijd stoppen (durven en doen) is moediger en verstandiger 

dan vasthouden. 

 

3.5.4  Trial, error, trial, error 

Het is prima om experimenten uit te voeren. Maar kenmerk van een experiment is de 

nauwgezette monitoring van de resultaten. Zorg dat een experiment in verschillende wijken 

tegelijk loopt, eventueel met een faseverschil. Dan kan de tweede wijk de dingen beter doen. In 

de praktijk komt het vaak voor, dat de bedenker van een experiment niet meer betrokken is bij de 

uitvoering.7  

 

3.5.5  De veranderingstheorie 

Of een resultaat is toe te schrijven aan een interventie spreekt niet vanzelf. Je hebt een 

veranderingstheorie nodig om het bewijs te leveren. In de volkshuisvesting is dat altijd een 

theorie over wat mensen kunnen, willen en weten. 

 

 

3.6 De Wetenschapcriticus 

What you see is what your community taught you to see 

 

De geschiedenis van de wetenschap draaide lang vooral om normativiteit. Op welke gronden was 

wetenschappelijke kennis gebaseerd en via welke weg kon deze kennis het best bereikt worden? 

Wetenschap leek zich te ontwikkelen langs een stabiele weg. Gebruikmakend van algemene 

wetenschappelijke principes als accuraatheid, consistentie, reikwijdte of eenvoud, zou de 

wetenschap zich in een lineaire lijn doorontwikkelen. Wetenschap was een overzichtelijk en 

zorgvuldig opgetrokken huis waar iedere vooruitgang gebouwd leek op een vorige laag. De 

geschiedkundige en fysicus Thomas Kuhn, schrijver van ‘The structure of scientific revolution’, 

kwam halverwege de 20e eeuw via historisch onderzoek tot een heel andere conclusie. De 

geschiedenis van de wetenschap vertoont helemaal geen rechte lijn van stapsgewijze verbetering, 

maar blijkt een nogal onvoorspelbare en schoksgewijze vorm te hebben. Kuhn constateerde dat in 

de analyse van historische data tot dan toe de huidige stand van de wetenschap geprojecteerd 

                                                 

7 Bij de viering van 20 jaar Stadspolders in Dordrecht werd het ontwerpteam uitgenodigd. Wat bleek: al deze ontwerpers 
bedachten de ene na de andere wijk, maar kwamen er nooit terug om te kijken of hun ideeën gewerkt hadden. Dit 
voorbeeld komt niet uit de praktijk van Woonbron 
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werd op die uit het verleden. Deze methode vervormt de gegevens uit het verleden en doet geen 

recht aan de historische ontwikkeling van de wetenschap. De werkelijke geschiedenis laat een 

grilliger beeld zien van elkaar opvolgende paradigma’s.  

 

Een paradigma is een concept van de wereld, bestaande uit opvattingen en waarden ondersteund 

door technieken die de leden van een gemeenschap onderschrijven. Aan een paradigma gaat een 

periode vooraf waarin verschillende ideeën met elkaar concurreren. Uiteindelijk overwint één 

theorie en de anderen gaan daarin op. Dan breekt een periode van ‘normale wetenschap’ aan. In 

deze periode staan bepaalde basisprincipes vast. Deze basisprincipes worden ook niet echt meer 

getest. Er is nu sprake van paradigma. Alle mogelijke afwijkingen worden zo goed en zo kwaad als 

dat kan getest tegen het licht van de huidige stand van zaken en opgenomen in de 

overkoepelende theorie. Als een van deze afwijkende ideeën echter zo veel problemen oplevert 

dat bijvoorbeeld ook basisprincipes heroverwogen dienen te worden, is er sprake van een crisis. 

Mocht de nieuwe theorie de oude verslaan dan is er sprake van een revolutie. Met een revolutie 

komt een nieuw begrippenstelsel en een nieuwe taal. De cyclus begint opnieuw. 

 

Kuhn laat met zijn historische analyse zien dat een uiteindelijk doel als een ultieme 

wetenschappelijke waarheid aan het eind van een lineaire ontwikkeling minder waarschijnlijk is 

dan wetenschappers vermoeden. Vooruitgang in de wetenschap wordt niet bepaald door een 

wetenschappelijke methode. Een algemeen aanvaarde methode kan zelfs het zicht op 

vernieuwing ontnemen. Dit inzicht toont ook dat het moeilijk is om vanuit een paradigma een 

revolutie te starten. Dan zou er sprake zijn van muiterij en dat kan alleen als eerst de 

basisprincipes van een paradigma verlaten zijn. Feitelijk staat een dergelijke wetenschapper dan 

al buiten het paradigma en spreekt een andere taal. Alleen degenen die een andere taal spreken 

zijn uiteindelijk in staat om met hypothesen en oplossingen te komen die buiten de gebaande 

paden liggen. 

 

Hoe gewoon komt deze wereld u voor? 

 

 

 

Kapstok 

- Bij een gemeenschap hoort een manier van kijken. 

- Lees het verleden niet door het heden. 

- Vernieuwing komt vaak van buiten. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1  Wetenschapskritiek 

Kant liet zien, dat het kennend subject de wereld ziet door een onbewuste bril. Je kan zien, wat je 

kan zien. Kuhn kwam tot dezelfde conclusie voor groepen wetenschappers: hun gezamenlijke 
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‘bril’ bepaalt hoe ze omgaan met nieuwe informatie. ‘Ongerijmde’ opvattingen – opvattingen die 

niet te rijmen zijn met het huidige wereldbeeld – komen niet binnen. Het lijkt erop, dat dit juist 

geldt in gemeenschappen met de volgende kenmerken: 

- hoger opgeleid 

- vol van geloof in een betere wereld 

- met een monopoliepositie 

 

De Volkshuisvesting is wat dat betreft dus in de gevarenzone. 

 

3.6.2  Geloof je ogen en oren 

Hoewel we ‘zien wat we kunnen zien’ hebben we allemaal wel momenten van twijfel. Veel 

huurders lijken helemaal niet geïnteresseerd in vrije keuze of in participatie. Neem dat dan maar 

aan. Als dat niet klopt met de ideologie, zal de ideologie wel niet deugen. 

 

Alle tegenstanders van Copernicus wisten, dat hun wereldbeeld een aantal ongerijmdheden 

bevatte. Want als de aarde stilstond, moesten alle sterren precies tegelijk met miljarden 

kilometers per uur langs de hemel vliegen. 

 

Er zijn in Rotterdam grote groepen huurders die andere keuzes maken. Zij hebben op hun manier 

‘gelijk’. 

 

3.6.3  Het primaat van de not for profit professional 

In de verzorgingsstaat denken we, dat alleen de gesubsidieerde professional in staat is om 

betaalbare diensten aan arme bewoners te bieden. Maar de maaltijdvoorziening van Albert Heijn 

is niet slechter of duurder dan Tafeltje Dekje. De Hema biedt online cursussen voor een fractie 

van de eigen bijdrage die een ROC vraagt.  

Wie zich alleen omringt met andere nfpp’s, rijdt als het ware zonder ‘dode hoekspiegel’. Alleen 

‘echt andere’ stakeholders kunnen in een hoek kijken waar de opleiding en gedrevenheid van 

soortgenoten geen zicht op heeft. 

 

3.6.4  Motieven van professionals 

Professionals hebben deels motieven die voortkomen uit hun opdracht, maar deels ook uit de 

afspraken die over hun professie gelden. Een beleidsnota heeft een looptijd van vier jaar, niet 

omdat de wereld in vier jaar verandert, maar omdat de opdrachtgever (de raad) die looptijd 

heeft. Een ontwikkelaar van een multifunctioneel centrum voelt zich succesvol, als hij zoveel 

mogelijk partijen betrekt. Maar misschien zijn de bezoekers en de uitvoerders veel blijer met een 

kleinere kring van betrokkenen. 

 

 

3.7  De Taalfilosoof  

What you say is what you see 

 

Taal neem je snel voor lief. Wie herinnert zich nog zijn eerste woorden, het moment dat je ging 

spreken? Eigenlijk is het gek dat we taal zo gewoon vinden. Taal neemt een prominente plaats in 

ons leven in. Of we nu spreken, informeren, bevelen of filosoferen; het kan niet zonder taal. 
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Betekenis geven is nauw verbonden met taal. Sommige taalfilosofen beweren zelfs dat zonder 

taal de wereld betekenisloos is. 

De Antieken bewonderden de kunst van het redeneren. Zij begrepen dat goed en slim taalgebruik 

een mens tot een overtuigend redenaar maakt. Aristoteles verdiepte zich in de verhouding tussen 

uitspraken. Dat leverde een vroege betekenisleer (semantiek) op met een verzameling 

syllogismen. Een syllogisme is een logische argumentatie bestaande uit twee premissen 

(uitspraken) waaruit een conclusie wordt afgeleid. Het volgende syllogisme overgeleverd via 

Aristoteles is beroemd: Alle mensen zijn sterfelijk, Socrates is een mens dus Socrates is sterfelijk. 

Ondanks de waardering voor taal was het taalbegrip van de Antieken eenvoudig. Zij begrepen taal 

vooral als een middel om betekenissen over te brengen. Zinnen en woorden verwijzen naar 

ideeën of dingen. Taal representeert in deze filosofie de wereld. Dit is lang de gangbare kijk op 

taal geweest. 

 

Met de Verlichting en de opkomst van het rationalisme komt hier verandering in. De idee dat de 

mens denkt in taal en dat alle verstandskennis talig is, brengt taal onder de aandacht van denkers 

en wetenschappers. Onderzoek naar de werking van taal, de verhouding tussen taal en betekenis, 

komt op gang. Natuurlijke talen, de talrijke talen die mensen spreken, zijn dubbelzinnig en vaak 

logisch inconsistent. Denk bijvoorbeeld aan dubbele verwijzing van woorden. Wat betekent het 

woord ‘kop’? Met de ontwikkeling van logische talen, die in feite voortborduren op Aristoteles, 

trachtten wiskundigen en filosofen een taal te ontwikkelen die oplossingen biedt voor de 

onzorgvuldigheden die gewone taal eigen zijn. Deze logische talen maken gebruik van proposities 

(uitspraken) waarvan de waarheidswaarde (waar of niet waar) altijd afgeleid kan worden. 

Experimenten om een logische taal te ontwikkelen met de zeggingskracht van gewone taal zijn tot 

nu toe niet geslaagd. Talen die uit deze denkexperimenten ontwikkeld zijn, blijken wel heel 

bruikbaar. Computertalen zijn bijvoorbeeld ook logische talen.  

 

Ludwig Wittgenstein staat symbool voor het denken over taalgebruik. Nadenken over het gebruik 

van taal is voor een onderneming ook nuttig. Vandaar dat wij hem hier kort voorstellen. 

Wittgenstein was lange tijd geobsedeerd door logische taal. Hij schreef er een boek over met een 

wereldwijde impact: de ‘Tractatus Logico-Philosophicus’. Hiermee dacht hij alle grote problemen 

met betrekking tot taal en betekenis te hebben opgelost. Later zag hij in dat taalgebruik een 

belangrijk aspect van taal is. Hij onderkende dat het neutraliseren van taal door vooral naar 

betekenis, verwijzing en waarheidswaarde te kijken geen recht deed aan het gebruik. De latere 

Wittgenstein vergelijkt het gebruik van taal met het spelen van een spel. Hetzelfde spel wordt 

altijd anders gespeeld. Een spel is nooit willekeurig want het volgt bepaalde regels. Een spel is niet 

exact want de regels verklaren het spel niet. De regels van een spel kunnen veranderen. Een spel 

wordt gespeeld en niet verklaard. Verander het woord ‘spel’ in ‘taalspel’ en je ontwaart de 

versimpelde contouren van Wittgensteins opvatting van taalgebruik. Hij noemt taal en de 

activiteiten die daarmee gepaard gaan taalspelen. Er zijn veel taalspelen, veel verschillende wijzen 

van taalgebruik.  

 

Taalspelen laten zich vergelijken met gereedschappen. Gereedschappen hebben alle hun eigen 

gebruik. Taalspelen die Wittgenstein in zijn boek ‘Filosofische onderzoekingen’ noemt, zijn 

bijvoorbeeld: ‘Bevelen, en op bevel handelen’, ‘Beschrijven van een voorwerp op grond van het 

uiterlijk of op grond van metingen’, ‘Hypothese opstellen en toetsen’, ‘Een verhaal verzinnen, 
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voorlezen’, ‘Toneelspelen’, ‘Uit de ene taal in de andere vertalen’,‘Verzoeken, danken, vloeken, 

groeten, bidden’. Elk spel komt met een eigen manier van spelen. Wittgenstein noemt een manier 

van spelen ook wel ‘levensvorm’. Deze filosofie kan veel opleveren bij het denken over 

communicatie met je omgeving. Je bewust zijn van de taalspelen die je speelt kan veel 

miscommunicatie voorkomen. 

 

Kapstok 

- Goed en duidelijk taalgebruik voorkomt misverstanden. 

- Iedere manier van communiceren heeft een eigen vorm. 

- Een boodschap is altijd verpakt in taal. Taalgebruik beïnvloedt de boodschap. 

- Elk doel verdient een eigen taal. 

- Modellen zijn nooit algemeen toepasbaar. 

- Wees je bewust van de taalspelen die je speelt. 
Johnny Depp: andere camera, andere taal 

 

3.7.1  Taalfilosofie 

In de wereld van wonen, stedelijke vernieuwing en wijkaanpak heeft taal een steeds belangrijker 

plek verworven. Besef daarbij, dat taal niet alleen een representerende functie heeft (dat wil 

zeggen niet alleen maar een ding, een actie of een situatie beschrijft), maar ook als strategisch of 

tactisch instrument kan fungeren (taal stuurt). Taal wordt niet alleen door ons gebruikt, maar de 

taal gebruikt ons ook. Ons denken en waarnemen wordt mede gevormd door de taal die we 

gebruiken.  

 

3.7.2  Taal en helderheid 

Er zijn domeinen, waar taal niet ‘droog’ genoeg kan zijn. Het huurcontract, de leefregels8, de 

afspraken met partners: zeg zo precies mogelijk wat je bedoelt en gebruik zo min mogelijk 

slogans. Wanneer de bestaanszekerheid van bewoners in het geding is, besef dan dat minstens de 

helft van de huurders nauwelijks in staat is om basisschoolteksten te lezen. Als zij de taal niet 

begrijpen, zullen ze ook de boodschapper niet vertrouwen. 

 

3.7.3  Taal als venster  

Onze taal vormt onze waarneming en ons denken. We kunnen de wereld niet anders zien dan 

door het venster van de taal. Daarbij heeft taal gauw een impliciete waardering: een ‘brede’ 

school is beter dan een ‘smalle’. Als ‘breder’ ‘beter’ is, zien we verbreding snel als kans. Ons oog 

wordt dan getrokken door alle kansen om te verbreden. 

Taal kan in die zin ook ‘te’ helder zijn: we realiseren ons niet meer dat we door glas kijken. Los dat 

op door verschillende taalspelen te combineren: poëzie met een contract, een doelstelling met 

een donderpreek. En zorg dat er daarbij mensen meeluisteren die niet met dezelfde taalspelen 

zijn grootgebracht. Wie wil investeren in mensen moet niet alleen praten met anderen die 

‘investeren’ (de bankdirecteur, de wethouder) maar ook met mensen die nooit aan rendement 

denken (de dominee, de kok).  

 

 

 

                                                 
8 Bij Woonbron spreekt men liever over Woonafspraken 
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3.7.4  Taal als spiegel 

Je eigen taalgebruik bepaalt je mens- en wereldbeeld. Maar het zegt ook iets over jezelf. Neem 

‘mee-doen’. Vinden we dat wij zo hard werken, en een ander ook wel eens mag ‘mee’doen? Zijn 

we bang dat we het alleen niet kunnen? Waarom zegt de een ‘meedoen’ en de ander 

‘participeren’? Welke kant van onszelf willen we etaleren met de woorden die we kiezen? 

 

 

3.8 Argumentatieleer: drogredenen 

Drogredenen zijn redenen die we vaak aanvoeren, maar die niet logisch zijn en die niet leiden tot 

waarheidsvinding.  

 

1 Drogredenen gebaseerd op een fout in de logica  

1.1 Argumentum ad ignorantiam (argument van de onwetendheid)  

1.2 Argumentum ex silentio (wie zwijgt stemt toe)  

1.3 Non sequitur (het volgt er niet uit)  

1.4 Retrorsum causa et effectus (omkering oorzaak en gevolg)  

1.5 Post hoc ergo propter hoc (na dit, dus vanwege dit)  

1.6 Cum hoc ergo propter hoc (met dit, dus vanwege dit)  

1.7 Bevestiging van het gevolg  

1.8 Willekeurige correlatie  

1.9 Selecteren van testresultaten  

1.10 Negeren van alternatieve hypothesen  

1.11 A posteriori (wijsheid achteraf)  

1.12 Overhaaste generalisatie (secundum quid)  

2 Drogredenen gebaseerd op onjuiste premissen  

2.1 Ad hominem (op de persoon)  

2.2 Tu quoque (jij net zo, jij-bak)  

2.3 Ad verecundiam (autoriteitsdrogreden)  

2.4 Beroep op traditie  

2.5 Ad populum (met het oog op het volk)  

2.6 Argumentum ad antiquitatem (met een beroep op het verleden)  

2.7 Reductio ad Hitlerum (dat deed Hitler ook!) 

2.8 Beroep op angst (ad metum, in terrorem, ad baculum)  

2.9 Beroep op medelijden (ad misericordiam)  

2.10 Beroep op wrok (ad odium)  

2.11 Tijdsaanduidingen als argument  

3 Semantische drogredenen  

3.1 Ontduiken van bewijslast  

3.2 Ad nauseam (misleidende herhaling)  

3.3 Retoriek  

3.4 Anekdotische argumentatie  

3.5 Puzzel-denkfout  

3.6 Ignoratio elenchi (miskenning van het onderwerp) 

4 Andere drogredenen  

4.1 Cirkelredenering (petitio principii)  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Drogredenen_gebaseerd_op_een_fout_in_de_logica#Drogredenen_gebaseerd_op_een_fout_in_de_logica
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Argumentum_ad_ignorantiam_.28argument_van_de_onwetendheid.29#Argumentum_ad_ignorantiam_.28argument_van_de_onwetendheid.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Argumentum_ex_silentio_.28wie_zwijgt_stemt_toe.29#Argumentum_ex_silentio_.28wie_zwijgt_stemt_toe.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Non_sequitur_.28het_volgt_er_niet_uit.29#Non_sequitur_.28het_volgt_er_niet_uit.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Retrorsum_causa_et_effectus_.28omkering_oorzaak_en_gevolg.29#Retrorsum_causa_et_effectus_.28omkering_oorzaak_en_gevolg.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Post_hoc_ergo_propter_hoc_.28na_dit.2C_dus_vanwege_dit.29#Post_hoc_ergo_propter_hoc_.28na_dit.2C_dus_vanwege_dit.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Cum_hoc_ergo_propter_hoc_.28met_dit.2C_dus_vanwege_dit.29#Cum_hoc_ergo_propter_hoc_.28met_dit.2C_dus_vanwege_dit.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Bevestiging_van_het_gevolg#Bevestiging_van_het_gevolg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Willekeurige_correlatie#Willekeurige_correlatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Selecteren_van_testresultaten#Selecteren_van_testresultaten
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Negeren_van_alternatieve_hypothesen#Negeren_van_alternatieve_hypothesen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#A_posteriori_.28wijsheid_achteraf.29#A_posteriori_.28wijsheid_achteraf.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Overhaaste_generalisatie_.28secundum_quid.29#Overhaaste_generalisatie_.28secundum_quid.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Drogredenen_gebaseerd_op_onjuiste_premissen#Drogredenen_gebaseerd_op_onjuiste_premissen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ad_hominem_.28op_de_persoon.29#Ad_hominem_.28op_de_persoon.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Tu_quoque_.28jij_net_zo.2C_jij-bak.29#Tu_quoque_.28jij_net_zo.2C_jij-bak.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ad_verecundiam_.28autoriteitsdrogreden.29#Ad_verecundiam_.28autoriteitsdrogreden.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Beroep_op_traditie#Beroep_op_traditie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ad_populum_.28met_het_oog_op_het_volk.29#Ad_populum_.28met_het_oog_op_het_volk.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Argumentum_ad_antiquitatem_.28met_een_beroep_op_het_verleden.29#Argumentum_ad_antiquitatem_.28met_een_beroep_op_het_verleden.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Reductio_ad_Hitlerum#Reductio_ad_Hitlerum
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Beroep_op_angst_.28ad_metum.2C_in_terrorem.2C_ad_baculum.29#Beroep_op_angst_.28ad_metum.2C_in_terrorem.2C_ad_baculum.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Beroep_op_medelijden_.28ad_misericordiam.29#Beroep_op_medelijden_.28ad_misericordiam.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Beroep_op_wrok_.28ad_odium.29#Beroep_op_wrok_.28ad_odium.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Tijdsaanduidingen_als_argument#Tijdsaanduidingen_als_argument
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Semantische_drogredenen#Semantische_drogredenen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ontduiken_van_bewijslast#Ontduiken_van_bewijslast
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ad_nauseam_.28misleidende_herhaling.29#Ad_nauseam_.28misleidende_herhaling.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Retoriek#Retoriek
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Anekdotische_argumentatie#Anekdotische_argumentatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Puzzel-denkfout#Puzzel-denkfout
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Ignoratio_elenchi#Ignoratio_elenchi
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Andere_drogredenen#Andere_drogredenen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Cirkelredenering_.28petitio_principii.29#Cirkelredenering_.28petitio_principii.29


38 

 

4.2 Beroep op gevolgen (ad consequentiam)  

4.3 Hellend vlak-redenering  

4.4 Stropopredenering (drogreden van de stroman)  

4.5 Meervoudige vraag  

4.6 Verschuiving van de bewijslast  

5 Redeneringen die op drogredeneringen lijken  

5.1 Reductio ad absurdum (bewijs uit het ongerijmde, contradictie) 

 
Voor goede voorbeelden, zie wikipedia.nl onder Drogredenen (de bron van deze lijst) 

 

 3.8.1  Argumentatieleer 

Een bijzonder onderdeel van de filosofie is de argumentatieleer. In deze leer worden de regels 

voor zuiver redeneren beschreven. Een grote nadruk ligt op het benoemen van ongeldige 

argumentaties. In die zin is het een enigszins negatief georiënteerde discipline. De beoefenaars 

ervan zullen echter betogen, dat door het elimineren van ongeldige redeneringen, de geldige 

redeneringen overblijven. 

 

3.8.2  Op de man spelen 

Hierboven zagen we al, dat ‘falsificatie’ van besluiten door kritische ‘tegenstanders’ voor 

bestuurders vaak niet prettig is. Ze hebben zich ingezet en flink geïnvesteerd in een oplossing, en 

dan is er altijd wel ‘een stuurman aan de wal’ die er het zijne van vindt. 

Als de brenger van de slechte boodschap werkelijk geen verstand heeft van het onderwerp, kan 

dat een geldig argument zijn om zijn kritiek te weerleggen. Maar als de ander wel deskundig is, is 

zijn kritiek een kadootje dat zorgvuldig moet worden uitgepakt. Dat geldt ook voor kritische 

opmerkingen van bewoners, die als ervaringsdeskundigen altijd verstand van wonen hebben. 

Mensen die houden van doorpakken ervaren kritiek snel als een poging om te remmen. Ze vinden 

dat anderen koudwatervrees hebben. Maar wat als het water echt te koud is? Waar kunnen we 

bijsturen?  

 

3.8.3  Vals dilemma 

In onze praktijk komen we vaak tegen, dat actieve bestuurders een negatieve evaluatie pareren 

met de stelling ‘dat niets doen toch ook geen optie was’. 

De argumentatieleer noemt dat een vals dilemma. Want er was toch ook nog wel een Plan B te 

bedenken. 

De trieste balans van volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing – en misschien wel van heel de 

publieke sector – is dat het Plan B vaak niet gemaakt wordt. Of het wordt alleen gemaakt om plan 

A er nog beter uit te laten zien. 

Dat is ongelofelijk jammer. Zo gaan we er bijvoorbeeld vaak op voorhand vanuit dat een Brede 

School een goede oplossing is voor het accommoderen van allerlei sociale- en 

onderwijsproblemen in de wijk. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kost niet meer dan 

een paar middagen om een deugdelijk alternatief te bedenken, maar het gebeurt zelden. Soms 

ligt er wel een uitvoeringsvariant op tafel, maar een radicaal alternatief wordt meestal niet 

uitgewerkt.  

Juist daar bewijst denken zijn stuwende en sturende kracht. Niet remmen, maar extra 

keuzemogelijkheden ontwikkelen. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Beroep_op_gevolgen_.28ad_consequentiam.29#Beroep_op_gevolgen_.28ad_consequentiam.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Hellend_vlak-redenering#Hellend_vlak-redenering
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Stropopredenering_.28drogreden_van_de_stroman.29#Stropopredenering_.28drogreden_van_de_stroman.29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Meervoudige_vraag#Meervoudige_vraag
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Verschuiving_van_de_bewijslast#Verschuiving_van_de_bewijslast
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Redeneringen_die_op_drogredeneringen_lijken#Redeneringen_die_op_drogredeneringen_lijken
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogreden&printable=yes#Reductio_ad_absurdum_.28bewijs_uit_het_ongerijmde.2C_contradictie.29#Reductio_ad_absurdum_.28bewijs_uit_het_ongerijmde.2C_contradictie.29
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3.8.4  Gemeenplaatsen en open deuren 

Naast de drogredenen onderscheidt de filosofie ook gemeenplaatsen. Dit zijn argumenten die 

geldig kunnen zijn, maar soms te algemeen worden toegepast. 

Je kunt dit huis toch niet slopen, het staat er al zo lang. 

Je moet dit huis maar eens vervangen, het staat er al zo lang. 

 

Een gemeenplaats is geldig tot het moment dat een ander vraagt: dus …?  Dan zul je met een 

beter argument moeten komen. 

 

 

3.9 Het format  

Hoewel de korte introductie van deze grote filosofische thema’s in een zeer gecomprimeerde 

vorm nadelen heeft ben ik van mening dat deze, in combinatie met de illustratieve voorbeelden, 

toch de gewenste verandering in denktrant bij de doelgroep te weeg kan brengen. Gevaar van 

een dergelijk format is de kans dat de filosofie achter de filosofische thema’s verloren gaat. Dit 

gevaar is zeker aanwezig evenals de kans dat de filosofische benadering niet geheel bezinkt bij de 

doelgroep. Dit laatste was echter in dit geval niet het primaire doel. Het doel was bestuurders 

bewust te maken van de onwaarheidrisico’s die zij lopen bij het nemen van beslissingen. De 

kentheoretische benaderingen tonen de basis van deze onwaarheidrisico’s. Hen overtuigen van 

en interesseren voor de mogelijkheden die kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie hen 

biedt is een eerste vereiste. De kans dat de filosofie achter de filosofische thema’s verloren gaat 

moet gepareerd worden met een oprechte instelling van de filosoof van dienst. Op deze en 

andere filosofische consequenties van het format kom ik in het hoofdstuk over ‘Vorm’ terug. 

De filosofische thema’s zijn soms, op bepaalde onderwerpen, in tegenspraak met elkaar. Wat 

empiristen zeggen over waarnemen is heel iets anders dan de blik van de fenomenoloog. Dit kan 

verwarrend werken. Filosofie is echter geen eenduidige wetenschap en ondanks dat dit rapport 

beoogt de waarheid een dienst te bewijzen, kan van een eenduidig en algemeen geldend ‘waar’ 

antwoord zelden sprake zijn. Wie filosofie bedrijft ontkomt niet aan het behandelen van 

tegenstrijdigheden. Wanhoop echter niet. Deze tegenstrijdigheden zijn een kans om een 

vraagstuk van verschillende kanten te benaderen. En zo aan waarheidsvinding te doen alvorens 

actie te ondernemen. In het hoofdstuk over ‘efficiëntie van filosofische benaderingen’ kom ik op 

deze schijnbare tegenstrijdigheden terug. 
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Hoofdstuk 4 

Efficiëntie van filosofische benaderingen 

 

Filosofische benaderingen zijn leerzaam en de teksten uit het rapport ‘Waarzeggen en 

Waarmaken’ tonen de relevantie van een kentheoretische benadering voor de alledaagse praktijk 

van bestuurders. De verschillende filosofische benaderingen geven meer zicht op kentheoretische 

vragen die spelen bij het uitzetten van beleid en leveren mijns inziens bruikbare lessen en tips op. 

Kun je deze lessen en tips in de praktijk nu maar lukraak aanwenden? Hoe weet je nu welke 

benadering wanneer van toepassing is? Dit zijn legitieme en ook belangrijke vragen als het gaat 

om filosofie in praktijk. In dit hoofdstuk wil ik enige helderheid brengen in het thema van de 

efficiëntie van filosofische benaderingen. Hierdoor ontstaat ook een beter beeld van de algemene 

relevantie van filosofische benaderingen los van de specifieke praktijk van de volkshuisvesting. 

 

4.1  Verankering van filosofische thema’s 

Een filosofie is een antwoord op een vraag. Bijvoorbeeld een vraag over wat wij kunnen weten of 

wat goed is om te doen of wie wij zijn. Die stelling durf ik wel aan, ondanks dat filosoferen voor 

het grootste deel uit (be)vragen bestaat. Als een filosofie een antwoord op een vraag is dan is de 

aard van deze vraag van invloed op de aard van de filosofie. Deze stelling is ook om te draaien. De 

aard van de filosofie bepaalt in hoge mate de aard van de vraag waar zij antwoord op tracht te 

geven. Van geen enkele filosofie mag verwacht worden een antwoord te geven op alle vragen. Al 

zijn er filosofen die dat van hun eigen filosofie verwachten. Een filosofie is effectief als zij een 

relevant, verdedigbaar antwoord geeft op een vraag die betrekking heeft op het kennisveld van 

de filosofie in kwestie. Alleen als bij de inzet van een filosofische benadering rekening gehouden 

wordt met deze kanttekening is een filosofische benadering efficiënt.  

 

De filosofische benaderingen in het rapport zijn zo gekozen omdat deze benaderingen relevant 

waren voor de kwestie die voorlag: Hoe kunnen wij het gevaar op onwaarheidrisico’s 

minimaliseren? De benaderingen hebben hun eigen dynamiek maar kunnen verbonden worden 

aan de kennisvelden die beschreven staan in Hoofdstuk 1: empirie (of waarnemen), 

intersubjectiviteit (of waarborgen), logica (of waarschuwen) en het IK (subject). De filosofische 

benaderingen uit het rapport dienen dus op een of andere manier van nut te zijn bij het 

verzamelen van kennis door onderzoek (waarnemen) of het checken van kennis middels overleg 

(waarborgen) of het gebruiken van geldige redeneringen (waarschuwen) of het inzichtelijk maken 

van de invloed van het IK. 

 

 De gekozen filosofische benaderingen hebben op sommige kennisvelden wel betrekking en op 

andere minder of soms weinig betrekking. De filosofische benaderingen zijn verankerd in een 

filosofische traditie. Deze verankering bepaalt tegelijk de kennisvelden waar ze betrekking op 

hebben. Het inzetten van filosofische thema’s op gebieden waar ze eigenlijk niet zoveel over 

zeggen doet aan deze verankering geen recht. Het inzetten van kennis van het empirisme bij het 

oplossen van een ethisch probleem is niet direct voor de hand liggend. Tenzij een ethisch 

probleem mede gebaseerd is op verkeerde aannames, die met behulp van onderzoek ontkracht 

kunnen worden. De verhouding tussen het empirisme en utilitaire ethiek laat ik hier verder 

onbesproken. Weten wanneer een bepaalde filosofische benadering van waarde kan zijn voor 

waarheidsvinding en besluitvormingsprocessen moet een belangrijk onderdeel zijn van het 
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werken met filosofische benaderingen in de praktijk. Dit voorkomt onjuist gebruik van deze 

benaderingen, waardoor verwarring en onwaarheidrisico’s kunnen ontstaan. 

 

Bij de introductie van de thema’s zoals deze in het rapport voorkomen is de toepasbaarheid ervan 

toegespitst op de volkshuisvesting. Hier koppel ik de meer algemene kennisvelden aan de 

filosofische benaderingen. Het is een aanzet om tot een gestructureerde manier van denken over 

doelmatigheid van filosofische benaderingen te komen.  

       

4.2  De efficiëntie van de afzonderlijke filosofische benaderingen 

Koppeling van filosofische thema’s aan kennisvelden toont de efficiëntie van deze thema’s. 

Onderstaande is een oefening in methode om deze efficiëntie of doelmatigheid van de 

filosofische thema’s schematisch neer te zetten. Elk filosofisch thema herbergt een bibliotheek 

aan informatie. Het is niet mijn bedoeling de afzonderlijke filosofische thema’s hier uitgebreider 

te behandelen dan in Hoofdstuk twee. Een verdere uitwerking van de filosofische thema’s is 

wellicht nodig maar valt buiten de reikwijdte van dit schrijven. Hier probeer ik een filosofische 

methode bloot te leggen.  

 

Bij de beschrijving van de doelmatigheid van elk van de filosofische thema’s gebruik ik 

‘kapstokken’. Kapstokken zijn spreuken die consequenties van het thema duiden en dienen als 

hulpmiddel om de voor het thema relevante kennisvelden te tonen. De kapstokken zijn gekozen 

om een kennisveld te illustreren. Dat er meerdere kapstokken te bedenken zijn die ook hetzelfde 

kennisveld kunnen duiden is evident. De keuze voor de kapstokken is in die zin dus geheel 

willekeurig. 

 

Om de efficiëntie naar een praktisch model te vertalen maak ik gebruik van tabellen. In de 

tabellen zijn kennisvelden waar een thema betrekking op heeft met een x aangegeven. Een grote 

X geeft het hoofdveld van een thema aan en een kleine x een ander relevant kennisveld. Een 

hoofdveld is een kennisveld waar het filosofisch thema bij uitstek van waarde is. Je zou ook 

kunnen zeggen dat het filosofisch thema voornamelijk uit het denken rond dat kennisveld voort 

komt. Deze methode en mijn keuzen geven zeker ruimte voor discussie. Zo koppel ik de 

fenomenologie hier bij voorkeur aan het kennisveld empirie. Waar velen eerder aan het 

kennisveld intersubjectiviteit zullen denken. Het kennisveld empirie, zoals dat in dit rapport 

gebruikt wordt heeft betrekking op kennisvergaring middels waarnemen in het algemeen en 

betreft niet enkel de gebruikelijke betekenis van empirisme. Ondanks deze verklaring had ik toch 

nog voor kennisveld intersubjectiviteit kunnen kiezen als het gaat om meest voor de hand 

liggende kennisveld waar de fenomenologie betrekking op heeft. Dat heb ik niet gedaan omdat ik 

de positie die de fenomenologie inneemt t.o.v. de empirisch-analytische wetenschappen het 

zwaarst laat wegen. Wat wel uit dit voorbeeld blijkt is, dat er geen echt ‘hoofdveld’ bestaat. Toch 

vind ik het aanbrengen van deze kleine nuance binnen de verschillende kennisvelden waardevol. 

Al is het alleen al uit didactisch oogpunt. 
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4.2.1  Empirisme 

Empirisme leert ons vooral over waarnemen en de status van waarnemingsgegevens. Het toont 

onder andere dat waarnemingen (onderzoek) aan bepaalde criteria dienen te voldoen om 

betrouwbaar te zijn. 

 

Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Er is geen kennis los van waarneming. Neem waarneming op basis van criteria die voldoen aan 

objectieve uitgangspunten serieus, doe onderzoek naar feiten. Een stelling die niet onderbouwd 

wordt met feiten is te wantrouwen. Deze stelling heeft betrekking op kennisveld empirie. 

 

Treed je onderwerp met open vizier en zonder vooroordelen tegemoet. Zo voldoe je aan criteria 

om een objectief resultaat te vinden. Onderzoek naar de feiten achter een stelling/vooroordeel 

met de intentie deze stelling te onderbouwen vermindert de kans op een objectieve waarneming. 

Deze stelling heeft betrekking op het kennisveld empirie en de rol van het IK in de waarneming.  

 

Neem het verzamelen van data serieus, kijk goed, archiveer en probeer zo compleet mogelijk te 

zijn. Het kan zijn dat je bij onderzoek een snel resultaat behaalt. Snel resultaat of een gewenst 

resultaat kan leiden tot kokervernauwing. Blijf ook de andere kant op kijken. Zo compleet 

mogelijk zijn, is een belangrijk onderdeel van onderzoek.  

 

Lessen uit het empirisme zijn nuttig wanneer je wilt weten hoe je middels waarneming aan feiten 

kunt komen. Een feit is een geconstateerde stand van zaken. Kennis van onderzoeksmethodes is 

een pre voor mensen die varen op onderzoek van anderen. Het idee dat een onderzoek met het 

predicaat significant resultaat wetenschappelijk verantwoord is, is op zijn minst kortzichtig. 

Daarnaast wordt duidelijk hoe het IK een verstorende factor kan zijn bij het zoeken naar 

objectieve feiten.  

 

Empirie en IK zijn de voornaamste kennisvelden waar dit filosofische thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  Kennisvelden van de kritische filosoof 

Centraal thema bij de kritische filosoof staat het denken over kenvermogen in algemene zin. Hoe 

weet je wat je weet? Kant toonde ons de werking en beperkingen van ons eigen kenvermogen. 

Onze kenvermogens bepalen wat we kunnen kennen.  

 

 

 

 

Kennisveld Empirisme 

IK x 

Empirie X 

Intersubjectiviteit  

Logica  
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Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Erken de invloed van jezelf als kennend subject. Kants categorieën en waarnemingsvormen leggen 

op een basaal niveau bloot dat wij op een bepaalde manier naar de wereld kijken. Zo ‘kennen’ wij 

bijvoorbeeld in kwaliteiten, verhoudingen of modaliteit. ‘Kenvermogen’ structureert onze wereld. 

Als wij in dagelijkse zin over de wereld spreken, bedoelen we natuurlijk onze wereld. Dat is ook 

niet gek. Het is ook niet gek je af en toe bewust te zijn van het feit dat de wereld eigenlijk jouw 

wereld is. Dan erken je de invloed van jezelf als kennend subject. Het IK is zich bewust van zijn 

‘kenpositie’. 

 

Zoeken naar je ‘eigen’ bril levert kennis op. Kant zocht de structuren die onze kennis van de 

wereld leken te bepalen. Je zou die zoektocht een menselijke introspectie naar zijn eigen 

consistentie kunnen noemen. Van nature zijn wij ons niet bewust van de bril die wij dragen als we 

naar de wereld kijken. De bril valt niet op in ons gewone doen en laten. Onderzoek naar de eigen 

bril, noem het introspectie, geeft een andere blik op de wereld. Onderzoek naar de bril die je 

draagt kan inzicht geven in de aard van jouw wereld. Dat levert waardevolle kennis op over jezelf 

maar ook over de wijze waarop je bril de wereld vorm geeft. Misschien levert kennis van je bril 

wel meer op dan je kennis van de wereld. Het IK onderzoekt zichzelf. 

 

Wees bescheiden in kennispretentie. Als ‘de wereld’ niet hetzelfde is als ‘jouw wereld’ en 

andersom, dan is bescheidenheid over de wereld op zijn plaats. Niet per se omdat er meer 

waarheden zijn over de wereld maar vooral omdat je niet alles kunt zeggen over de wereld. In 

praktische zin is het besef dat de wijze (bril) waarop jij naar de wereld kijkt jouw kennis van de 

wereld bepaalt een reden om bescheiden met je kennis van de wereld om te gaan. Kijk 

bijvoorbeeld ook eens door de bril van een ander! Dat wat ‘we’ normaal vinden, hoeft niet 

normaal te zijn. Intersubjectiviteit is geen garantie op succes. Hier komt dus ook het thema 

intersubjectiviteit om de hoek kijken.  

 

We neigen de wereld te zien en te beoordelen in termen van ‘dat wat we gewend zijn’ of ‘wat ons 

ligt’. Onderzoek naar die termen kan de wereld heel anders doen voorkomen. Lessen van de 

kritische filosoof komen van pas als je de invloed van je eigen kenvermogen en normaalbeelden 

op je kennis van de wereld wilt onderzoeken. De positie die je inneemt, bepaalt in hoge mate je 

brilveld. Verruiming van het brilveld is mogelijk door inzicht in je eigen bril en die van anderen.  

 

IK en intersubjectiviteit zijn de voornaamste kennisvelden waar dit thema van waarde is 
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4.2.3  Kennisvelden van de hermeneutiek 

Uitgangspunt van de hermeneutiek is de mens als begrijpend en interpreterend wezen. Begrip 

hebben van iets is dus altijd een kwestie van interpretatie. Waarheidsaanspraken gebaseerd op 

‘koude’ feiten (grammatica) worden genuanceerd. Feiten zijn interpretaties in een traditie. 

 

Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Een verhaal staat nooit op zichzelf. Een verhaal is geschreven in een bepaalde taal (grammatica) 

en staat in een traditie van verhalen. De lezer en auteur staan in een traditie. Het vatten van deze 

tradities betekent een interpretatie op waarde schatten. De interpretatie die iemand geeft aan 

een verhaal is in wezen een duiding van waar diegene voor staat. In dezelfde traditie staan of 

deze proberen te vatten, is een vorm van intersubjectiviteit. 

 

Kennis is een vorm van contact met het onderwerp. Je interpreteert door je in te leven in de 

context van een verhaal of onderwerp. Het verzamelen van data in puur empirische zin doet geen 

recht aan de betekenis van verhalen. De kunst van het interpreteren staat in die zin tegenover het 

verzamelen van data. Je eigen positie en de positie van de auteur zijn juist heel belangrijk in 

hermeneutiek. In het contact met een onderwerp kun je jezelf (IK) en de ander leren kennen.  

 

Hermeneutiek toont ons de relevantie van geschiedenis en traditie voor waarheidsvinding. 

Hermeneutiek is aan de orde als je verhalen en interpretaties van mensen, jezelf incluis, wilt 

begrijpen.  

 

Intersubjectiviteit en IK zijn de voornaamste kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  Kennisvelden van de fenomenologie 

Feiten ontleend aan eigenschappen van objecten hebben voor een fenomenoloog geen directe 

waarde. De eigenschappen van een object bepalen niet de essentie van dat object. Het ‘tussen 

haakjes zetten’ van de objectieve wereld ten einde essenties de ruimte te geven zich te tonen, is 

de kern van de fenomenologische reductie. Voor de fenomenoloog is de wereld nooit te 

objectiveren in een verzameling eigenschappen. Er is een act van representatie (door subject), in 

die act is er bewustzijn van een object en het object zelf. Het bewustzijn van dat object moet 

onderzocht worden eerder dan het ‘feitelijke’ object (zie empirisme).  
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Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Wees terughoudend met het inkleuren van je wereldbeeld. Kijk naar dingen zonder vooroordeel en 

probeer door te dringen tot de dingen zelf. Door je wereld theoretisch in te kleuren, loop je het 

risico de dingen waar te nemen zoals je ze denkt te zien. Denkend zien is net als weinig zien. 

Waarnemen is een bewustzijnsvolle act. Een gekleurd bewustzijn zal gekleurder waarnemen. Let 

op, we kunnen nooit geheel om ons bewustzijn heen. We kunnen wel ons best doen ons 

bewustzijn niet te kleuren met ideologie. Bijvoorbeeld door de wereld niet voornamelijk te 

bekijken vanuit het oogpunt van de empirisch-analytische wetenschap. 

 

Dicht een ander geen eigenschappen toe zonder de ander te kennen. Omdat de fenomenologische 

waarde (fenomenen) niet ligt in eigenschappen van dingen of mensen, zijn dingen of mensen ook 

niet te definiëren in eigenschappen. Doe je dat wel dan ligt het gevaar op de loer anderen 

eigenschappen toe te dichten op basis van eigenschappen die de ander gemeen lijkt te hebben 

met anderen. De meeste ‘Zombidoenen’ zijn crimineel en geel gekleurd. Ik zie een ‘Zombidoen’ 

want hij is geel en wellicht ook crimineel. 

 

Contact met je onderwerp is een vorm van zelfcontact. Soms overkomt een mens iets waardoor hij 

wordt teruggeworpen op zijn eigen essentie. Vaak is dat wanneer hij een ander ziet/ontmoet op 

een onverwachte manier. Dan vallen alle vooroordelen (eigenschappen) weg en word je 

geconfronteerd met de essentie van een ander. Dat moment is ook een confrontatie met jouw 

eigen essentie. Op die onbewaakte en kwetsbare momenten leert een mens over zichzelf (IK) en 

een ander. Die momenten opzoeken levert kennis op die normaal achter 

eigenschappen/vooroordelen verscholen gaat. 

 

Fenomenologie levert een kennistheorie die de objectieve wereld met recht tussen haakjes zet. 

De invloed van het bewustzijn in de ‘ken-act’ is hier evident. Fenomenologie stelt kanttekenen bij 

de wetenschappelijke fixatie op eigenschappen en dus ook bij de empirisch-analytische (klassiek 

wetenschappelijke) manier van waarnemen. Hoe wij in de wereld staan en ons tot de wereld, met 

al haar fenomenen, verhouden en haar waarnemen is van primair belang.  

 

Ik, intersubjectiviteit en empirie zijn de kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5  Kennisvelden van het kritisch rationalisme  

Empirisme richt zich vooral op het ‘hoe’ van het verzamelen van data. Poppers kritisch 

rationalisme staat voor een onderzoeksmethode die leidt tot wetenschappelijke kennis. Daarbij 

zijn data nodig ter falsificatie van een onderzoeksthesis en niet andersom. Methode en theorie 
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zijn primair, data zijn scheidsrechter. Poppers methode toont hoe wetenschappelijke kennis zich 

van andere kennis onderscheidt en hoe een onderzoeksvraag geformuleerd moet worden. 

 

Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Hypothesen zijn er om ondermijnd te worden. Het hebben van een hypothese is het begin van veel 

onderzoek. Het formuleren van een falsifieerbare hypothese is voorwaarde van wetenschappelijk 

onderzoek. Alleen dan kan gericht wetenschappelijk onderzoek volgen. Falsificatie is een 

belangrijk onderdeel bij het verdedigen van een hypothese. Dat dit gebeurt met feiten die we 

ontlenen aan waarneming is cruciaal aan wetenschap. De rol van empirische falsificatie is cruciaal 

in wetenschappelijke kennis. Een logisch, rond falsificatie, opgebouwd onderzoek is uitgangspunt. 

 

Waarheid en onafhankelijkheid gaan hand in hand. Wetenschap is een zoektocht naar hoe dingen 

in elkaar steken. Beïnvloeding (Intersubjectiviteit) van onderzoek op niet wetenschappelijke 

gronden is uit den boze. Intersubjectiviteit (toetsing) binnen het wetenschappelijk discours 

(tussen wetenschappers) is een mogelijkheid op falsificatie. Daarnaast bouwen wetenschappers 

voort op elkaars werk. Intersubjectiviteit heeft hier dus een specifieke (wetenschappelijke) 

connotatie. 

 

De logica van wetenschappelijke ontdekking is falsificatie. Wetenschappelijke kennis is het logisch 

gevolg van vooraf falsifieerbaar gemaakte hypothesen. Een logisch, rond falsificatie, opgebouwd 

onderzoek is uitgangspunt. Wetenschap gaat over het gebruik van methode (logica) en het leren 

van fouten. In analogie met een professionele (wetenschappelijke) organisatie zou je kunnen 

stellen dat een lerende organisatie, een logische organisatie is als zij toetsbare doelen stelt en 

leert van fouten. Kritisch rationalisme gaat dus ook over wat logisch is. 

 

Kritisch rationalisme komt van pas bij vragen over wetenschappelijke methode en onderzoek en 

betrokken op de kennisvelden empirie, logica en intersubjectiviteit. Zo toont het ons bijvoorbeeld, 

de subtiele verschillen tussen intersubjectiviteit in wetenschappelijke zin (waarschuwen) en in 

algemene zin (waarborgen). 

 

Empirie, intersubjectiviteit en logica zijn de kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6  Kennisvelden van de kritische filosofie 

Kuhn geloofde niet dat Poppers falsificatie leidt tot het regelmatig verwerpen van theorieën. Een 

theorie (paradigma) is over het algemeen veel te sterk om na enkele falsificaties verlaten te 

worden. Een centrale wetenschappelijke theorie is een sterk complex, een paradigma. Een 
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paradigma dat in stand wordt gehouden middels een disciplinerende matrix bestaande uit 

antwoorden op de meest basale wetenschappelijke vragen, de te gebruiken methode en praktijk 

(techniek). 

 

Bij een gemeenschap hoort een manier van kijken. Elke professionele gemeenschap heeft haar 

disciplinerende matrix. Daarbij horen basisafspraken over de professie, gebruikelijke methoden 

en technieken om mee te werken. Deze vorm van disciplinerende intersubjectiviteit is een gevaar 

voor vernieuwing en vooruitgang. Onderzoek naar de disciplinerende matrix van een 

professionele gemeenschap geeft inzicht in de aard van die gemeenschap. 

 

Lees het verleden niet door het heden. Bij het interpreteren van het verleden heeft de mens de 

neiging de feiten naar het heden te schrijven. Het verleden staat zo in dienst van het heden. Er 

ontstaan logische verbanden die geschiedkundig misschien helemaal niet correct zijn. Noem het 

‘historische cognitieve dissonantie’. De logica is dan soms ver te zoeken. 

 

Theorieën infecteren data. Objectief verzamelen van data is dus een illusie. Als gevolg van de 

disciplinerende matrix is onderzoek dusdanig geconstrueerd dat het de mogelijkheid op het doen 

van objectieve metingen verstoord. Onderzoek en het verzamelen van data vindt plaats vanuit 

een paradigma. 

 

Kritische filosofie toont ons valkuilen van een professionele gemeenschap. Wat logisch lijkt, is dat 

soms niet. In het bedrijfsleven wordt deze gedachtegang ondersteund door het feit dat 

vernieuwing vaak van buiten komt. Omdat we in gemeenschappen opereren met disciplinerende 

matrixen is het goed het venster naar buiten open te houden. Bij eigenlijk alle vragen met 

betrekking tot een cognitieve dissonantie van een professionele groep is de kritische filosofie van 

waarde. 

 

Intersubjectiviteit, empirie en logica zijn de kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7  Kennisvelden van de taalfilosofie 

Taalfilosofie wordt meestal onder analytische filosofie geschaard. Het gaat immers niet alleen om 

taal maar om de logische vorm van de werkelijkheid als geheel. De vroege Wittgenstein probeert 

de logische vorm van de wereld in proposities te vatten, de latere ziet in het taalgebruik de 

logische vorm die de werkelijkheid vormt. Taal is dus meer dan taal. Taal maar vooral dat ‘meer’, 

de logische vorm, zijn voor een organisatie essentiële aspecten van het uitzetten van goed beleid.  
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Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Iedere manier van communiceren heeft een eigen vorm. Elkaar goed verstaan is een vereiste voor 

elke bedrijfsvoering. Een beleidsplan vereist een andere taal dan een notitie die de mensen in een 

organisatie moet aanzetten tot verandering in de eigen bedrijfsvoering. Als wij met elkaar 

spreken, gebruiken wij taal en de taal bepaalt tot op zekere hoogte hoe wij met elkaar spreken. 

Taal gaat dus over intersubjectiviteit. Hoe verstaan wij elkaar? 

 

Talen/Modellen zijn nooit algemeen toepasbaar. Een communicatievorm die erg goed werkt voor 

marketingdoeleinden kan het ontwikkelen van een visie juist in de weg zitten. Vasthouden aan 

een specifiek taalspel en bepaalde begrippen kan leiden tot een op het oog goede oplossing. Als 

hierbij echter voorbij gegaan wordt aan de taal die in werkelijkheid voor een bepaald domein 

gebruikelijk is, ontstaat het gevaar van een fata morgana. Onlogisch taalgebruik is zoiets als niet 

spreken. Juist gebruik van een taal is de logica van die taal. Variaties zijn mogelijk maar er zijn 

grenzen aan overtredingen op de interne logica van een taal(spel). 

 

Taal is alomvattend en we gebruiken het met het grootste gemak van de wereld. Marketing is in 

feite niet meer dan talen spreken om mensen te overtuigen. Toch kan juist dat soort taalgebruik 

ook een handicap zijn als het ook in andere segmenten de overhand krijgt. Overtuigen is iets 

anders dan spreken. Hier zal een bedrijf bewust keuzes moeten maken die verder gaan dan het 

bedenken van een leuke slogan. Als het gaat om intersubjectiviteit en logisch handelen (spreken) 

dan is taalfilosofie een waarde om rekening mee te houden. 

 

Intersubjectiviteit en logica zijn de voornaamste kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8   Kennisvelden van de Argumentatieleer 

Wij proberen elkaar te overtuigen met argumenten. Een discussie begint met het uitwisselen van 

standpunten middels argumenten. Of argumenten altijd de doorslag geven is een tweede. In een 

ideale situatie zou dat zo zijn. Maar dan rest nog de vraag: Wat zijn nu eigenlijk goede 

argumenten? Goede argumenten bevatten de beste standpunten maar zijn ook logisch in orde. 

Misleidende argumentatie of het niet willen horen van goede argumentatie zit waarheidsvinding 

in de weg. 

 

Kapstokken die de kennisvelden van dit filosofisch thema illustreren: 

 

Sommige drogredenen maken gebruik van onjuiste premissen. Een argument dat de argumenten 

van de ander ongefundeerd verdacht maakt, verstoort de communicatie. Denk dan bijvoorbeeld 

aan het ‘op de man spelen’. Je zou kunnen zeggen dat de communicatie dan niet aanwezig is, 
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uitgaande van het principe van wederkerigheid. De intersubjectiviteit waarborgen in de 

communicatie is nodig voor een productieve discussie. 

 

Sommige drogredenen zijn gebaseerd op fouten in de logica. Logisch redeneren is een vereiste 

voor een vruchtbare discussie en waarheidsvinding. Toch is logisch redeneren geen normaalste 

zaak van de wereld. Het redenen naar een bepaald doel toe komt vaak voor. Dit is geen logisch 

redeneren maar instrumenteel redeneren. Er kunnen allerlei onlogische argumentatie optreden, 

zoals; het omdraaien van oorzaak en gevolg, generaliseren, onterechte gevolgtrekkingen, et 

cetera. Conclusies gebaseerd op fouten in de logica leiden tot weinig effectieve maatregelen. 

Logisch omgaan met informatie en data die beschikbaar zijn, voorkomt dwalingen in beleid. 

 

Je gelijk willen krijgen is een alomtegenwoordige emotie, zeker als het gaat om standpunten 

waarvan de spreker overtuigd is dat het goede standpunten zijn. De waarheid een beetje buigen 

om het goede doel te bereiken, kan een attractieve optie lijken. Toch is de logica geweld aandoen 

een gevaarlijke optie. Je zou immers kunnen gaan geloven in wat krom is en zo later tot 

ombuiging van maatregelen gedwongen worden tegen een veel hogere prijs. ‘Fair’ discussiëren 

komt waarheidsvinding ten goede. 

 

Logica en intersubjectiviteit zijn de voornaamste kennisvelden waar dit thema van waarde is. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 4.3  De combinatietabel 

De combinatietabel toont voor alle kennisvelden de meest relevante filosofische benaderingen en 

voor alle filosofische benaderingen, de kennisvelden waar deze voornamelijk betrekking op 

hebben. Het mooie van tabellen is dat ze in een oogopslag een overzichtelijk beeld schetsen van 

een complexe werkelijkheid. Het is een overzicht dat op verschillende manieren gelezen kan 

worden. Het illustreert dat niet ieder filosofisch thema overal als een willekeurig stuk 

gereedschap ingezet kan worden. Daarnaast kan het een handvat zijn voor bestuurders die willen 

weten welke filosofische thema’s wellicht verheldering kunnen bieden voor een probleem met 

betrekking tot een specifiek kennisveld. Een tabel blijft echter simplistisch en incompleet. Als men 

het gebruikt als een handvat en leest als een inhoudsopgave lijkt mij dat geen probleem 
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 Combinatietabel 

 

      4.4   Probleemanalyse in termen van de vier kennisvelden 

De koppeling van de thema’s aan de kennisvelden en andersom maakt het mogelijk om per 

kennisveld waardevolle filosofische thema’s te selecteren. Deze methode verlangt wel een 

analyse van een voorliggende in termen van de vier kennisvelden. Elk model heeft zijn makke, ook 

dit model. Nadat geanalyseerd is of het probleem te maken heeft met het IK, Empirie, 

intersubjectiviteit, logica of een combinatie van deze, is het mogelijk de relevante (efficiënte) 

filosofische thema’s te raadplegen. Ik geef twee voorbeelden van deze manier van 

probleemanalyse ter illustratie: 

  

Een bestuurder heeft in verschillende overlegorganen, zowel in- als extern, over een bepaald 

probleem gesproken. Er is veel overeenstemming over de kern van het probleem en de mogelijke 

oplossingen. Toch is hij er niet gerust op. Van verschillende kanten krijgt hij toch andere geluiden 

binnen. Op dat moment kan hij zich afvragen of de waarborging middels intersubjectiviteit wel 

goed zit. Hij wil de kennis uit de overlegorganen testen op waarheidswaarde. De analyse gaat nu 

uit van een vraag over intersubjectiviteit. Door filosofische thema’s te raadplegen die antwoorden 

formuleren op vragen rond intersubjectiviteit kan nieuw inzicht ontstaan. Natuurlijk (liever) kan 

deze kennis ook preventief worden ingezet. 

 

Om te weten of een genomen maatregel effect heeft, kan een bestuurder onderzoek laten doen. 

Hij is waarschijnlijk zelf geen onderzoeker en vertrouwt op de expertise van onderzoekers. Toch is 

het belangrijk globale kennis te hebben van de gang van zaken rond wetenschappelijk onderzoek. 

Interpretatie van kwaliteit en kwantiteit van onderzoeksgegevens vraagt om enige kennis over het 

hoe en waarom van het doen van waarnemingen. Ook onderzoekers maken immers keuzes 

tijdens de interpretatie van gegevens. Deze keuzes beoordelen op relevantie voor de eigen 

praktijk zal tot beter geïnformeerde besluiten leiden. Significantie is belangrijk maar soms is het 

glas halfvol en vergeet ook een onderzoeker wel eens dat het ook halfleeg is. Voor dit soort 

onderwerpen is een blik op filosofische thema’s die betrekking hebben op het kennisveld empirie 

een bruikbaar instrument. De betrouwbaarheid van onderzoekers is geen vaststaand feit. Iets wat 

je als samenleving en opdrachtgever eigenlijk toch wel zou willen, zeker als het om 

maatschappelijke vraagstukken gaat. Persoonlijk was ik verbaasd over de omgang met 

onderzoekscijfers, door gerenommeerde onderzoekers, in een belangwekkend rapport met een 

wijde impact in de volkshuisvesting. Het rapport was geschreven in opdracht van een marktpartij 

met belangen in de uitkomst. Van bewuste manipulatie lijkt geen sprake maar men zat, in mijn 

ogen, wel met enkel halfvolle glazen gezellig aan de bar. 
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4.5 Filosofische benaderingen beperking zich niet tot kennisvelden 

Veel van de genoemde filosofische thema’s (benaderingen) hebben een kennisaanspraak op meer 

kennisvelden dan ik ze in mijn werktabellen heb toebedeeld. Dat is een geforceerd onderscheid. 

Filosofie is levend en grensoverschrijdend. Het laat zich niet graag in hokjes duwen. Taalfilosofie is 

een goed voorbeeld van een benadering die in mijn tabel maar twee kennisvelden kreeg 

toebedeeld, terwijl taalfilosofie over alle kennisvelden wel wat zinnigs kan bijdragen. Bij de 

constitutie van het ‘Ik’ is taal natuurlijk nauw betrokken evenals bij het constateren van een stand 

van zaken als het gaat om de empirische benadering. Toch heb ik de keuze gemaakt om die twee 

kennisvelden niet in de tabel op te nemen. Deze keuze is een gevolg van het didactisch karakter 

van deze tabel. Andere filosofische benaderingen voldoen hier om uitleg te geven over de 

kennisvelden IK en Empirie. Daarnaast heb ik geprobeerd per filosofische benadering telkens twee 

kennisvelden te selecteren. Dat is niet overal gelukt. Een voornemen om een bepaalde structuur 

aan te houden mag niet ten koste gaan van de zeggingskracht van een methode. Daarentegen is 

een tabel met enkel x (1) en geen blanco (0), ook weer niet zo leerzaam. Dat hierbij soms geweld 

gedaan wordt aan de filosofie kan ik hier niet ontkennen. Het didactisch inzetten van filosofische 

thema’s is nu eenmaal keuzen maken. Op dat soort momenten is de filosofie even dienstbaar aan 

de bedrijfsfilosofie. De keuzen die ik hier maak zijn een werkvoorstel. Wat het open einde van dit 

werk illustreert. 

 

4.6 Tegenstrijdigheden tussen filosofische benaderingen. 

De filosofische benaderingen bevatten vaak tegenstrijdige inzichten. Dit komt allereerst omdat 

filosofie geen eenduidige wetenschap is en verschillende stromingen reacties zijn op elkaar. Vaak 

blijven deze stromingen dan naast elkaar hun functie behouden. Het is dan ook van belang te 

erkennen dat niet alle filosofie op elk moment inzetbaar is. De combinatietabel is een aanzet om 

te denken in relevatie van filosofische benaderingen met betrekking tot vier kennisvelden. 

Verdere verfijning is zeker mogelijk. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de 

omstandigheden waarin een beroep wordt gedaan op een filosofisch thema, de contextfactoren 

van je onderzoek. Verzamel je data over de bewegingactieradius van mensen of verzamel je data 

over de beweegredenen van mensen. Het soort onderzoek, de soort omgeving, de doelstellingen 

kunnen alle invloed hebben op de relevantie van filosofische benaderingen.  

Moeten die factoren allemaal in een toekomstig model worden gestopt? Dat zou ondoenlijk zijn. 

Een filosofisch model is een middel om op een filosofische wijze naar de wereld om je heen te 

kijken. Een model zal nooit uitputtend genoeg zijn om met alle contextfactoren rekening te 

houden. Een dergelijk model is niet dynamisch. Filosofie is een dynamisch gebeuren, net als de 

praktijk van besturen. Een model gestoeld op filosofie zal dit dus ook moeten zijn. Het dient een 

aanzet te zijn om op een waarachtige manier naar jezelf en je omgeving te kijken. Bijvoorbeeld 

door je bewust te zijn van de mogelijkheden en valkuilen rond het verzamelen en inzetten van 

informatie. 

 

De soms tegenstrijdige filosofische gezichtspunten zijn juist goed te gebruiken om de complexiteit 

van sommige vraagstukken te illustreren. Je goed informeren en het voeren van kritische 

discussies horen daarbij. Evenals het besef dat context en kennisveld van belang zijn voor de 

keuze van je informatiestroom. Het gaat dan niet zozeer om het juist analyseren van een 

probleem in termen van kennisvelden maar om het besef dat de kwaliteit van je informatie van 
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meerdere factoren afhankelijk kan zijn. Weten wanneer je, op welke manier je informatie inwint 

is een belangrijke les uit een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie. 

       

      4.7 Recht doen aan filosofie 

Bovenstaande is een aanzet tot een schematische manier van denken over doelmatigheid en 

inzetbaarheid van filosofische thema’s. Hoewel het model verdieping vergt, denk ik dat de opzet 

bruikbaar is in de praktijk en recht doet aan de filosofische achtergrond van de thema’s. Het 

indelen van de thema’s was geen willekeurige bezigheid. Zoals gezegd, brengt elk thema zijn eigen 

kennisveld voort. Binnen dit veld kan het thema van nut zijn voor een goede bedrijfsvoering. 

Gebruik binnen andere velden leidt niet tot de gewenste resultaten. Het is als met het misplaatst 

gebruik van een taalspel. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van het jaarverslag van Shell op de 

Nacht van de Poëzie. Een filosofisch thema past niet zomaar en overal. Goed nadenken over de 

praktische toepasbaarheid van filosofische thema’s komt de slagvaardigheid van een filosofische 

methode ten goede. Daarnaast doet het gewoon recht aan filosofie. 

 

4.8 Een kentheorie van het gezond wetenschappelijk verstand. 

De filosofie die in deze kentheoretische methode bedreven wordt maakt gebruik van 

verschillende filosofische stromingen om haar punt te maken. Het gebruik van verschillende 

filosofische stromingen uit de geschiedenis van de kentheorie heeft niet enkel een didactisch 

karakter. Hoewel dat wel mee speelt. Verschillende stromingen belichten andere kanten van het 

kentheoretisch spectrum. Samen leiden ze tot een methode de een kentheoretische benadering 

van bedrijfsfilosofie genoemd kan worden.  De vraag naar de coherentie van een dergelijke 

methode, waarin  kennis uit verschillende stromingen samen komt, doemt op. Zijn deze 

stromingen dan willekeurig gekozen? Dat niet. Zoals ik in dit hoofdstuk al beargumenteerde 

hebben verschillende stromingen waardevolle punten te vertellen over de verschillende 

kennisvelden en verschillende aspecten van kentheorie. Deze stromingen komen vaak voort uit 

vragen die omtrent de verschillende kennisvelden speelden. Het gebruik van die verschillende 

stromingen rechtvaardigt wel de vraag naar de filosofische positie van een benadering van een 

kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie. Is het een eclectisch program zonder vaste 

beginselen dat plukt wat het nodig denkt te hebben? Dat niet. Een kentheoretische benadering 

die een praktisch handvat wil zijn zal soms wel concessies moeten doen aan  volledigheid maar zij 

is niet willekeurig. Zij gaat uit van een aantal basisaannamen. Zo wil zij de waarheid benaderen 

teneinde onwaarheidrisico’s te minimaliseren.  Zij is kritisch. ‘Kritisch’ betekent hier: het bepalen 

van de grenzen van ons kenvermogen. Haar methode baseert zich op kentheoretische 

uitgangspunten en de praktijk. Een dergelijke vorm van kentheorie is dus ook context afhankelijk, 

contingent. De positie van het subject speelt daarin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het 

draait om de vraag hoe wij de wereld kennen. Daarnaast is zij pragmatisch van opzet. Het 

toepasbaar maken van theorie is een vereiste. Daarbij houdt het zich aan de regels die 

wetenschap drijven en houdt het degelijk rekening met regionale ontologie. In lijn met haar focus 

op het gebruik van theorie gaat het in beginsel uit van een taalopvatting waarbij het gebruik van 

taal centraal staat. U zou het in al haar diversiteit een heuristische vorm van kentheorie kunnen 

noemen. Men wil langs methodische weg tot oplossingen komen, daarbij gebruik makend van 

regels op grond van kentheoretische beginsels en op grond van eerder opgedane ervaringen. 

Toepassing kan mogelijk ten koste gaan van (theoretische) volledigheid. Zelf zie ik een 

mogelijkheid tot een strenge filosofie van de toegepaste kentheorie waarin, voor mij, regionale 
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ontologie een belangrijke plaats inneemt ten opzichte van de meer rigide analytisch-empirische 

wetenschappelijke instelling. Het is in deze opvatting goed mogelijk een empirische positie ten 

opzichte van het verzamelen van bepaalde data te verdedigen als maar rekening wordt gehouden 

met aard van het onderwerp en regionale ontologie. Ik zie geen onoverkomelijke tegenstellingen 

in een dergelijke kentheoretische positie. De geschiedenis van kentheoretische stromingen is ook 

een geschiedenis van accumulatie van kennis. Waar tegenstrijdigheden zich mogelijke wel 

voordoen zal de context van de praktijk en het gezond wetenschappelijk verstand uitsluitsel 

moeten geven. Noem het een kentheorie van het gezond wetenschappelijk verstand. Een positie 

die wat mij betreft vooral staat in de traditie van het kritisch rationalisme en de fenomenologie.  

Het op waarde schatten van kennis aan de hand van kennis van de grenzen van ons kenvermogen 

en het kritisch wetenschappelijk discours staan daarin centraal. 
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Hoofdstuk 5 

Vorm 

 

Filosoferen in een organisatie begint met het interesseren van de mensen uit die organisatie in 

filosofie. Dat doe je niet door gelijk een heel register filosofische teksten open te trekken. De 

vorm die je gebruikt om filosofie te introduceren, zal bijdragen aan de goodwill die binnen een 

organisatie voor het onderwerp filosofie ontstaat. In dit hoofdstuk wil ik het hebben over 

consequenties van de vorm waarin filosofie gegoten wordt en in het bijzonder over de keuzes die 

in het rapport gemaakt zijn. 

 

5.1  De toeristengids 

Kuhn omschreef de verhouding tussen geschiedenisboeken van de wetenschap en de eigenlijke 

praktijk van die wetenschap als die van een toeristengids tot een land en zijn cultuur. Je moet dus 

goed oppassen met de waarde die je aan bepaalde teksten toeschrijft. Als je daar rekening mee 

houdt, is het maar de vraag of die toeristengids zo erg is. Als je filosofie in praktijk brengt ontkom 

je er niet aan keuzes te maken in de manier waarop je met filosofie omgaat of commerciëler 

gezegd: Hoe je filosofie verpakt. Je doet bepaalde concessies omdat je ervan overtuigd bent dat 

die voor het doel te rechtvaardigen zijn. Je maakt dan keuzes die invloed hebben op bijvoorbeeld 

de specificiteit, volledigheid of effectiviteit van een filosofie. Iedere filosoof begrijpt dat. Om een 

manager kennis te laten maken met de uitgangspunten van Poppers methode van falsificatie, is 

het niet nodig het complete werk van Popper aan te bieden in een workshop. Hoeveel 

wetenschapsfilosofen kennen het hele oeuvre van Popper? Hier begint de eerste concessie aan 

volledigheid. Het is mijn opinie dat het met filosofie in praktijk zoeken is naar de juiste balans 

tussen specificiteit, volledigheid en effectiviteit of praktische toepasbaarheid aan de andere kant. 

Per opdracht of project zal hier een nieuwe afweging gemaakt dienen te worden. 

 

5.2  Vorm van het rapport 

De opzet van het rapport Waarzeggen en Waarmaken zal sommige filosofen de wenkbrauwen 

doen fronsen. Hoe kan je nou in één pagina dergelijk grote filosofische thema’s behandelen? Dat 

kan nimmer recht doen aan de filosofie die erachter schuil gaat. Daar geef ik hen direct gelijk in. 

Dat is onmogelijk! Toch is die opzet een bewuste keuze. De doelgroep die bediend wordt, is een 

andere dan filosofen gewoon zijn. De doelgroep is relatief leek op het gebied van filosofie die 

werkt in een praktijk waar waarheidsvinding van nut is. Het onder de aandacht brengen van 

filosofische stromingen met als doel een beter inzicht in waarheidsvinding te ontwikkelen, is dan 

het doel van het rapport. Je zou het populistisch gebruik van filosofie kunnen noemen maar ik 

vraag mij af wat daar mis mee is. Misschien zouden heel wat filosofen met een dergelijk publiek in 

gedachten beter gaan schrijven. Nietsche riep al dat als een tekst onbegrijpelijk was voor de 

gewone man het zeker aan de filosoof moest liggen. Natuurlijk staat een populistische tekst niet 

gelijk aan een goede tekst. Desalniettemin ben ik van mening dat filosofen best populistisch 

kunnen optreden zolang ze maar oprecht blijven. De samenleving zou ze wellicht beter begrijpen. 

Het eendimensionale beeld van de zwevende man die geen echt vak heeft geleerd, zou minder 

snel opdoemen.  

 

Het rapport is een middel om bestuurders in de volkshuisvesting een houvast te geven om betere 

beslissingen te nemen, niet om ze filosofisch te scholen. Onze doelgroep bestond uit academisch 
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opgeleide bestuurders met een meer dan gemiddelde interesse in maatschappelijke problematiek 

gekoppeld aan een zakelijk instinct. Mede om bovenstaande reden wilden wij de filosofische 

thema’s op een uitermate praktische wijze aanbieden. Het ging ons dus meer om de gedachte van 

een filosofisch thema te introduceren dan het scholen in een theorie. Ons hoofddoel was het 

voorkomen van onwaarheidsrisico’s. Als filosofen zijn wij er natuurlijk van overtuigd dat filosofie 

hier een bijdrage aan kan leveren. Het was de bedoeling om de doelgroep op een directe en snelle 

manier te doordringen van het nut van filosofie voor hun bedrijfsvoering. Om dit doel te bereiken 

hebben we ons gecommitteerd aan een aantal beperkingen. Het rapport moest toegankelijk, 

informatief en inspirerend zijn en daarnaast praktische tips voor de volkshuisvesting bevatten. Zo 

kwam het dat elk thema in één a4-tje geïntroduceerd wordt. We gebruikten een simpel maar 

helder model van de omgeving van een bestuurder, het subject in kwestie. Concessies die menig 

filosoof zal doen verzuchten; daar gaat de filosofie door het putje van de praktijk. Ik ben het daar 

geheel mee oneens. Want wat is filosofie op zichzelf? 

 

5.3  Alle filosofie is ondergedetermineerd 

De keuze voor een a4-tje per filosofisch thema lijkt wellicht zeer pover maar is niet alle filosofie 

een onderdeterminatie van de thema’s die het aansnijdt? Zou ik het probleem van de a4-tje, 

onderdeterminatie, echt oplossen met een beschrijving van het thema over meerdere pagina’s? 

 

Ter introductie van het thema empirisme scheef ik een inleiding van nog geen A4-tje! Dat was 

lastiger dan ik aanvankelijk dacht. Ik wilde geen afbreuk doen aan het filosofisch thema als geheel 

maar toch vooral de belangrijkste punten voor ons doel benadrukken. Het resultaat lijkt veel te 

kort en hopeloos onvolledig. In filosofische termen kan ik niet anders dan dat beamen. Over 

Empirisme valt zoveel meer te vertellen. Maar is het ook misleidend of onjuist? Zou een diepere 

excursie andere aandachtspunten opleveren? Waar blijft het belang van het experiment? 

Waarom niet explicieter gesproken over de Idols of the mind? Of over het verschil tussen 

deductieve logica en inductieve logica? In mijn optiek was dat voor deze opdracht niet in het 

belang van ons doel. Ik had de hele geschiedenis van het empirisme kunnen beschrijven. De keus 

viel echter op een belangrijk figuur die aan de basis van het empirisme stond en voldoende 

aanknopingspunten verschafte om ons doel te bereiken.  

 

Ik had over Francis Bacon kunnen schrijven dat hij met zijn boek Novum Organum een 

wetenschappelijke revolutie ontketende die het denken over de wereld in zijn geheel en de 

methoden om deze wereld te ontdekken en verklaren radicaal veranderde. Vóór Bacon en 

mensen als Copernicus werd de wereld bestierd door teleologische wereldbeelden. Het 

wereldbeeld van de kerk was dominant en dit is mede gestoeld op de teleologische methode van 

Aristoteles. Een methode waarbij kennis wordt geput uit de noodzakelijke bestemming 

(teleologische) van dingen, de wereld en mensen incluis. De noodzakelijkheid ligt in de vervulling 

van een door de natuur gegeven vorm. Bijvoorbeeld de vorm van de mens, die Aristoteles in de 

voortreffelijk mens uit de Nicomachische ethiek ziet. Het naar deze vorm toewerken (vervullen) 

zou dan het doel van het menselijk leven moeten zijn. 

 

Een tot dan toe gebruikelijke methode om de wereld te onderzoeken was het gebruik van 

syllogismen. Middels premissen en een deductieve logica kunnen we ontdekken hoe de wereld in 

elkaar steekt. De hoofdvorm die hierbij gebruikt wordt is: 
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Alle X is Y 

A is X 

Dus: A is Y 

 

Dit is in de deductieve logica een valide redenering. Uit twee premissen wordt op een logische 

wijze een conclusie ‘gevonden’. Het volgende argument is een invalide redenering: 

 

Alle X is Y 

A is Y 

Dus: A is X 9 

 

Een probleem bij Aristoteles’ deductieve logica is dat hij de premissen wel moet vullen met 

inhoud want van het feit dat A in het eerste argument naast ‘X’ ook ‘Y’ is leren we nog verdomd 

weinig. Hier komt noodzakelijkheid of de teleologische component om de hoek kijken. 

Voorbeelden van noodzakelijke premissen bij Aristoteles zijn: ‘alle dingen neigen naar hun 

natuurlijke plaats’ of ‘vuur staat aan de top van de aardse sfeer daarom stijgen vlammen van de 

aarde op’. Bij Aristoteles komt deze kennis van essenties (noodzakelijke of eerste premissen) 

voort uit een soort menselijke intuïtie. Bij de kerk komt deze kennis over de noodzakelijk 

randvoorwaarden van de wereld rechtstreeks uit de Bijbel en aanverwante geschriften. De diep in 

het geloof gewortelde overtuiging dat de aarde in het centrum van het universum staat 

resulteerde in een sterk verankerd geocentrisch wereldbeeld. Zo sterk dat Copernicus met 

waarneming ondersteunde wetenschappelijke intuïtie, dat de zon het centrum van ons 

sterrenstelsel moest zijn ten koste van alles bestreden werd. Het geocentrische wereldbeeld bleef 

lang overeind door afwijkende waarnemingen te ondersteunen met subtheorieën. De premissen 

die het heliocentrische wereldbeeld ondersteunden stonden niet ter discussie. 

 

Francis Bacon stond met het empirisme aan de basis van een andere logica, de inductieve logica. 

De inductieve logica heeft een heel ander vertrekpunt: Vanuit waarnemingen zal men kennis 

vergaren. Met denken alleen kom je er niet. De inhoud van logisch redeneren vind je in de 

waarneming. Hoe zorg je nu dat je op de juiste manier van waarnemingen tot kennis komt? 

Francis Bacon noemde dwalingen die goede inductie in de weg stonden Idols of the mind. Hij 

beschreef vier idolen: idols of the tribe, idols of the cave, idols of the Marketplace en idols of the 

theatre.  Idols of the tribe zijn fouten die alle mensen geneigd zijn te maken. Een voorbeeld 

daarvan is dat wij voornamelijk orde in de natuur zien en haar ook als voorspelbaar opvatten. 

Aristoteles’ ideeën over de orde der dingen was dus zeer begrijpelijk. Idols of the cave zijn fouten 

die individuen maken op basis van hun persoonlijke zwakheden en voorkeuren. Voorkeuren vat 

Bacon op in de sterkere zin van vooroordelen. De taal en concepten die wij spreken en kennen 

leiden tot vergissingen die Bacon de Idols of the Marketplace noemt. Idols of the theatre zijn de 

vergissingen die tot stand komen door het hanteren van methoden die niet correct zijn. In een 

theater spelen wij allemaal een rol in hetzelfde complot.  

Het verzamelen van gegevens gevrijwaard van de Idols, is het begin van reële kennis. Kennis 

middels deductie is geen kennis omdat het niet geïnformeerd is met kennis ontleend aan 

waarneming. Kennis uit waarneming in de inductieve methode ontstaat door uitsluiting na 

                                                 
9 Voorbeeld ontleend aan: James Ladyman, Understanding Philosophy of Science 
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raadpleging van alle aanwezige data. Bij uitsluiting draait het om het vinden van de factor die een 

verandering in waarneming tot gevolg heeft terwijl de andere factoren gelijk zijn gebleven 

enzovoort.  

 

Nu zou ik nog verder kunnen uitweiden over de status van herhaalbare experimenten bij het 

verkrijgen van data. Ook de morele kant van Bacons wetenschapsbeoefening had belicht mogen 

worden; Dat wat je kent, kun je manipuleren ten goede van de mens! Dat doe ik niet. Is 

bovenstaand voorbeeld een volwaardiger uitleg van de principes van het empirisme? Het bevat 

meer geschiedenis en meer wetenswaardigheden rond het thema, maar is het ook minder 

ondergedetermineerd? Wellicht. Wat we in ieder geval ook kunnen vaststellen is, dat er in dit 

voorbeeld meer zaken ondergedetermineerd zijn dan in de tekst uit het rapport. Want hoe kun je 

nu een uitgebreide theorie als die van Aristoteles op een dergelijke korte manier (minder dan een 

a4-tje) in een verhandeling over Bacon naar binnen fietsen? Mijn punt is enkel dit: Alle filosofie is 

ondergedetermineerd. 

 

5.4  Verschillende bronnen van filosofie 

In het rapport gebruiken we een korte lijst drogredenen uit Wikipedia als introductie van 

argumentatieleer. Wat betekent het om een dergelijke lijst af te drukken zonder verdere 

achtergrond over wat een drogreden nu eigenlijk is? Waarom geen exercitie over de verhouding 

tussen drogredenen en taal in het algemeen? Dat is iets anders dan sec uitleg geven over de 

drogreden die gebruikt maakt van ad hominem argumentatie. Als ik dat had gedaan zou pas echt 

duidelijk worden dat het helemaal niet gaat om drogredenen maar om een kritische discussie! 

Een goede en kritische discussie leidt uiteindelijk tot de grootste kans op waarheidsvinding. Een 

goede uiteenzetting van de voorwaarden van een kritische discussie had een uitgangspunt 

kunnen zijn om de verhouding tussen drogredenen en een kritische discussie uiteen te zetten. De 

tien basisprincipes van een kritische discussie zoals verwoord door Van Eemeren en Grotendorst 

in ‘Argumentation, communication, and fallacies’ was een zeer geschikt middel voor een 

dergelijke exercitie geweest. 

 

Zij benoemen de volgende tien regels van een kritische discussie:  

 

1) De partijen mogen elkaar niet beletten standpunten naar voren te brengen of in twijfel te 

trekken. 

 

2) Een partij die een standpunt naar voren brengt, is verplicht dit standpunt te verdedigen als 

de andere partij daarom verzoekt. 

 

3)  Een aanval op een standpunt moet betrekking hebben op het standpunt dat door de andere 

partij naar voren is gebracht. 

 

4)  Een standpunt mag alleen verdedigd worden door argumentatie naar voren te brengen die 

op dit standpunt betrekking heeft. 

5) Een partij mag geen afstand nemen van een argument dat hij impliciet heeft gelaten of de 

andere partij ten onrechte een impliciet argument toeschrijven. 
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6) Een partij mag een argument niet ten onrechte als een aanvaard vertrekpunt voorstellen en 

hij mag ook geen afstand nemen van een aanvaard vertrekpunt. 

 

7) Een partij mag een standpunt niet als afdoende verdedigd beschouwen als het niet met 

behulp van een geschikt argumentatieschema op correcte wijze verdedigd is. 

 

8) Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruik maken van redeneringen die logisch zijn of 

geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen argumenten te expliciteren. 

 

9)  Een mislukte verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de partij die het 

standpunt naar voren heeft gebracht het standpunt intrekt en een afdoende verdediging van 

een standpunt moet ertoe leiden dat de andere partij zijn twijfel aan het standpunt intrekt. 

 

10) Een partij mag geen formuleringen gebruiken die onvoldoende duidelijk of verwarrend 

ambigu zijn en zij moet de formuleringen van de andere partij zo zorgvuldig en correct 

mogelijk interpreteren. 

 

De verdere uitleg van deze regels laat ik hier voor wat het is. Maar de mogelijkheden om vanuit 

dit schema drogredenen te onderzoeken en te expliciteren zijn enorm. Iedereen zal in een 

overtreding van regel 1 een argumentum ad hominem herkennen. Drogredenen die het 

ontduiken van bewijslast betekenen, zijn een overtreding op regel 2. Daarnaast ligt de nadruk bij 

een dergelijke opbouw op de kern van de zaak, de kritische discussie. Een andere benadering die 

ik voor dit doel had kunnen gebruiken beschouwt de kern van de kritische discussie vanuit een 

heel andere hoek. Th. De Boer heeft een op fenomenologische gronden gestoelde analyse van 

een kritische discussie gegeven waarbij hij komt tot vijf postulaten van het gesprek:  

 

1.Intentionaliteit: de veronderstelling dat de ene mens de intentie heeft om de andere mens als 

persoon in de wereld te begrijpen. 

 

2.Integriteit: de veronderstelling dat mensen waarachtig en betrouwbaar kunnen zijn. 

 

3.Rationaliteit: de veronderstelling dat mensen de 'waarom?'-vraag bij een handeling redelijk 

kunnen en willen beantwoorden en voor die handeling verantwoordelijkheid willen nemen. 

 

4.Uniciteit: de veronderstelling dat ware uitspraken tijd- en plaatsgebonden zijn. 

 

5.Authenticiteit: de veronderstelling dat het oorspronkelijke geheel herkenbaar blijft bij het 

bespreken van verschijnselen. 

 

Ook tussen grondige benaderingen van de kritische discussie valt dus weer veel te kiezen en te 

bediscussiëren. 

 

Toch is in dit geval niet voor een dergelijke ‘grondige’ gekozen. In een workshop ‘debatteren’ is 

bovenstaande opzet wellicht de geëigende methode. Vergeet niet dat dit rapport een aanzet is 

tot filosoferen in een bedrijf. Die workshop kritische discussie is altijd een optie in een 
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vervolgtraject. Dergelijke kennis is een achtergrond waartegenover een prikkelende en wat 

provocerende lijst uit Wikipedia neergezet kan worden. De lijst is toegankelijk en scoort door 

‘bewustzijn’ van de aanwezigheid van drogredenen te initiëren. De gewekte interesse kan een 

startpunt zijn voor een verdiepingsronde waarin de aard van de kritische discussie uitgebreid aan 

de orde komt. Filosoferen in bedrijf is dus ook spelen met de vorm en aard van de kennis die 

aangeboden wordt, ten einde nieuwsgierigheid op te wekken. Zonder die nieuwsgierigheid en dus 

gerichte interesse zou een workshop kritische discussie niet aanslaan. Dat is verspilde moeite. 

 

5.5  Filosofie is kiezen 

Bovenstaande voorbeelden die de problematiek rond het kiezen van vorm bij filosoferen in bedrijf 

illustreren, tonen aan dat er geen geëigende manier van filosoferen in bedrijf is. Het is een 

constant afwegen van belangen. Filosofie in bedrijf is dus altijd kiezen tussen zo volledig mogelijk 

zijn, specificiteit en effectiviteit zonder werkelijk afbreuk te doen aan de geest van de filosofie. 

Geheel volledig zijn is in dit geval een contradictio in terminis. Effectiviteit is een belangrijk doel. 

Een bepaalde filosofische benadering heeft enkel effect in het werkelijkheidsgebied waarop het 

betrekking heeft. Als de specificiteit leidt onder het praktische en didactisch belang van een 

filosofische interventie vind ik dat niet zo’n probleem. Mijn adagium zou wel zijn: Hou het in 

eerste instantie simpel, helder en bruikbaar. Verdieping is altijd mogelijk. Het gebruik van 

tabellen, modellen of tekeningen is daarom zeer geschikt voor filosofie in bedrijf. Het zijn 

middelen die filosofen niet vaak gebruiken. Hoewel er bekende ‘filosofische beelden’ bestaan. Het 

eendkonijn (h-e-kop) is een dergelijk bekend voorbeeld van een filosofisch beeld. 

 

 
H-e-kop, door Wittgenstein aan Jastrow ontleend 

 

Welke vorm je als bedrijfsfilosoof ook kiest je zult altijd te maken hebben met pro’s en 

contra’s van een gekozen vorm. Dat geld ook voor de filosofie zelf, los van vorm. Geen 

filosofie heeft over elk onderwerp een even grote zeggingskracht. Ik zie maar één 

universeel adagium en dat is: Filosoferen vraagt een zekere mate van oprechtheid. Je kunt 

filosofie op velerlei manieren aanwenden als maar recht gedaan wordt aan de geest van 

de betreffende filosofie. 

 

 

 

 

 



60 

 

Hoofdstuk 6 

Filosofische reflectie en integratie van explorerende en sturende methoden 

 

Dit schrijven is een reflectie op een poging een kentheoretische methode neer te zetten die in de 

dagelijkse praktijk van bestuurders bruikbaar handvat is. Het is een methode die een leiddraad 

biedt om tot beter geïnformeerde beslissingen te komen. In die zin is het een sturende methode. 

Dat is iets anders dan het enkel kritisch bevragen van de praktijk van het bedrijfsleven. Die 

methode noemde ik in hoofdstuk één de explorerende methode. Toch kan ook een sturende 

methode niet zonder een explorerende fase waarin explorerende methoden van pas komen. 

Tevens ben ik van mening dat een explorerende methode heel goed aangevuld en geïntegreerd 

kan worden met sturende methoden. De filosofische reflectie op ‘co-productie’ is daar een 

voorbeeld van. 

 

6.1  Filosofische reflectie 

In hoofdstuk 1 besprak ik de oorsprong van de filosofische reflectie. De filosofische reflectie is een 

bruikbaar middel om opheldering te krijgen over de betekenis van begrippen of concepten binnen 

een organisatie. Begrippen die om opheldering vragen zijn gek genoeg vaak begrippen die een 

belangrijke rol spelen in het discours van een organisatie. Ik noemde deze begrippen eerder 

kernbegrippen of kernwaarden. Vaak zijn dit begrippen die met visie of missies te maken hebben.  

Ondanks dat dergelijke kernbegrippen een dominant discours vormen, is lang niet altijd helder 

wat een dergelijk begrip nu eigenlijk inhoudt of in zou kunnen houden. Vaak worden dergelijke 

begrippen dan te pas en te onpas aangehaald of verschillende afdelingen hebben verschillende 

ideeën bij het begrip. De praktijk, het (onjuist) gebruik, overschaduwt dan de oorspronkelijke 

betekenis van een kernbegrip. Dit kan tot misverstanden en inefficiënte situaties leiden. Een 

filosofische reflectie kan helpen om een helder beeld van de betekenis van het kernbegrip te 

krijgen. De reflectie vergt in eerste instantie een open blik waarin dagelijks gebruik van het begrip 

kan worden betwijfeld en eventueel nieuwe betekenissen kunnen worden toegevoegd. In deze 

reflectie wordt het kernbegrip dus uit zijn dagelijkse context getrokken en op zoek gegaan naar 

betekenis los van dagelijks gebruik. Dit doe je middels observatie en ondervraging (variatie). De 

inhoud van het begrip wordt gevarieerd tot een helder beeld ontstaat van de oorspronkelijke 

betekenis(sen) van het begrip. Dit beeld kan vervolgens worden uitgewerkt in thema’s. 

Desgewenst kunnen deze thema’s op zich weer worden ondervraagd.  

 

6.2  Een filosofische reflectie op coproduceren 

Ik heb in een organisatie een filosofische reflectie gedaan naar een kernwaarde. Deze kernwaarde 

heette ‘coproduceren’. De onderzoeksvraag luidde: Wat is de betekenis van coproduceren binnen 

de context van deze organisatie. Daarvoor heb ik eerst meerdere observaties gedaan in het bedrijf 

alsmede een korte inventarisatie van de aanwezige teksten met betrekking tot dit kernbegrip. 

Daarna ben ik gaan variëren in betekenisinhoud en al doende kwam ik tot thema’s die tot de 

oorspronkelijke betekenis van het begrip coproduceren leken te horen. Dit variëren noem je ook 

wel het ‘bevragen’ van het kernbegrip. Vervolgens heb ik deze subthema’s geanalyseerd. Het 

beeld dat ontstond noem ik ‘fenomenologisch model’. Het model is de uitkomst van een 

filosofische reductie en kan dienen als leidraad voor het denken over beleid aangaande het 

kernbegrip. 
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Het fenomenologisch model van coproduceren dat ontstond uit mijn poging tot een 

fenomenologische reflectie bestaat uit een aantal thema’s en afgeleide thema’s: 

 

1) Doelen van coproductie. 

 

1.1) Onze analyse is dat coproductie moet draaien om doelen die:  

-Zo groot zijn dat ze niet door één partij zijn te behappen. 

-Een specialisme vereisen die geen van de afzonderlijke partijen alleen kan leveren.  

-Coproductie vereisen om draagvlak te creëren dat noodzakelijk is voor het slagen van een 

project. 

 

1.2) In een coproductie kunnen partners eigen instrumentele doelen hebben (eigenbelang) maar 

de reden van de coproductie moet een overstijgend (gezamenlijk) doel zijn. 

 

2) Producten van coproductie 

 

2.1) Coproductie moet een product opleveren. Dit product kan van allerlei aard zijn. Zo kan het 

tot stand komen van een inzicht ook een coproductie heten. Wij noemen dat coproductie als 

informatiemachine. Het moet een product opleveren omdat vrijblijvend praten of samenwerken 

vaak weinig oplevert. 

 

3) Invoeren van checks en balances. 

Wij zouden graag zien dat coproductie wordt opgevat als een drietrapsraket. Dit biedt een 

mogelijkheid om de informerende macht en de uitvoerende macht te scheiden.  

 

3.1) Trap 1, waarzeggen: De eerste fase is die van de informatiemachine. In deze fase wordt een 

probleem of kans gesignaleerd en onderzocht. Vaak werken partners samen bij het verduidelijken 

van het probleem dat voorligt. Dat is goed. Zorg voor veel input en organiseer ook tegenstand. Dit 

levert een zo objectief mogelijk beeld op. Waarzeggen is een vak. 

 

3.2) Trap 2, plannen en kiezen: Nadat in de eerste fase duidelijk is geworden waar knelpunten van 

een probleem of kans liggen, is het verstandig even pas op de plaats te maken. Bespreek intern 

wat de eigen bijdrage kan zijn en wat de bijdrage van partners kan zijn. 

 

3.3) Trap 3, oplossingen: De derde fase noemen wij creatiemachine. Het is in deze fase van belang 

de beste oplossingen voor het voorliggende project te vinden. Wees in deze fase creatief. Kijk 

goed rond naar wat er op de markt te vinden is. Ontwikkel met partners nieuwe oplossingen als 

dat nodig is. Organiseer medestand voor oplossingen die waarmaken wat ze zeggen. Let op! De 

mensen die een probleem gesignaleerd hebben, zijn dus niet per definitie de mensen met de 

beste oplossingen.  

 

4) Partners in coproductie.  

 

4.1) Diversiteit: Het is verstandig goed na te denken over de diversiteit aan partners die in de 

omgeving actief zijn en met wie kan worden samengewerkt. Alle opties moeten worden gecheckt 



62 

 

van huurders en overheid tot profit-organisaties, van jongeren en vrouwen tot bejaarden. De 

multiculturele bevolking van Rotterdam en omstreken zien wij ook graag terug aan tafel. 

 

4.2) Gelijkheid: Iedereen dezelfde behandeling geven, ligt in het verlengde van diversiteit. Stel op 

projectniveau altijd de vraag: Hebben we niet iemand met mogelijke belangen in het project over 

het hoofd gezien? Maak daarna eventueel een afweging met wie wel en met wie niet in zee wordt 

gegaan... Die afweging kan dan gefundeerd gemaakt worden. 

 

4.2.1) In een coproductie kan het voorkomen dat tussen partners verschillen van inzicht ontstaan. 

Probeer dan alle partijen op een gelijkwaardige manier te benaderen ondanks een mogelijk 

voorkeur voor het inzicht van één van de partijen. Het kan ook voorkomen dat een partner 

verschillende kapiteins op het schip heeft. Probeer hen dan op een gelijkwaardige manier te 

benaderen ondanks een mogelijke voorkeur voor het inzicht van één van de partijen. 

 

4.3) Afhankelijkheid: Wees je bewust van het feit dat partners om uiteenlopende redenen 

afhankelijk van je kunnen zijn of worden. Deze redenen kunnen financieel zijn of indirect 

financieel, bijvoorbeeld omdat een subsidieverlening afhangt van deelname aan een project. 

Soms kunnen opdrachten in de toekomst een reden zijn voor afhankelijkheid en zo voort. 

Afhankelijkheid is niet erg maar moet wel op tafel liggen. Zo weten partners beter wat ze aan 

elkaar hebben. 

 

5) Coproduceren betekent invloed delen. 

 

5.1) Mandaat stellen: Alle partners in een coproductie hebben wat in de melk te brokkelen. Het 

kan voorkomen dat beslissingen in uw organisatie genomen worden op aandringen van andere 

partners. In dat geval bepaalt een externe mogelijk een deel van uw beleid. Denk goed na over 

hoeveel invloed/mandaat u anderen wilt geven. In een coproductie is het onvermijdelijk invloed 

af te staan. Wanneer daar duidelijkheid over bestaat, heeft u de minste kans op onenigheden op 

dit vlak. Let op! Dit kan natuurlijk nooit dichtgetimmerd worden. Het gaat om het vaststellen van 

spelregels. 

 

5.2) Mandaat geven: In een coproductie werken organisaties samen. Hoewel er meestal een 

projectteam wordt ingesteld, heeft de rest van de organisatie soms ook te maken het de 

coproductie. Een coproductie vraagt om een gestroomlijnde communicatie en organisatie. Hoe 

meer spelers des te meer kans op ruis. Wij vinden het daarom van belang dat binnen de eigen 

organisatie bekend is wie de regie voert met betrekking tot een project. Spreken over mandaat 

brengt duidelijkheid in de eigen organisatie en is prettig voor partners. Voor hen is dan duidelijk 

met wie ze zaken kunnen doen. Nogmaals ook voor mandaat geldt: Het is geen wet van Meden en 

Perzen.  

 

5.3) Opdrachtgeverschap: Vaak neemt iemand het initiatief tot een coproductie. Het nemen van 

initiatief is geen reden om ook beleid te bepalen. Opdrachtgeverschap en coproduceren is een 

lastig onderwerp. In onze optiek is het niet erg om opdrachtgever van een coproductie te zijn, 

bijvoorbeeld door initiatief te nemen of door de projectorganisatie financieel te steunen. 

Opdrachtgeverschap in een coproductie mag niet automatisch leiden tot meer invloed. 
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6) Coproducerend vraagt een gestroomlijnde organisatie. 

 

6.1) In een coproductie werken organisaties samen. Die samenwerking moet vorm gegeven 

worden. Een projectorganisatie met een stuurgroep en een werkgroep is een geschikte vorm van 

coproduceren. Zo zijn er meer te bedenken. Denk goed na over de juiste organisatievorm voor het 

betreffende project. 

 

6.2) Kleine clubjes kunnen doorpakken. Een coproductie met weinig partners is makkelijker te 

managen. Er zijn immers minder dwarsverbanden tussen de verschillende partners en de wensen 

uit eigenbelang zijn ook minder in aantal. Vergeet dan niet dat een gebrek aan diversiteit het 

proces in een later stadium ernstig kan frustreren vanwege een gebrek aan draagvlak. Ook loop je 

het risico mensen die net even anders denken en met originele oplossingen komen te missen. 

Denken over de grootte van een club is dus altijd een kwestie van afwegen van belangen. 

 

7) Coproduceren doe je in een omgeving. 

 

7.1) Vaak komt men tot coproductie omdat men in de omgeving op een probleem stuit dat 

opgelost moet worden of een kans ziet die gegrepen kan worden. Dat is zoals het hoort. 

Coproduceren om het coproduceren is verspilde energie. Een theekransje is leuk, maar hoort niet 

thuis in een bedrijf. 

 

7.2) Een omgeving bestaat uit netwerken. Het hebben van een uitgebreid netwerk levert 

mogelijkheden op tot coproduceren en het kiezen van de juiste partners voor een bepaald 

project. Een organisatie bestaat uit mensen en al deze mensen hebben netwerken. Breng deze 

netwerken zo goed en zo kwaad als dat gaat in beeld en houd dat beeld up to date. Collega’s 

moeten gebruik kunnen maken van elkaars netwerk. Stuit je op een probleem dat om aandacht 

vraagt, verken dan de kennis in de eigen organisatie. Informeer daarnaast naar de mogelijkheden 

binnen netwerken die de organisatie rijk is. Dat voorkomt dubbel werk. Een manier om zicht te 

krijgen op netwerken is hier iemand portefeuillehouder van maken. 

 

7.3) Elke sector heeft zijn eigen netwerken. Maak daar gebruik van maar kijk ook naar de 

mogelijkheden van netwerken van minder natuurlijke partners. Dat kan verassende oplossingen 

opleveren. 

 

7.4) Een netwerk is belangrijk maar kan ook sturend en dus beklemmend werken. Wees dus ook 

niet bang om het netwerk even te laten voor wat het is en eens over de schutting te kijken. 

 

7.5) Je omgeving is groter dan de stad waarin je opereert. Informeer altijd naar oplossingen elders 

in het land. De kans dat er al een prima oplossing bestaat, moet je niet laten lopen. Dat scheelt 

veel geploeter. Wees je wel bewust dat niet alle oplossingen overal werken. Een oplossing die in 

Ede werkt, hoeft in Rotterdam niet te werken. 

 

8) Taal, afspraken en coproduceren 
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8.1) Wees je bewust van je eigen taal en onderzoek waar nodig de taal van je partners. Elke sector 

en organisatie gebruiken een ‘eigen’ taal. Lees dat als een taal eigen aan de sector. Als je met 

andere sectoren samenwerkt, is het nuttig hier altijd even bij stil te staan. Verstaan wij elkaar? 

Het begrip “onrendabele top” is bijvoorbeeld een typische volkshuisvesterterm. 

Projectontwikkelaars kennen dit van nature niet. Zij scharen het onder kosten. 

 

8.2) Het is goed om afspraken te maken over de te halen doelen. Deze verschaft duidelijkheid 

over het doel. Dat kun je doen door prestatieafspraken te maken. Dit geeft ook een prima 

mogelijkheid om elkaar aan te spreken op bijdragen zonder persoonlijk te worden. 

Prestatieafspraken zijn meestal functioneler dan intentieovereenkomsten. Die laatste zijn minder 

bindend en altijd aan interpretatie onderhevig. 

 

8.3) Om resultaten van afspraken te meten heb je meetinstrumenten nodig. Verschillende 

partners kunnen verschillende meetinstrumenten gewend zijn. Discussieer over de validiteit van 

meetinstrumenten voor de te behalen doelen. Kies voor gezamenlijke meetinstrumenten of ijk 

deze ten opzichte van elkaar. 

 

9) Het zijn mensen die coproduceren. 

 

9.1) Coproductie is geen abstract begrip maar wordt gedaan door mensen. Mensen werken van 

nature samen maar extra ondersteuning op dit gebied kan geen kwaad. Trainen van mensen op 

het gebied van samenwerken kan positieve effecten hebben op coproducties.  

 

9.2) Medewerkers die aan een coproductie meedoen, kunnen in een dubbele positie belanden. Zij 

manoeuvreren op de scheidslijn tussen de eigen organisatie en de partners in een coproductie. 

Dit kan bijvoorbeeld een loyaliteitsconflict opleveren. Ondersteun je medewerkers in een 

dergelijke positie. Bijvoorbeeld door over dit soort fictieve situaties te spreken. 

 

10) Informatievoorziening en realistische coproductie. 

 

10.1) Goede informatievoorziening is onmisbaar in coproductie. Het is van belang dat alle 

relevante informatie beschikbaar is voor de partners van een coproductie. Dat voorkomt 

onduidelijkheid, misvattingen en overlap. Organiseer een informatieplatform en houd dat up to 

date.  

 

10.2) Draagvlak organiseer je ten eerste door informeren. In een project zijn er altijd moeilijke 

beslissingen te nemen die effect hebben op de omgeving. Zij die het nu of in de toekomst treffen, 

verdienen het goed geïnformeerd te worden. Tijdig betrekken en informeren van betrokkenen 

creëert uiteindelijk meer draagvlak. Open kaart spelen dus.  

 

10.3) Realistische doelen stellen, verhoogt de slagingskans en komt de samenwerking binnen 

coproductie ten goede. ‘Drive’ is belangrijk als het gaat om coproduceren. Het behoud van die 

drive ook. Het stellen van realistische en afgebakende doelen versterkt die drive tijdens het 

proces en voorkomt teleurstellingen. In een coproductie met nieuwe partners is dit extra 

belangrijk met het oog op toekomstige samenwerking. 
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Bovenstaand model kan het denken over beleid rond coproduceren ondersteunen. Er zijn 

natuurlijk meer thema’s met betrekking tot het onderwerp coproduceren te ‘vinden’. Het model 

is een filosofische reflectie op het onderwerp coproduceren. Het is ontdaan van de praktische 

context (dagelijks gebruik) maar niet van de algemene context (leefomgeving) van de organisatie. 

Het model is via mijn observaties geïnformeerd door deze algemene context. Daar kan je bij een 

filosofische reflectie niet omheen. Noch kan je heen om het feit dat de reflectie door iemand (mij 

in dit geval) is uitgevoerd. Toch ben ik van mening dat het ‘tussen haakjes zetten’ van een 

kernbegrip als coproductie bijdraagt aan een meer open en ‘neutrale’ opvatting van een 

kernbegrip binnen een organisatie. Het is een verrassende manier van explorerend onderzoek 

binnen organisaties. Organisaties die vaak, gevangen door de waan van de dag, geen ruimte zien 

om op een afstand naar de kernbegrippen van hun eigen bestaansrecht (visie) te kijken.  

 

6.3 Ook filosofen leiden aan tunnelvisie 

Hoewel bovenstaande oefening in mijn ogen wel een resultaat heeft opgeleverd kan ik 

terugkijkend niet anders concluderen dan dat in dit proces een belangrijke stap over het hoofd is 

gezien. Door direct aan de slag te gaan met een fenomenologisch model van coproductie en niet 

eerst een grondig onderzoek te doen naar het ‘waarom’ of de noodzaak van coproductie is 

mogelijk een kans op herdefiniëring niet benut. Een steviger evaluatie en reconstructie van de 

vooroordelen van deze organisatie over coproduceren had tot de mogelijkheden behoord. De 

deductieve analyse had op dit gebied al materiaal opgeleverd. Een extra interventie met een 

kritisch oog op de onderliggende vooroordelen en assumpties was op zijn plaats geweest. Een 

voorbeeld van een dergelijke methode noemt Schipper: ‘Trancendental-reconstructive’ analysis. 

Deze analyse is mede gebaseerd op Kants vraag naar de mogelijkheid van a priori synthetische 

oordelen. Ons eigen hoofdstuk over het kennisthema ‘de kritische filosoof’ was hier dus op zijn 

plaats geweest. 

 

6.4 Filosofische benaderingen grijpen in op de filosofische reflectie 

Er is zijn verbindingen tussen de kentheoretische benaderingen en het hierboven beschreven 

fenomenologisch model van coproductie waar te nemen. Een filosofische reflectie zal punten 

aansnijden waar filosofische benaderingen op aangrijpen. Her en der in het model is de aanzet tot 

een oplossingsrichting te zien. Ook daar kunnen inzichten uit filosofische thema’s van waarde zijn. 

Hoe een organisatie de herdefiniëring van een kernbegrip als coproduceren oppakt is natuurlijk 

aan hen. Waar echter sprake is van kennismanagement of contextmanagement kan het gebruik 

van de kentheoretische methode van waarde zijn. U wilt immers betrouwbare informatie 

gebruiken om onwaarheidrisico’s tot een minimum te beperken. Waar en wanneer zijn deze 

filosofische benaderingen nu van waarde? In hoofdstuk vier heb ik gekeken naar de 

doelmatigheid van filosofische thema’s. Ik geef u twee voorbeelden van het belang van deze 

thema’s in de verklaring van punten uit fenomenologisch model van coproductie. Daarbij verwijs 

ik graag naar de combinatietabel uit hoofdstuk vier. 
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Combinatietabel 

 

 

Punt 8.1 uit het fenomenologisch model van coproductie gaat over taalintersubjectiviteit. Het 

draait om de vraag; Hoe verstaan wij elkaar? Uit de combinatietabel is af te leiden welke 

filosofische thema’s verdieping kunnen geven op de problematiek uit punt 8.1. Taalfilosofie en 

hermeneutiek zijn thema’s die de aard van het probleem van punt 8.1 eventueel kunnen 

verhelderen. Taalfilosofie leert ons onder andere dat het gebruik van taal de betekenis mede 

bepaalt. Taal kleurt de wereld. Je bewust zijn van je taalgebruik kan misverstanden voorkomen. 

Check desnoods of de mensen aan de andere kant van de tafel je taalgebruik echt begrijpen. De 

hermeneutiek toont het belang van regionale ontologie. ‘Taal’  is vaak  verbonden aan een manier 

van kijken of onderzoeken. Een taal uit de ene regionale ontologie is niet vanzelfsprekend 

‘bruikbaar’ in de andere. Als je hier geen rekening mee houdt, kan je vertalen wat je wilt maar dan 

zal het nog geen resultaat opleveren. De verwarring zal blijven aanhouden. 

 

Punt 8.3 gaat over onderzoek en waarnemen; meten wij op de goede manier? Thema’s die 

informeren over het kennisveld ‘empirie’ kunnen verheldering bieden en een check zijn voor 

huidig of toekomstig beleid. Wetenschapsfilosofie kan je bijvoorbeeld leren dat het prima is om te 

meten maar dat een falsifieerbare onderzoeksvraag de basis vormt van elk goed onderzoek. 

Empirie dat het verzamelen van data op een zakelijke manier dient te gebeuren om ruis, in de 

vorm van vooroordelen, te voorkomen. De fenomenologie zal wijzen op het belang van het 

respecteren van regionale ontologie. De wijze (regionale ontologie) van data verzamelen uit de 

empirisch-analytische filosofie zal niet direct geschikt zijn voor sociaal-cultureel onderzoek, 

enzovoort. 

 

6.5 Integratie van explorerende en sturende methoden 

Bovenstaande illustreert tevens de integratie van sturende en explorerende methoden. Uit de 

voorbeelden blijkt de waarde van integratie van beide methoden. Ik heb deze methoden in 

hoofdstuk één uit elkaar willen trekken omdat beide methoden afzonderlijk, er door aan kracht 

winnen. Het onderscheid maakt de praktijk van filosofie in bedrijf overzichtelijker. Het 

onderscheid helpt bij het informeren van de klant en het uitzetten van de te volgen tactiek. Toch 

is dit onderscheid ergens onnatuurlijk. In de praktijk zullen beide methoden elkaar gedeeltelijk 

overlappen en versterken. Een helder beeld (exploratie) van de situatie maakt een doelmatige 

inzet van een sturende methode mogelijk.  

 

 

 

Kennisveld Empiris-

me 

Kritische 

filosoof 

Hermeneu- 

tiek 

Fenome- 

nologie 

Kritisch 

rationalisme 

Kritische  

filosofie 

Taal- 

filosofie 

Argumen- 

tatieleer 

IK  x  X  x  x     

Empirie  X    X  x  x   

Intersubjectiviteit   x  X  x  x  X  X  x 

Logica      X  x  x  X 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 

 

In de vorige hoofdstukken heb ik een analyse willen geven van een kentheoretische benadering 

van bedrijfsfilosofie in het algemeen en van het rapport ‘waarzeggen en waarmaken’ in het 

bijzonder. Dit rapport is in mijn ogen een geslaagde poging een kentheoretische methode vorm te 

geven waar een bestuurder in de dagelijkse praktijk van besturen wat mee kan. Ik vind die poging 

geslaagd ondanks de kanttekeningen die her en der bij de methode gezet kunnen worden. Ik 

begon deze analyse, die de titel ‘Denken als voorspellen’ draagt, met drie vraagstellingen over een 

kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie.  

I   Hoe ziet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie er mogelijk uit? 

II  Heeft een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie nut? 

III Doet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie, als instrument, wel recht aan de    

onderliggende filosofie of wordt dit teveel geweld aangedaan? 

 

De vraagstellingen zijn in de vorige hoofdstukken, direct of indirect, aan de orde geweest. In dit 

laatste hoofdstuk passeren ze nog eenmaal de revue.  

 

7.1 Hoe ziet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie er mogelijk uit? (I) 

In het eerste hoofdstuk gaf ik een paar praktische wensen waaraan een bedrijfsfilosofie zou 

moeten voldoen. Praktische filosofie (bedrijfsfilosofie) werkt als het: a) iets toe te voegen heeft 

aan de bedrijfsvoering en b) aanspreekt en c) praktisch is. Praktisch is hier dan voornamelijk 

bedoeld in de zin van didactisch. Daarnaast zal een kentheoretische benadering van 

bedrijfsfilosofie een kentheoretisch model als basis moeten hebben. Het kentheoretisch model uit 

hoofdstuk twee kan een basis zijn voor kentheoretische benaderingen van bedrijfsfilosofie. ‘Hoe 

wij de wereld kennen’ is een belangrijk uitgangspunt als je het wilt hebben over ‘wat waar is en 

wat niet waar is’. Het model is zeer algemeen maar omvat wel alle mogelijke wijzen van kennen. 

Ik zou niet weten welk ander model je hiervoor in de plaats kan zetten, zonder dat het aan 

zeggingskracht inboet. De simpelheid van dit kentheoretisch model is tegelijk zijn kracht als 

didactisch middel. Didactiek speelt een constante rol in het bedrijven van bedrijfsfilosofie is mij 

opgevallen. 

 

Het gebruik van filosofische benaderingen is de kern van de methode. Niet zo gek want het 

kentheoretisch model is tevens een weerslag van de geschiedenis van deze filosofische 

stromingen. Naast funderend, is het gebruik van filosofische benaderingen ook zeer illustratief en 

mede daarom ook weer zeer bruikbaar (didactisch). De filosofische benaderingen uit het rapport 

voldoen in mijn ogen aan de eis dat ze een zekere kentheoretische kennis moeten overdragen. 

Daarnaast bestrijken ze een breed spectrum van kentheoretische problematiek. Een ander kiest 

wellicht andere filosofische benaderingen of had bij de benaderingen andere denkers genomen, 

dat is mogelijk. Waar het om gaat is dat een filosofie een duidelijk kentheoretisch element moet 

bevatten wil het bruikbaar zijn voor een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie. Het 

moet ons wijzen op de grenzen van ons ‘zijn’ en de wijzen waarop wij kunnen kennen. Hiermee 

rekening houden zal de waarheidswaarde van opgedane en gebruikte kennis verhogen. Dit laatste 

is een belangrijk eis die aan een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie gesteld kan 

worden. 



68 

 

Doel van een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie moet dus zijn: inzicht verschaffen in 

hoe wij kennen en wat wij kunnen weten. Het moet een middel zijn dat inzicht verschaft in de 

positie en aard van het subject en zijn omgeving. Die kennis moet in de methode vertaald zijn naar 

een bruikbaar concept voor het bedrijfsleven. Kentheoretisch inzicht is daar dienstbaar aan de 

ontwikkeling van een goed gefundeerd beleid. In die zin is een kentheoretische benadering een 

waarborg op de kwaliteit van kennis. Kennis die gebruikt wordt in de afweging van te kiezen 

doelen en middelen. 

 

7.2 Kentheoretische bedrijfsfilosofie is sturende filosofie 

Zoals ik in hoofdstuk zes al aangaf, gaan sturende en explorerende methoden samen. Toch is het 

een functioneel onderscheid dat zeker gemaakt mag worden. In dat, wat onnatuurlijke schisma, 

behoort de kentheoretische benadering tot de sturende methoden. Het geeft immers grenzen aan 

en wijst mensen op valkuilen of kansen, op basis van kentheoretische inzichten. Een goede 

discussie over wat, wanneer van belang is hoort daar natuurlijk bij maar in de kern is een 

kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie een sturende methode. Als het goed is, geeft het 

ons (stuurt) meer zicht op wat waar is. Dit doet het niet middels dialoog maar middels grenzen en 

wegwijzers. Sturende filosofie lijkt een heikel thema binnen de filosofie. Het gebruik van 

sturingsmechanismen is niet zonder gevaar. Bedrijven maken gebruik van verschillende 

sturingsmechanismen en deze doen niet altijd recht aan filosofisch belangrijke thema’s als 

authenticiteit of keuzevrijheid. Thema’s die juist een belangrijke rol spelen als het gaat om de 

mogelijkheid tot het leveren van kritiek. Ik denk dat een sturende filosofische methode juist een 

middel kan zijn om kritisch denken in een organisatie te stimuleren en daarmee de uitkomst van 

de keuzes die gemaakt worden te verbeteren. Methode is immers gestolde kritiek. 

 

7.3 Heeft een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie nut? (II) 

 

Stelling: “Een risicoanalyse mede geïnformeerd door kentheoretische benaderingen vergroot de 

kans op het behalen van de beoogde bedrijfsresultaten. Een dergelijke vorm van risicoanalyse 

noem ik effectrapportage.”  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden en de stelling te bewijzen, zal de aan werkhypothese van 

nut voldaan moeten worden. 

 

Werkhypothese van nut: De kentheoretische methode van bedrijfsfilosofie heeft nut als zij: 

Mogelijkheden/handvatten biedt om tot een beter geïnformeerd, completer en specifieker beleid 

te komen. Wat uiteindelijk resulteert in het behalen van gewenste bedrijfsresultaten. Of anders 

gezegd: Als zij de onwaarheidsrisico’s verkleint. De methode is van nut als zij de kwaliteit van de 

gebruikte kennis in kennismanagement vergroot.  

 

Filosofie in Bedrijf, in het algemeen, komt te pas bij vragen over betekenisgeving (meaning), 

cultuur, of normativiteit maar zeker ook als het gaat om de kwaliteit van kennis. De 

kentheoretische benadering is een middel om die kwaliteit van kennis te verhogen of hoog te 

houden. Het is een check op de kwaliteit van kennis op basis waarvan een organisatie haar doelen 

en middelen kiest. Het is een klankbord of weegschaal waarop men kennis kan wegen. Een goed 

geïnformeerd besluit is meestal een beter besluit dan een besluit genomen op idealistische 
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gronden, of een besluit genomen op basis van ongefundeerde kennis. Wat niet wil zeggen dat in 

de praktijk factoren als snelheid, plotselinge kansen of politieke afwegingen geen rol spelen. Het 

kan voorkomen dat in een bepaalde situatie snel gehandeld dient te worden en geen ruimte laat 

voor zorgvuldige weging. Dat is dan een afweging die meetelt in de weegschaal. In 

bedrijfssectoren die een grote impact hebben op de samenleving en burgers die deze samenleving 

vormen, is de noodzaak van het nemen van goed geïnformeerde besluiten des te groter. Deze 

bedrijven werken noodzakelijkerwijs met informatie over standen van zaken met betrekking tot 

sociaal-culturele inzichten en hebben vaak te maken met ideologische gekleurde medewerkers en 

partners. Een lange geschiedenis van sociaaldemocratische en christelijke ideologie ligt hier 

meestal aan ten grondslag. In dat bos van meningen en kennisaanspraken is een handvat, dat kan 

helpen hier enige schifting in aan te brengen, een welkome gast. Zeker nu de druk om te 

presteren op zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk vlak toeneemt en men wordt 

afgerekend op maatschappelijke targets. Is het niet door de raad van commissarissen, dan wel 

door de (lokale) politiek of de media. Voor dergelijke bedrijven is een risicoanalyse een bruikbaar 

middel, als het bijdraagt aan het voorkomen van onwaarheidrisico’s. Wij als burgers hebben baat 

bij organisaties die de maatschappij dienen en deze niet als ‘proeftuin’ van hun eigen idealen 

gebruiken. Hoe goed bedoeld en oprecht hun intenties ook mogen zijn.  

 

De methode uit het rapport evenals de aanvullingen in deze analyse, zijn in mij ogen een mooie 

aanzet tot het bewijs dat een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie nut heeft. Het 

rapport heeft deuren geopend en mensen bewust gemaakt van de oorsprong van veel van de 

kennis die zij gebruiken evenals de gevolgen van keuzes die zij maken. Het besef dat de manier 

waarop zij de wereld als organisatie aanschouwen niet altijd overeen hoeft te komen met de 

werkelijkheid is verdiept. Ook de rol die zij als organisatie in het maatschappelijk middenveld 

kunnen spelen, is opnieuw tegen het licht gehouden. Er zijn mensen ‘wakker’ geworden. Niet dat 

ze sliepen maar ‘wakker zijn’ vind ik een mooie metafoor voor een (kentheoretisch) bewust 

bestuurder. Voor dat doel was het rapport zeer geschikt. Ik heb helaas geen onderzoeksgegevens, 

van de organisatie in kwestie, over toekomstige bedrijfsresultaten op het gebied van 

maatschappelijke targets. Wel heb ik ervaren dat er meer oog is gekomen voor de complexiteit en 

oorsprong van kennis en (voor)oordelen. Of dit rapport alleen voldoende is om deze principes in 

het vervolg mee te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering betwijfel ik wel. De sterkte van de 

gekozen vorm ligt in de snelle impact, het beklijven en verdiepen van een dergelijke methode 

vraagt wellicht om meer kennis op het gebied van deze vorm van filosofie in het bedrijf. Het zou 

mooi zijn als iemand met kennis op het gebied van kentheoretische principes, een structureel 

beleid ten aanzien van jaarlijkse effectrapportages zou kunnen opzetten. Op dit moment is mij 

niet bekend of nieuw beleid ten aanzien van effectrapportage is ingevoerd maar ik zou er zeker 

voor pleiten. Pas dan kunnen we na analyse van enkele toekomstige jaarverslagen zien of de hier 

voorspelde resultaten ook daadwerkelijk gehaald worden. Ik kan u hier dus jammerlijk geen 

significante cijfers tonen die de stelling onderbouwen.  

 

Echter niet getreurd. Wij bedrijven hier geen strenge empirische wetenschap in de zin dat wij per 

se significante cijfers nodig hebben om ons gelijk te halen. Het is een misvatting dat alleen 

significantie van doorslaggevende betekenis kan zijn in een wetenschappelijk oordeel over 

waarheid. Het is overduidelijk dat inzicht in de kwaliteit van de kennis die je gebruikt in een 

afweging, een impact heeft op het uiteindelijke resultaat van je beslissing. In een sector die voor 
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haar beslissingen mede vaart op kennis met een sociaal-cultureel-economisch karakter, is een 

realistisch beeld van de werkelijkheid een must om tot goede beslissingen te komen. Je kunt iets 

wel heel graag willen op basis van ideologie maar als je basisaannamen op niet meer dan een 

halfvol glas gebaseerd zijn, raak je snel de bodem van je mogelijkheden. De kans dat je met een 

kater aan de toog wakker is dan reëel. Hoeveel projecten uit het maatschappelijk middenveld zijn 

met veel enthousiasme gestart en uiteindelijk in het niets verdwenen. Dat is op zich niet erg als je 

er dan maar wel van leert. Ook dat is een les uit een op kentheoretische kennis gebaseerde 

benadering van bedrijfsfilosofie. Als je dat niet doet en je verzuimt de basisaannamen die aan je 

project ten grondslag te onderzoeken op waarheidsgehalte, dan ga je de volgende keer geheid 

weer de mist in. Ik heb in de vorige hoofdstukken enkele voorbeelden gegeven waaruit het nut 

van een kentheoretische methode evident is. Ik noem het voorbeeld van de problemen rond 

kennisaanspraken op basis van intersubjectiviteit. Als wij allen denken dat de aarde plat is, lijkt die 

plat. Als alle bestuurders in een sector geloven in een stevig stijgingsideaal dan zal dit ideaal een 

grote waarheidswaarde hebben. Als wij allen geloven dat een schoolweigeraar beter af is door 

hem eerst thuis tot rust te laten komen alvorens hem weer te confronteren met de omgeving 

waar hij niet meer wil zijn, omdat dat zo logisch lijkt, dan blijft de schoolweigeraar thuis. Terwijl er 

sterke aanwijzingen zijn dat schoolweigeraars het meest gebaat zijn met direct hernieuwd contact 

met datgene waar ze zo bang voor zijn. Naar school dus!  

 

Ik geef u nog een praktijkvoorbeeld, dat het nut van de kentheoretische methode illustreert. Als 

onderdeel van nieuw plaatsingsbeleid van huurders en aanbodbeleid van woningen werd bij een 

corporatie gebruik gemaakt van een uit de marketing stammend instrument om mensen te 

onderscheiden. Alle mensen werden onderverdeeld in kleuren. Er bestonden 4 kleuren; rood, 

geel, groen en blauw. Toch waren er feitelijk maar twee smaken. Er werd in het model namelijk 

onderscheid gemaakt op de tegenstelling introvert-extrovert en gezin-individu. Het model werd 

niet alleen ingezet om woningen aan te prijzen. Daar zou je nog iets bij kunnen voorstellen. Een 

geel huis is interessant voor een extrovert individu, et cetera. In het woningkrantje markeer je 

woningen dan met een gekleurd huisje. Dat de organisatie dan bepaalt welk huis interessant is 

voor wie, is wellicht ook iets om vraagtekens bij te zetten. Het model werd echter ook in andere 

afdelingen van de organisatie gebruikt. Er werden kaarten van wijken getekend, opgedeeld in 

gele, rode, groene en blauwe vakken. In vergaderingen werd over mensen gesproken in kleuren. 

‘We zijn op zoek naar rode mensen en daar liever gele mensen’, et cetera. In het bij de methode 

behorende boekje werden alle kleuren geïllustreerd met tekst en illustraties (foto’s). Bij elke 

kleurencombinatie was een foto gezocht die het type moest illustreren. Bizarre bijkomstigheid 

was dat maar eén van de bewoners op de foto’s van allochtone afkomst was, terwijl in 

werkelijkheid de helft van de huurders een echt kleurtje heeft. Achteraf is dat wellicht niet zo 

bizar maar toont het de tunnel waar je ingaat als je het zicht op de realiteit verliest door 

overmatig conceptualiseren. De foto’s zijn typeringen van de kleurenmensen en niet de werkelijke 

bewoners. Deze voor een buitenstaander vervreemdende manier van denken/conceptualiseren 

over mensen/bewoners en de invulling van je woningaanbod, was mede een (on-) logisch gevolg 

van de beste wil om wijken te ontwerpen waar deze rode en gele mensen het naar hun zin zouden 

hebben. Maar deed het recht aan de werkelijkheid? Ieder weldenkend mens zal toch beamen dat 

mensen differentiëren op basis van 2 kenmerken echt te mager is. Een gevolg van deze 

‘taalvernauwing’ was onder andere spraakverwarring met partners. Een architect die niet begrijpt 

waar zijn partners het over hebben en moeite heeft hen te wijzen op het feit dat mensen niet 
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geïnteresseerd zijn in woningen met een kleurtje maar in goede woningen. In dit soort gevallen is 

een kentheoretische benadering van filosofie zinvol om de mensen met beide benen op de grond 

te krijgen. Hen te wijzen op grensoverschrijdend kennisgebruik, taalverwarring, intersubjectiviteit 

maar vooral te wijzen op het feit dat de data in dit geval het object, de mens, totaal geen recht 

doen. Een stad met gele, groene en rode wijken zal nimmer werkelijkheid worden. Hier was 

sprake van een zeer goed bedoelde poging vat op de werkelijkheid te krijgen middels te 

simplistische sturingsmethoden. Dat niemand in de organisatie hier erg in had is een voorbeeld 

van tunnelvisie. Misschien is een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie ook wel dat: 

Het breken van tunnels. 

 

Ik ben van mening dat een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie mede om 

bovenstaande redenen zin heeft. Implementatie van een dergelijke risicoanalyse, die ik 

effectrapportage noem, zal uiteindelijk zijn nut in cijfers bewijzen naast bestaande vormen van 

risicoanalyse. Daar is geen significant bewijs voor nodig, enkel voortschrijdend inzicht. 

 

7.4 Taak voor de wetenschap 

Een effectrapportage, van waarde voor bedrijfsvoering, zal gebruik maken van wetenschappelijk 

onderzoek. Een populaire en veel gehoorde klacht betreft de betrouwbaarheid van 

wetenschappelijk onderzoek. Vraag het aan de burger in de straat, of lees reacties van lezers op 

een site als het ad.nl en velen zullen antwoorden dat wetenschappelijk bewijs te koop is. Dat het 

toch niet zoveel uitmaakt wat erin staat omdat tegenover elk ‘wetenschappelijk’ bewijs wel een 

andere ‘wetenschappelijk’ bewijs te vinden is. Zelf de minister van Landbouw, Gerda Verburg, 

betoogde onlangs op televisie na een vraag over de gezondheidswaarde van melk, naar aanleiding 

van publicaties die betoogden dat deze schromelijk overschat wordt, dat elk wetenschappelijk 

onderzoek wel te pareren is met een ander wetenschappelijk onderzoek. In mijn ogen is een 

dergelijke uitspraak een doodszonde voor een minister. Je kan ook zeggen dat zij enkel de 

belangen van de melkindustrie dient te dienen. De journalist ging hier overigens niet verder op in.  

 

Deze wijdverbreide mening is helaas niet alleen gestoeld op een afkeer van wetenschap maar ook 

op de realiteit. Veel wetenschappers en wetenschapsgroepen nemen betaald werk aan. In 

principe hoeft dit geen probleem te zijn, als de scheiding tussen broodheer en onderzoek strikt 

gescheiden blijft. In de praktijk zal dit lastig zijn. De medische sector is koploper in het priegelen 

met significantie om toch maar zo veel mogelijk positieve beweringen over onderzochte 

medicijnen te kunnen doen. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat onderzoek dat in een grote 

hoeveelheid data met een grote hoeveelheid parameters altijd wel een significant verband 

gevonden kan worden. Van het gebruik van een duidelijke werkhypothese is dan geen sprake 

meer.   Een mooi en bekend onderzoek dat de waanzin van deze significantiefetisj illustreert 

toonde een significant resultaat met betrekking tot het aantal ooievaars en het geboortecijfer in 

het Ruhrgebied in Duitsland. Geen spelt tussen te krijgen en klaar voor publicatie. Ik wil hier niet 

kwaadspreken over wetenschappers in het algemeen maar ook wetenschappelijk onderzoek 

ontsnapt niet aan bepaalde vormen van manipulatie. Deze manipulatie is meestal niet van 

opzettelijke aard of alleen geïnitieerd door geldelijk gewin. Nee, wetenschappers zijn ook maar 

mensen. Zij delen soms dezelfde idealen als hun opdrachtgevers. Ik kan me voorstellen dat een 

directeur met een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid en geloof in de maakbaarheid van 

mens en samenleving, een wetenschapper zoekt die onderzoek heeft gedaan op dit gebied. Het 
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zou zomaar kunnen dat deze wetenschapper dezelfde sociaaldemocratische idealen koestert. Een 

onderzoek insteken met een dergelijk inzicht of het interpreteren van resultaten met een 

gekleurde bril kan manipulatie tot gevolg hebben. Wetenschap heeft een speciale status in onze 

samenleving en die is gediend bij een ijzersterke wetenschappelijke moraal onder 

wetenschappers. Voor projecten die buiten de universiteit uitgevoerd worden mogen geen 

andere regels gelden dan die binnen de universiteit, waar de druk van de peergroep wellicht 

groter is. De wetenschap heeft een belangrijke eigenschap met de bancaire wereld gemeen en dat 

is: vertrouwen. Men moet vertrouwen kunnen hebben in de uitslag van wetenschappelijk 

onderzoek omdat een leek niet in staat is het onderzoek te doorgronden. Dit vertrouwen schaden 

met het oog op korte termijn effecten, zoals overleving van een onderzoeksgroep, door (wellicht 

onbewust) mee te buigen met een broodheer is uiteindelijk dodelijk voor de status van de 

wetenschap in het algemeen. Bestrijders van kwakzalvers zullen het dan drukker krijgen dan ooit. 

De primaire verantwoordelijk om de status van wetenschap te verdedigen ligt natuurlijk bij de 

beoefenaars van wetenschap zelf. Toch kunnen ook broodheren die op zoek zijn naar waarheid 

een steentje bijdragen. Dit hoeven zij niet te doen om de wetenschap te dienen maar wel om 

toekomstig beleid van hun eigen organisatie op een hoog niveau te houden. Enige kennis van 

wetenschapsleer en de valkuilen die interpretatie van gegevens met zich meebrengt kan hier 

zeker geen kwaad. 

 

7.5 Twijfels na zorgvuldigheid 

Ook als alle zorgvuldigheid in acht is genomen bij het interpreteren van gegevens en het kiezen 

van de juiste doelen, is twijfel over de juistheid van bepaalde keuzes mogelijk. Waar deze keuzes 

geïnformeerd worden door ‘state of the art’ informatie, is voldaan aan een informatieplicht. Een 

informatieplicht die iedereen die beslissingen neemt met een impact op de samenleving en haar 

burgers zou moeten ervaren. Pas als deze zorgvuldigheid in acht is genomen kan men een 

beslissing nemen waarvan de uitkomst nog niet vast staat maar waarvan men kan zeggen dat deze 

het risico waard was omdat de onwaarheidrisico’s tot een minimum beperkt waren. Talloze 

factoren, als contextfactoren en voortschrijdend inzicht, kunnen de uitkomst van een ‘project’ 

beïnvloeden. Er is geen garantie op de waarheid. Wel een mogelijkheid om onwaarheidrisico’s te 

verminderen. Elk project vraagt daarom een vorm van monitoring. Waar de uitkomsten nog te 

onzeker zijn is het opzetten van pilotprojecten een goede weg. Niet gedreven door ideologie of 

massaliteit zijn dergelijk projecten op tijd af te blazen, mocht dat nodig zijn. ‘Peace-meal 

engenering’ noemde Popper dat.   

Monitoring kan bestaan uit tussentijdse effectrapportages, net als dat bij risicoanalyse 

betreffende de financiële situatie gewoon is. Na zorgvuldig te zijn geweest hoeft men niet te 

twijfelen maar enkel oplettend te zijn. 

 

7.6 Doet een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie, als instrument, wel recht aan de 

onderliggende filosofie of wordt deze teveel geweld aangedaan? (III) 

Het antwoord op deze vraagstelling heb ik in hoofdstuk vier al voldoende beargumenteerd denk 

ik. Je zou kunnen stellen dat de encyclopedische behandeling van zo vele filosofische 

benaderingen ongewenst is omdat deze geen recht doet aan de onderliggende filosofie. Ik denk 

dat de situatie om de aanpak uit het rapport vroeg en dat deze aanpak effect heeft gesorteerd. 

Een oprechte filosofische instelling waarbij de oorspronkelijke filosofie geen grof geweld wordt 

aangedaan, waardoor er sprake zou zijn van kwakzalverij, maakt veel goed ten opzichte van de eis 
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‘volledig’ te zijn. Ik zei eerder al dat een verdere uitwerking van deze methode wenselijk is. De 

methode uit het rapport is, ondanks zijn effectiviteit, toch nog wat mager. Sommige onderwerpen 

hebben meer aandacht nodig dan andere. Een iets ‘vollediger’ beeld zou de methode een steviger 

basis geven. Mensen met een grotere kennis op het gebied van de kentheorie, kunnen hier 

wellicht een rol in spelen. Dan zal allicht meer recht gedaan worden aan de details en achtergrond 

van de afzonderlijke filosofieën. Toch zal ook een dergelijke uitwerking haar beperkingen hebben. 

Geen filosofie ontkomt aan de constatering dat alle filosofie ondergedetermineerd is. Dan rest 

nog de vraag of een lijvig boekwerk wel de geëigende methode is om bedrijfsfilosofie aan de man 

te brengen en zo een impact te realiseren. Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Een oprechte 

filosofische instelling zal in ieder geval zelden leiden tot geweld tegen de filosofie. Een oprechte 

filosofische instelling betekent immers; filosofie bedrijven. 

 

7.7 Toekomst van een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie  

De methode is nog lang niet volgroeid en er is voldoende ruimte voor ontwikkeling. Een handboek 

waarin de verschillende kentheoretische thema’s en hun bruikbaarheid voor het bedrijfsleven 

verder worden uitgediept en rijker wordt geïllustreerd met meer voorbeelden, zou een 

toevoeging zijn aan de meer bekende vormen van bedrijfsfilosofie. In een dergelijk handboek 

kunnen eventueel ook andere methoden als de eerder genoemde ‘trancendental-reconstructive 

analysis’ een plek krijgen. Naast een algemeen handboek zoals hierboven bedoeld is, behoort een 

verdere uitwerking voor de volkshuisvesting tot de mogelijkheden. Ik weet dat Klaas Mulder 

hieraan werkt. Het feit dat de methode en het rapport in de praktijk van de volkshuisvesting 

hebben gewerkt, bewijst naar mijn mening de bruikbaarheid van methode en vorm. Een vertaling 

naar andere sectoren of bedrijfstakken, die met dezelfde kentheoretische vraagstukken te maken 

hebben, is goed mogelijk. Ik denk dan in eerste instantie aan alle bedrijven uit het maatschappelijk 

middenveld en de lokale en centrale overheden zelf. In het algemeen kan je over deze mogelijke 

uitwerkingen zeggen, dat ze een andere vorm zullen hebben dan het rapport en dus voor een 

ander doel hun specifieke nut moeten bewijzen. De voorbeelden en de vorm kunnen verschillen 

maar de basis blijft gelijk: een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie. 

 

7.8 Tot slot 

Ik er van ben overtuigd dat een kentheoretische benadering van bedrijfsfilosofie een bruikbaar 

middel is de praktijk van Filosofie in Bedrijf. Het is een sterke aanvulling op de meer traditionele 

vormen van bedrijfsfilosofie. Het is een methode die de waarheid een dienst bewijst en zo het 

beleid van organisaties met een grote impact op de samenleving kan helpen verbeteren. De 

kentheoretische benadering is een vorm van risicomanagement. 

 

 De huidige financiële crisis creëert mogelijk meer aandacht voor deze nieuwe vorm van 

risicoanalyse; de effectrapportage. Het doen van zo accuraat mogelijke voorspelingen over de 

effecten van te nemen beslissingen, is in een tijd van relatieve schaarste een groot goed. Je kunt 

je euro maar één keer uitgeven. Filosofie kan een bruikbaar instrument zijn bij het opzetten van 

dergelijke effectrapportages. Dat bedrijfsresultaten de waarde van dergelijke rapportages zullen 

aantonen, staat voor mij vast. Dat de samenleving als geheel profiteert van beter doordachte 

projecten, draagt bij aan verbetering van het leefklimaat van de mens. Dat is niet soft, maar 

vooruitstrevend. Managen betekent in mijn vocabulaire; beslissingen nemen op basis van juiste 

effectrapportages.  
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De weg van bedrijfsfilosofie is niet zonder hobbels. Hobbels dwingen ons keuzes te maken die de 

oorsprong van filosofie soms geweld aan doen. Ik zie daarin geen onoverkomelijke 

tegenstrijdigheid. Zolang het toepassen van filosofie in bedrijf zorgvuldig, weldoordacht en 

oprecht gebeurt, blijft het filosoferen. Filosofen hoeven niet, als koningen, te heersen over een 

organisatie. Filosofie als integraal onderdeel van goed bestuur is echter wel nuttig. 
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