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Summary in Dutch (Nederlandstalige samenvatting) 

ADVIES ALS ARGUMENTATIE: 
Economische argumentaties in management consulting en academisch contract 

onderzoek 
 

Consultants en adviserende wetenschappers ontmoeten elkaar sinds enige de-
cennia op de markt voor economisch advies en contract onderzoek. Deze markt 
groeit, en consultants profiteren daar meer van dan academici. Hun marktaandeel 
is groter en hun dagtarief is hoger. Dit leidt er niet toe dat academici met bewon-
dering kijken naar consultants, in tegendeel. Ze verklaren het succes van consul-
tants door hun retorisch talent, de strakke pakken en de overweldigende Power-
Point presentaties. De kennis die consultants leveren wordt afgeschilderd als op-
pervlakkig, modieus en niet robuust zoals wetenschappelijke kennis. Hoe kan het 
dat klanten deze kritiek niet delen, en toch liever in zee gaan met consultants dan 
met adviserende wetenschappers? Kunnen consultants dan toch iets beter, dat niet 
goed te waarderen is met academische criteria? Hoe overtuigen consultants hun 
klanten, en hoe doen zij dat anders dan adviserende wetenschappers? Om deze 
retorische verschillen nader te onderzoeken staat de volgende onderzoeksvraag 
centraal: Welke verschillen in argumentatie kunnen verklaren waarom consultants meer succes 
boeken op de markt voor economische adviesopdrachten dan adviserende wetenschappers? 

Economen hebben wetenschappelijk advies gedefinieerd als het aanbieden 
van een economische theorie die klanten in staat stelt hun doelen te realiseren. 
Theorie is gebaseerd op causale relaties. Wanneer bekend is welke oorzaak tot 
welk gevolg leidt, kunnen oorzaken als middel geselecteerd worden om bepaalde 
gevolgen of doelen te realiseren. Klanten moeten hun doelen precies formuleren, 
zodat adviserende wetenschappers in hun theorieën op zoek kunnen gaan naar de 
middelen die een klant kunnen helpen de gewenste doelen te bereiken. Academici 
beperken zich daarbij tot instrumentele vragen. Zij gaan niet de discussie aan of 
doelen juist zijn. Deze opvatting heeft zijn beperkingen: klanten hebben vaak hulp 
nodig bij het formuleren van doelen, en middelen zijn vaak niet puur instrumen-
teel. Daarnaast zijn niet alle problemen helder te formuleren. Deze problemen 
worden omschreven als “ill-structured”. De visie van economen op wetenschap-
pelijk advies wordt ook in andere sociale wetenschappen gedeeld. Doel van de 
academische adviseur is het aanbieden van nuttige kennis, niet het aangaan van 
discussie over normatieve vraagstukken. 

Niet alle academici zijn het eens met deze positivistische visie op advies. Bin-
nen de sociale wetenschappen, maar vooral binnen de filosofie en taalwetenschap 
hebben academici ook alternatieve visies op advies ontwikkeld. Filosofen maken 
onderscheid tussen theoretische kennis en praktijkkennis. Theoretische kennis 
moet een eeuwigdurende geldigheid bezitten. Adviesvragen zijn echter afhankelijk 
van tijd, plaats en belangen. De vragen zijn gericht op de toekomst en die is fun-
damenteel onzeker. Ze hebben tot doel de situatie van een klant te verbeteren, 
maar wat is een verbetering voor deze klant? Bij de beantwoording van deze vra-
gen speelt “tacit knowledge” een rol, dingen die je uit ervaring weet maar die je 



moeilijk onder woorden kunt brengen. Daarnaast is advies geven een taalhande-
ling. Met de uitspraak van een advies verandert de wereld voor de klant. Het ad-
vies geeft de klant een nieuwe verantwoordelijkheid, om het advies te volgen of 
om aan te geven waarom niet. Dat is een ander soort uitspraak, dan een uitspraak 
die alleen aangeeft dat een stoplicht groen is. Advies is niet alleen beschrijvend, 
maar ook motiverend. De betekenis van het groene stoplicht voor de klant wordt 
uitgelegd, en de klant krijgt de suggestie om door te rijden. De vraag is welke in-
zichten ten aanzien van advies meer recht doen aan de economische adviespraktijk 
van adviserende wetenschappers en consultants, de traditionele economische en 
sociaalwetenschappelijke visie, of de meer filosofisch geïnspireerde visie. 

De vraag wat advies is, en hoe dit goed uit te voeren is houdt consultants en 
academische adviseurs zelf ook bezig. In hun reflecties op hun beroep geven zij 
aan hoe zij advies zouden willen geven. Dit zijn uitingen van het beroepsethos van 
beide professies. In meer algemene zin zijn de verschillen in beroepsethos samen-
gevat in onderstaande tabel, afkomstig uit hoofdstuk 4:  

 
Tabel 4.2: Karakterisering van het ethos van consultants en adviserende wetenschappers 

Consultants Adviserende wetenschappers 

• Advies rol: “dokter” met bewustzijn voor het 

adviesproces; 

• Intellectueel domein: identificatie met econo-

mische vragen van de klant, multidisciplinaire 

benadering; 

• Morele oriëntatie: open voor en kritisch te-

genover het begrip van de klant voor zijn ei-

genbelang. Gericht op samenwerken met de 

klant. Persoonlijke benadering gericht op so-

ciale waarden; 

• Kennis voorkeur: praktisch en probleemoplos-

send. Gericht op korte termijn kennis/theorie 

over actuele onderwerpen; 

• Epistemologische benadering: geen normatief 

- positief dichotomie. Ervaring als bron van 

geldige en waardevolle kennis. Wetenschap-

pelijke kennis is te beperkt om op te vertrou-

wen als enige kennisbron. 

• Advies rol: informatie expert met weinig pro-

ces bewustzijn; 

• Intellectueel domein: identificatie met specia-

listische toegepaste kennis uit economische 

subdisciplines. 

• Morele oriëntatie: toegepaste kennis moet 

voldoen aan wetenschappelijke waarden. Af-

standelijke expertbenadering. Onverschillig 

tegenover het begrip van de klant voor zijn ei-

genbelang. 

• Kennis voorkeur: theoretisch en algemeen. 

Toegewijd aan het genereren, accumuleren 

en conserveren van duurzame kennis. 

• Epistemologische benadering: positief weten-

schapsideaal. Het is mogelijk om relevante 

kennis te genereren die toepasbaar is in vele 

situaties wanneer onderzoek voldoet aan we-

tenschappelijke standaards. 

 
Deze algemene verschillen in ethos vertalen zich in de adviesargumentatie van 

beide professies. Niet alleen filosofen, ook praktiserende consultants en academi-
sche adviseurs besteden aandacht aan adviesargumentatie als onderdeel van hun 
ethos. Wat zien beide professies als goede argumentatie in de context van advies? 
Om deze vraag systematisch te onderzoeken is het argumentatie analyse model 
van Toulmin als uitgangspunt genomen voor de vergelijking. Dit model kijkt naar 
de uiteindelijke claim of conclusie die onderbouwd moet worden inclusief de ze-
kerheid van die claim (modaliteit) en mogelijke mitsen en maren (voorbehoud en 



concessie). Het model gaat ook in op de argumenten die de claim direct onder-
steunen (argumenten), en op de motivatie voor het verband tussen argument en 
conclusie (rechtvaardiging). Tot slot besteedt het model aandacht aan de wijze 
waarop de feitelijkheid van de argumenten en hun rechtvaardiging gelegitimeerd 
wordt (ondersteuning). Tabel 5.4, afkomstig uit hoofdstuk 5 geeft aan hoe beide 
professies aankijken tegen de boven beschreven elementen in argumentatie, en 
hoe ze die zouden willen presenteren in hun advies. 

 
Tabel 5.4: Voorkeursstijl van argumentatie 

Consultants  Adviserende wetenschappers 

• Claim: concrete of evaluatieve conclusies en 

advies. Nadruk op waarschijnlijkheid en prak-

tisch voorbehoud; 

• Argumenten: meer breedte in de argumenta-

tie: generalistische benadering. Doen van di-

recte en concrete positieve uitspraken en 

waarderingen in adviesrapporten; 

• Rechtvaardiging: vooral gebaseerd op “com-

mon sense” causaliteit en niet op zware theo-

rie. Vaak verwijzing naar waarden, motieven, 

normen, criteria; 

• Ondersteuning: gebaseerd op ervaring, grove 

schatting en persoonlijke beoordeling. Resul-

taten moeten voldoen aan een “common sen-

se” toets; 

• Presentatie: nadruk op advies, conclusies en 

de betooglijn. Deze wordt ondersteund door 

tekststructuur, kopjes, figuren en tabellen. 

• Claim: algemene en neutrale conclusies. 

Geen normatief advies. Nadruk op onzeker-

heid en theoretisch voorbehoud; 

• Argumenten: meer diepte in de argumentatie, 

specialistische benadering. Voorkeur voor 

exacte, betrouwbare uitspraken, weinig feiten 

genererend onderzoek, geen waarderingen; 

• Rechtvaardiging: vooral gebaseerd op theorie 

ingebed in economische disciplines en op niet 

controversiële waarden, motieven, normen, 

criteria; 

• Ondersteuning: gebaseerd op wetenschappe-

lijke methode. Weinig sympathie voor “quick-

and-dirty” onderzoek, ervaringskennis en 

“common sense”; 

• Presentatie: nadruk op wetenschappelijke 

ondersteuning door presentatie van methode 

en theorie in de structuur van het rapport. 

 
De wijze waarop adviserende wetenschappers aankijken tegen hun advies-

praktijk komt in grote lijnen overeen met de manier waarop economen advies 
conceptualiseren. De academische adviseur is neutraal, zegt alleen iets bij vol-
doende zekerheid, baseert zich op causaliteitsargumenten en theorie, gebruikt we-
tenschappelijke onderzoeksmethoden om feitelijke uitspraken te ondersteunen en 
besteedt veel aandacht aan legitimering van methode en conclusies in de presenta-
tie van een advies rapport. 

Consultants hechten niet aan een neutrale positie: zij geven graag advies over 
wat beter kan, hoe het beter kan en wat als verbetering gezien moet worden. Zij 
hanteren naast feitelijke argumenten ook normatieve of waarderende argumenten 
om bijvoorbeeld kansen en bedreigingen aan te geven, of sterke en zwakke punten 
in een organisatie, een strategie of een beleidsvoorstel. Hun respect voor academi-
sche theorie is beperkt. Liever baseren zij hun rechtvaardigingen op doel-middel 
argumentatie die direct inzichtelijk is en op normatieve principes en motieven ge-
relateerd aan de belangen van hun klanten. De ondersteuning mag gebaseerd zijn 
op eigen ervaring, ervaring van anderen zo nodig aangevuld met wat interviews of 



berekeningen, een methode die academici zouden afdoen als “quick-and-dirty”. In 
hun presentatie richten consultants zich op conclusies, advies en bijbehorende 
mitsen en maren, om klanten die informatie te geven waar zij op wachten. De on-
derbouwing van een advies beschouwen consultants ondergeschikt aan het belang 
van het advies zelf, in tegenstelling tot adviserende wetenschappers. Het advies, 
daar willen klanten voor betalen volgens consultants, daar wachten ze op. 

Ondanks dat enkele academici kritische geluiden laten horen over de toepas-
baarheid van hun instrumentele en neutrale advies benadering, wordt dit traditio-
nele beeld breed uitgemeten en academische adviseurs die kritisch zijn over het 
instrumentele advies begrip, geven aan als adviseur wel baat te hebben bij hun 
ethos van neutrale, objectieve adviseur. Het verhoogt immers hun autoriteit. 

Hoe fundamenteel zijn de kritieken op het traditionele wetenschappelijke ad-
viesbegrip? Maken academische adviseurs waar wat zij uitdrukken met hun ethos? 
Hoe ligt dat voor consultants? Is hun ethos zichtbaar in hun adviespraktijk? Om 
die vraag te beantwoorden is de argumentatie in 20 rapporten onderzocht, tien 
geschreven door consultants en tien geschreven door academische adviseurs. Tien 
rapporten gaan of over de wenselijkheid van verdere groei van Schiphol, en tien 
over de vraag onder welke voorwaarden de elektriciteitsmarkt geliberaliseerd kan 
worden. Consultants en academische adviseurs hebben een gelijk aandeel in beide 
debatten. De onderzochte adviesrapporten zijn geschreven in de jaren negentig en 
begin 2000. 

Figuur 8.1 geeft voor een aantal aspecten aan in hoeverre consultants en aca-
demici argumenteren volgens hun ethos. De hoge waarden corresponderen met 
consultant ethos, zoals normatief advies, zekere claims, aandacht voor praktisch 
voorbehoud, etc. Omgekeerd staan deze categorieën voor academisch ethos: geen 
normatief advies, aandacht voor twijfel en onzekerheid, geen praktisch voorbe-
houd etc. De onderste lijn geeft aan hoeveel van de geanalyseerde academische 
rapporten niet voldoen aan het consultant ethos, en daarmee wel aan het academi-
sche ethos, de bovenste lijn geeft aan hoeveel van de tien consultant rapporten 
voldoen aan consultant ethos. Naarmate de bovenste lijn dicht bij de tien zit, illu-
streren veel consultant rapporten het consultant ethos. De onderste lijn moet 
dicht tegen de nul aanzitten. 

 
Figuur 8.1 Aantal rapporten volgens consultant ethos (boven) of academisch ethos (onder) 
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Figuur 8.1 toont dat consultants voor de meeste categorieën meestal werken 

zoals verwacht mag worden op basis van hun ethos. Bij adviserende wetenschap-
pers is dat minder het geval. Bij een aantal categorieën zoals de normatieve aard 
van het advies en de normatieve argumentatie beweegt de academische lijn sterk 
naar boven, in strijd met het eigen ethos. Dat is verwonderlijk, gezien hun laat-
dunkende opmerkingen over consultants. Bij andere punten zoals het aangeven 
van praktisch voorbehoud of het kiezen van een tekststructuur die geordend is 
volgens de belangrijkste onderwerpen in het rapport, in plaats van de belangrijkste 
onderzoeksstappen, is de spanning tussen consultant ethos en academisch ethos 
minder groot. Deze academische afwijkingen van het eigen ethos kunnen ook ge-
zien worden als een aanvulling op of ontwikkeling van de eigen adviespraktijk. 

Het feit dat academische adviseurs bewegen in de richting van consultants en 
dus in vele opzichten niet voldoen aan hun eigen ethos, laat zien dat de manier 
waarop theoretische economen advies beschrijven, geen recht doet aan de manier 
waarop in de praktijk economisch advies gegeven wordt door adviserende weten-
schappers. Er is geen sprake van een neutraal advies, waarin de academische advi-
seur alleen doel-middel verbanden aanbiedt, op basis waarvan de klant kan bepa-
len hoe hij zijn zelf gestelde doelen het best kan bereiken. Adviserende weten-
schappers worden net als consultants betrokken bij discussies over doelen, waar-
den, beleid en politieke besluitvorming. De scheiding tussen doelen en middelen 
gaat niet op in de praktijk van het adviseren, omdat middelen vaak een politieke 
impact hebben, en politici of strategen daardoor helpen bij het nadenken over wat 
ze nu eigenlijk willen. Middelen maken doelen concreet. Het instrumentele advies-
begrip kan in dat proces geen inzicht geven. 

De manier waarop academici nu omgaan met normatieve uitspraken is pro-
blematisch: ze doen alsof hun normatieve uitspraken geen uitleg vereisen, alsof ze 
vanzelfsprekend en niet controversieel zijn. Dit is weliswaar in lijn met hun ethos 
zolang het om vanzelfsprekende normen en waarden gaat, zoals bij de toepassing 
van een wet. In hun adviezen zijn de normen en waarden waar academici naar 
verwijzen vaak hoogst controversieel, zoals de voordelen van marktwerking of de 
voordelen van groei van Schiphol. Dit controversiële karakter wordt door de 
meeste academici genegeerd en dat is in strijd met hun ethos van neutrale en ob-
jectieve wetenschapper. Adviserende wetenschappers zien meer positieve effecten 
van Schiphol en van liberalisering van de elektriciteitsmarkt dan consultants. In 
vier van de tien rapporten geschreven door academische adviseurs wordt zelfs he-
lemaal geen aandacht besteed aan negatieve effecten. 

Daarnaast zijn academici slecht in staat hun positieve of feitelijke claims te 
onderbouwen. Ze blazen hoog van de toren tegenover consultants die onbe-
trouwbare kennis leveren, gebaseerd op oppervlakkige “quick-and-dirty” onder-
zoeksmethoden. In de debatten tonen academici zich echter niet in staat met eigen 
valide onderzoeksresultaten te komen. Op basis van hun strengere onderzoeksme-
thoden komen ze tot minder onderzoeksresultaten dan consultants, en de resulta-
ten van academici zijn onderling ook nog eens veel tegenstrijdiger dan de resulta-
ten die consultants presenteren. Een voorbeeld daarvan is de inschatting van de 
multiplier van indirecte werkgelegenheid van Schiphol. Academici variëren met 



hun inschattingen van algehele ontkenning tot de hoogste inschattingen van de 
multiplier van indirecte werkgelegenheid in het debat. Dat geeft weinig aanleiding 
hun onderzoeksmethode als robuuster te beoordelen dan die van consultants. 

Gebaseerd op deze resultaten is de positie van academische adviseurs te ka-
rakteriseren als hypocriet: ze voldoen niet aan de verwachtingen van neutraliteit en 
robuuste wetenschappelijkheid die ze blijven wekken op basis van hun weten-
schappelijke ethos. Bovendien is hun argumentatieve prestatie in het debat minder 
dan die van consultants: ze onderbouwen normatieve en positieve claims minder 
goed dan consultants. Consultants voldoen wel aan de verwachtingen gebaseerd 
op hun ethos. Zij claimen minder waarheidsgetrouw te werken, maar presteren in 
dit opzicht opmerkelijk genoeg zelfs beter dan academische adviseurs. 

De ovalen in figuur 9.1 geven aan waar consultants en academische adviseurs 
zich bevinden ten opzichte van elkaar. Voor academische adviseurs geeft dit ovaal 
alleen de positie van hun ethos. Om dit te benadrukken heeft het ovaal een stip-
pellijn. Voor consultants overlappen ethos en praktijk. Daarom toont figuur 9.1 
een gewoon ovaal. 

 
Figuur 9.1: Drie dimensies die advies karakteriseren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ovalen hebben een positie in een drie dimensionale ruimte. In hun gebruik 
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de praktijk). Consultants doen zowel normatieve als positieve uitspraken en er-
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meer beneden en consultants meer boven: de kennis claims van consultants zijn 
meer lokaal en academici claimen toepassing van universele theorie en robuuste 
feiten (maar kunnen deze claim niet goed waarmaken). Consultants zitten meer 
achter in de figuur en academici meer voorin de figuur langs de gestippelde di-
mensie: de benadering van academici is traditioneel wetenschappelijk, consultants 
hebben weinig op met de wetenschappelijke methode en hanteren meer een reto-
rische, of discursieve benadering waarin de kracht van argumenten telt.  

De positionering heeft consequenties voor potentiële klanten, academische 
adviseurs en voor de validiteit van de traditionele adviestheorie. Klanten moeten 
goed nagaan wat een individuele academische adviseur voor hen wil gaan doen, 
hoe hij onderzoek doet en hoe hij omgaat met normatieve vraagstukken. Een goe-
de inschatting daarvan geeft de klant zicht op de vraag of de adviserende weten-
schapper zich tot positief onderzoek wil beperken. Dan past een goed gedefini-
eerde opdracht, en moet de klant nagaan of hij een opdracht voldoende scherp 
kan definiëren. Evaluerende en adviserende opdrachten kan een klant beter over-
laten aan consultants, tenzij de academische adviseur vooraf aannemelijk kan ma-
ken dat hij hier een goede methode voor heeft, en ook bereid is om normatieve 
claims te onderbouwen. 

Voor academische adviseurs is het advies om hun ethos aan te passen aan hun 
praktijk, en om daarmee bewust een minder pretentieuze rol te gaan spelen. De 
gestippelde pijl in figuur 9.1 geeft dit perspectief aan. Consequentie van de minder 
hoge ambities is dat academische kennis in de context van advies meer lokaal mag 
zijn dan in de context van wetenschappelijk debat. Daarnaast mag de gebruikte 
normatieve argumentatie controversieel zijn, maar dat vereist wel dat adviserende 
wetenschappers zulke claims motiveren. Dit stelt dus veel hogere eisen aan de on-
derbouwing van claims, omdat academische adviseurs op basis van mijn onder-
zoek moeten erkennen dat zij met hun feitelijke uitspraken gebaseerd op onder-
zoek en hun normatieve uitgangspunten toch meer uit te leggen hebben dan ze 
willen doen geloven. Voor consultants is zo’n advies niet van toepassing: zij dra-
gen geen wetenschappelijke ethos uit zoals academische adviseurs, maar leveren 
desondanks meer gebalanceerd advies en presenteren onderling minder strijdige of 
conflicterende inschattingen in hun onderzoek. 

Adviestheorie mag zich niet beperken tot toepassing van nuttige doel-middel 
relaties. Advies is meer dan dat. Advies is een taalhandeling, en creëert verant-
woordelijkheden bij degene die advies ontvangt, maar ook bij degene die advies 
geeft. Advies is gebaseerd op lokale kennis, op lokale waarden en daarmee groten-
deels op een esthetisch argumentatie gebied waarin intersubjectiviteit en lokale 
consensus tot acceptatie van adviesclaims en de onderliggende argumentatie moe-
ten leiden. Dit maakt adviseren dus vooral een discursief en retorisch proces waar-
in klanten en hun stakeholders overtuigd moeten worden. Dat moet een valide 
academische adviestheorie zichtbaar kunnen maken. 
 


