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Beeld: Julien Lanoy

door Onno Bouwmeester en Tessa Kok

Adviesbureaus hebben de reputatie dat ze jonge werknemers onder grote druk zetten, met lange werktijden en 

grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Onno Bouwmeester en Tessa Kok stellen op basis van 24 interviews vast 

dat managers hun junioren dat inderdaad aandoen. Junioren rapporteren veel stress en burn-out in hun 

werkomgeving, maar vertellen ook wat hun directe managers doen om zulke negatieve gezondheidseffecten 

en stress te voorkomen. Bouwmeester en Kok zien moreel leiderschap als mogelijk antwoord op het 

leiderschapsstigma van adviesbureaus.

O

Werkstress en moreel leiderschap
Interviews met junior adviseurs en hun managers

Onze maatschappij heeft weinig waardering voor 

managers die hun werknemers overmatig onder 

druk zetten. In het Engels wordt een dergelijke 

leiderschapsstijl omschreven als dirty. Management 

dat zo te werk gaat krijgt snel het stigma ‘onethisch’ 

te zijn. Zeker nu burn-out nummer 1 is onder de 

werkgerelateerde ziektes in Nederland (zie: https://

www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/factsheet-

werkstress). Consultancybureaus lijken hier mede 

schuldig aan. Niet alleen door hun uitdagende 

interne performance management, maar ook door 

hun invloed op het performance management bij 

klanten.

Als managers met dit soort moreel stigma gecon-

fronteerd worden, is een standaardreactie om zulke 

leiderschapskritiek te normaliseren (Ashforth, Krei-

ner, Clark & Fugate, 2007). Dat kan bijvoorbeeld 

door aan te geven dat het in andere sectoren nog 

erger is, en het hier dus nog wel meevalt (sociale 

vergelijking). Of dat het voor consultants nor-

maal is om meer dan 50 uur in de week te werken 

(herijken van de norm). In ons onderzoek op basis 

van semigestructureerde interviews met twaalf 

managers en twaalf junior consultants, verkennen 

we normaliserende reacties van deze consultants en 

hun managers. 

Echter, we betwijfelen of consultants en hun mana-

gers alleen normaliseren, zoals de dirty work-theorie 

voorspelt. Immers, dit zal het probleem van de 

gezondheidsrisico’s uiteindelijk niet wegnemen. Het 

neutraliseert alleen de stress die voortkomt uit de 

opgebouwde negatieve maatschappelijke reputatie. 

Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat 

moreel leiderschap de onderliggende oorzaken van 

stress en burn-out kan wegnemen. Bijvoorbeeld door 

als manager zelf een goed voorbeeld te zijn, door 

steun te geven en mee te leven, en door toeganke-

lijk te zijn voor medewerkers. Wat in academische 

studies ook gezien wordt als onderdeel  van moreel 

leiderschap, is een werkcultuur creëren met vol-

doende sociale controle, waar collega’s oog hebben 

voor elkaars problemen. Ten slotte wordt de posi-

tieve invloed van empowerment genoemd, waardoor 

medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven (Gini, 

2004; Schminke, Ambrose & Neubaum, 2005; Zhu, 

May & Avolio, 2004).
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Interviewmethode: reflecteren op cartoons

We hebben gesproken met twaalf junioren en hun 

twaalf managers. Die hebben we vanwege anonimi-

teit elk een pseudoniem gegeven. Gelijke beginlet-

ters vormen een paar. De meesten werken bij grote 

internationale adviesbureaus en zijn gespecialiseerd 

in IT, strategie, HR of change consulting. De anderen 

werken bij middelgrote Nederlandse bureaus. In elk 

interview hebben vooral twee cartoons een belangrijke 

rol gespeeld om de bedenkelijke reputatie van leider-

schap in adviesbureaus bespreekbaar te maken. 

De eerste cartoon die is gebruikt in het interview is 

afgebeeld. In de tweede cartoon, afkomstig uit de Fi-

nancial Times, maakt een mannelijke kalende mana-

ger met stropdas tegenover een vrouwelijke manager 

met aktetas, met op de achtergrond ‘blije’ werknemers 

achter hun computers, de opmerking: ‘Naturally our 

workers look happy. The penalty for not being happy 

is instant dismissal.’

                       

Hoe ervaren junior consultants 
hun managers?

Uit de reacties van verschillende consultants blijkt 

dat het vrij gebruikelijk is om werkweken tot 60 

uur te maken, incidenteel zelfs tot 80 uur. Omdat 

projecten elkaar overlappen en klanten veeleisend 

zijn, vergelijkt Kees (een junior) zijn werkomgeving 

bijvoorbeeld met een pressure cooker. Dit maakt de 

managementstijl inderdaad moreel dubieus. Jenny 

(ook junior) nuanceert dit oordeel wel enigszins: 

‘[lacht terwijl ze naar cartoon 1 kijkt] Dit is ano-

niem toch? Want ja, ik vind inderdaad dat dit op 

mijn leidinggevende kan slaan. Ja, heel erg vind ik 

dat. Nou, kijk, oké, ik moet daar een nuance in ma-

ken. Ik herken dat wel. Maar dit is ook iets wat ik 

zelf wil, want ik kies er zelf voor om 60, 70, 80 uur 

te werken. En ik ben ook op zoek naar uitdaging, 

nieuwe klanten, eigen ontwikkeling […] ik geloof 

wel dat het tweerichtingsverkeer is.’ 

Junioren en managers bekritiseren daarnaast de fo-

cus op resultaten, de lage tolerantie voor het maken 

van fouten, en de vrij kille en zakelijke management-

stijl, meer in lijn met de tweede cartoon.

Burn-out wordt gekwalificeerd als het meest nega-

tieve gevolg van de hoge werkdruk. Managers geven 

aan dat steeds meer jongere collega’s daar last van 

hebben. Jenny vertelt dat zijzelf een tijd ziek is ge-

weest. Andere effecten zijn dat consultants mentaal 

uit balans raken, zich depressief voelen of onder 

druk negatieve emoties krijgen. Elco (manager) stelt:

‘Als je echt unhappy bent, als het echt niet goed met 

je gaat, dan is dat vaak ook wel terug te zien in je 

performance.’ 

Dit werkklimaat zet volgens Lars (manager) de 

duurzaamheid van het werk onder druk:

‘Je kunt consultants niet veel weken achter elkaar 

zoveel uren laten werken op een project. Ja, dan 

weet je dat ze op een gegeven moment, na een jaar 

ofzo, vertrekken.’

Normaliserende reacties

Om dubieus leiderschap te normaliseren gebruikten 

consultants de sociale vergelijking het meest. Bernd 

(manager) vergelijkt de morele reputatie van consul-

tants bijvoorbeeld met die van andere beroepen:

‘Ik denk dat bankiers een veel groter probleem hebben.’

Het confronteren van de publieke opinie was een 

tweede normalisatietactiek die herhaaldelijk door 

junioren en managers werd gebruikt. Aart (junior) en 

Elco (manager) corrigeren de stereotype overtuiging 

dat consultants altijd 80 uur per week werken. Aart 

betoogt dat dit overdreven is en Elco zelfs dat het 

onmogelijk is: 

‘Stel dat ik van 8 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds 

aan het werk ben, dan ben ik nog steeds maar 55 

uur per week aan het werk. Om dan tot 80 uur te 

komen, slaap ik niet meer.’ 

Cartoon: FRAN Cartoonstock.com
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Adviseurs zijn ook sterk in het herijken. Frits 

( junior) zegt dat sommigen zulke lange werktijden 

prettig vinden:

‘Die gaan daar heel goed op. Die zoeken dat juist op.’ 

Anderen verschuiven de aandacht naar de mooie 

aspecten van het consultantwerk, zoals maatschap-

pelijke impact, loon of status. Dit zijn allemaal 

vormen van normalisering. Op de korte termijn kan 

dit helpen het harde werken toch nog even vol te 

houden, en vooral om de stress van het maatschap-

pelijk oordeel te neutraliseren. 

Vormen van moreel leiderschap: 
de rol van managers

Normaliserende antwoorden waren niet de enige 

reacties die we kregen op de getoonde cartoons. Con-

sultants illustreerden spontaan ook vormen van mo-

reel leiderschap. Wat managers het meest meldden, 

was dat ze inzetten op compassie en steun voor hun 

junioren. Het impliceert dat managers zich bewust 

zijn van de stress die zij veroorzaken, en dat ze die 

bespreekbaar maken. In onze interviews benadrukken 

managers daarbij het actief benaderen van junior con-

sultants, vooral degenen die gestrest overkomen. Han-

neke (manager) geeft bijvoorbeeld aan dat ze hen veel 

vragen stelt en Helma (haar junior) bevestigt dit. Op 

de tweede plek qua frequentie illustreren managers 

hoe ze bijdragen aan een open cultuur. Jessica (mana-

ger) streeft naar een omgeving waarin iedereen zich 

kan ‘uitspreken’. Ook haar junior (Jenny) bevestigt: 

‘Ik heb wel het gevoel dat we voldoende sociale 

controle hebben. Dus er wordt voldoende aandacht 

gegeven aan de personen zelf, hoe het echt met ze 

gaat, in plaats van alleen maar sturen op resulta-

ten. Extreem.’ 

Als derde noemen managers dat ze toegankelijk wil-

len zijn voor junioren waar het niet goed mee gaat. 

Dirk (manager): 

‘Je probeert te kijken of er iets is, wat er aan de hand 

is. En dan moet je samen zoeken naar een passende 

oplossing. Dus nee, dat plaatje van meteen ontslaan 

[cartoon 2] past niet echt bij onze manier.’ 

Daan (zijn junior) bevestigt en nuanceert ook: 

‘Als de deur openstaat, kun je langslopen en vragen 

stellen, of aangeven dat je ergens mee zit.’

Echter, hij kent ook andere verhalen, waarbij je ‘echt 

afspraken moet maken’. Dat leidinggevenden zelf 

optreden als moreel voorbeeld, zoals vaak genoemd 

in de literatuur, wordt weinig herkend. Kennelijk is 

het een lastige tactiek in de context van consulting. 

Moreel leiderschap: 
wat kunnen junioren doen?

Junioren noemen het belang van zelf verantwoorde-

lijkheid nemen. Door verantwoordelijk te zijn voor het 

uitvoeren van je eigen taken, verminderen gevoelens 

van stress en gebrek aan controle. Dirk (manager) 

geeft aan dat hij de autonomie van junioren probeert 

te bevorderen door zich weinig te mengen in hun 

dagelijkse taken. Felix (ook manager) legt dit zo uit: 

‘Soms is het ook gewoon aan het einde van het 

gesprek dat ze zeggen, bedankt dat ik even met je 

mocht praten hierover. Dan valt het wat beter op 

zijn plaats. Maar dan moeten ze het wel uitspre-

ken, […] want dat gebeurt dus niet altijd.’ 

Frits en ook andere junioren bevestigen dat deze 

autonomie inderdaad wordt verwacht bij het uitspre-

ken van knelpunten, en het managen van je eigen 

werkdruk.

Institutionele support voor moreel  
leiderschap

Junior consultants en managers zijn het in grote 

lijnen met elkaar eens over wat zij zelf kunnen 

doen in hun veeleisende werkcontext. Echter, onze 

respondenten voegen ook iets nieuws toe aan de 

‘Moreel leiderschap kan de onderliggende oorzaken 
van stress en burn-out wegnemen’
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literatuur wanneer ze uitleggen hoe de organisatie 

bijdraagt aan moreel leiderschap. Ze noemen het 

geïnstitutionaliseerde monitoren van werkdruk 

door middel van maandelijkse of driemaandelijkse 

gesprekken. Bea ( junior) geeft bijvoorbeeld aan dat 

haar bureau elk jaar een beoordelingsgesprek, een 

apart ontwikkelingsgesprek, en daarnaast trainin-

gen voor persoonlijke ontwikkeling organiseert. Ida 

(ook junior) noemt work-life balance workshops en 

persoonlijke ontwikkelingscursussen. Elders in het 

interview noemt Bea nog monitoring door evaluaties 

‘na elk project’. Dit monitoren en trainen is geïnstitu-

tionaliseerd, en dus niet afhankelijk van je manager 

met wie je het toevallig wel of niet treft.

Tot slot benadrukken onze gesprekspartners dat 

adviesbureaus hun selectieproces zorgvuldig heb-

ben ingericht. Ze proberen alleen die mensen aan 

te nemen die stevig genoeg zijn om de druk van het 

consultantbestaan aan te kunnen. Isa (manager) legt 

uit dat sommige mensen het goed doen in een uit-

dagende werkomgeving, net als Frits ( junior) eerder 

al aangaf. Zulke mensen zijn in staat om het gebrek 

aan structuur jarenlang vol te houden. Maar voor 

anderen kan het werk te veeleisend zijn.

Conclusie

Ons onderzoek geeft aan dat managers en hun junior 

consultants zichzelf in de cartoons herkennen, en 

veel normaliserende reacties bevestigen het beeld, al 

gaan de cartoons wel over de meer extreme situa-

ties. Tegelijk doen managers, alsook de organisaties, 

veel om hun medewerkers te steunen, en burn-out 

te voorkomen. Toch kunnen we niet zondermeer 

concluderen dat deze voorbeelden van leiderschap 

per definitie moreel zijn. Als monitoring of empathie 

op een instrumentele manier worden ingezet om de 

prestaties verder te verhogen, kunnen deze middelen 

hun doel ook gemakkelijk voorbijschieten.

---

Onno Bouwmeester is universitair hoofddocent 

Management & Consulting aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en daar coördinator van het gelijkna-

mige masterprogramma.

Tessa Kok is HR-consultant bij PwC, waar zij zich 

richt op het implementeren van mens gedreven trans-

formaties bij multinationals. 

Meer lezen?

Onno Bouwmeester en Tessa E. Kok. (2018) Moral or Dirty 

Leadership: A Qualitative Study on How Juniors Are Managed 

in Dutch Consultancies. International Journal of Environmental 

Research and Public Health 15(11), 2506; https://doi.org/10.3390/

ijerph15112506 (open access)

Literatuur

Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Clark, M. A., & Fugate, M. (2007). 

Normalizing dirty work: Managerial tactics for countering occupati-

onal taint. Academy of Management Journal, 50(1), 149-174. 

Gini, A. (2004). Moral leadership and business ethics. In J. B. Ciulla 

(Ed.), Ethics, the heart of leadership (2nd ed., pp. 25-43). London: 

Praeger Publishers.

Schminke, M., Ambrose, M. L., & Neubaum, D. O. (2005). The 

effect of leader moral development on ethical climate and employee 

attitudes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

97(2), 135-151. 

Zhu, W., May, D. R., & Avolio, B. J. (2004). The impact of ethical 

leadership behavior on employee outcomes: The roles of psycho-

logical empowerment and authenticity. Journal of Leadership & 

Organizational Studies, 11(1), 16-26. 


