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Een kritische reflectie op de rol van de adviseur in een gezond publiek domein 

Aris van Veldhuisen (managing partner AEF), in reactie op Herman Tjeenk Willink 

15 september 2016 

 

- Veel dank aan Herman voor de scherpe en kritische vragen die je aan ons stelt. En laat ik 
de aanwezigen in de zaal gerust stellen: geen zorgen, we wisten waar we aan begonnen. 

 

- Ik wil een paar opmerkingen maken over de publieke opdracht van de adviseur. Daar daag 
je ons immers op uit. Soms hebben mijn opmerkingen betrekking op het adviesvak in het 

algemeen, soms (of eigenlijk: meestal) op de keuzes die we als AEF daarin maken. Excuus 

voor die verwevenheid, maar het adviseur zijn en mijn bestaan als AEF’er zijn in de loop 

van de jaren met elkaar vergroeid geraakt.  

 

- Ik heb tijdens mijn studie Bedrijfskunde geleerd dat Nederland het land is met de grootste 
adviesdichtheid. Ik heb nooit een bevredigend antwoord gekregen op wat dat zegt. Is het 

aanbodgedreven: zijn we zo’n eigenwijs volkje, of een gevolg van een grote vraag: zijn 

onze opdrachtgevers zo onmachtig om hun eigen probleem op te lossen.  

 

- Hoe het zij, als er zoveel adviseurs zijn, dan is er vast ook iets te zeggen over de 
maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de adviseur. Het valt in de praktijk nog 

wel tegen hoeveel daarover geschreven is: het gaat vooral over de ondergrens (fatsoenlijk 

zijn), of over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in de zin van ook het goede 

nastreven, in plaats van alleen het najagen van rendement.. 

 

- Als ik naar de AEF’ers van nu kijk, denk ik niet dat die vlag de lading dekt: ik voel ook een 
intrinsieke motivatie om bij te dragen aan iets dat groter is dan onszelf.  Maar wat dat is, 

daar hebben we – in alle eerlijkheid – ook niet altijd de woorden en de tijd voor. Ik hoop 

dat t zoiets is als het water waarin we zwemmen, en dat een avond als vanavond helpt om 

hierin stapjes verder te komen. 

 

In de eerste Ernst Hijmanslezing staat Herman Docters van Leeuwen stil bij de 

maatschappelijke rol van adviseurs. Hij vergelijkt adviseurs met andere beroepsgroepen: 

advocaten dragen bij aan rechtsgelijkheid, accountants aan vertrouwen in het 

economisch verkeer, en artsen zijn niet alleen bezig met snijden en pillen voorschrijven, ze 

zijn in de eerste plaats loyaal aan het vergroten en behoud van menselijke waardigheid. 

Allemaal doen deze beroepen iets wat hun individuele opdracht overstijgt.   

 

Hoe zit dat bij een adviesbureau dat zichzelf afficheert met ‘maatschappelijke 

vraagstukken’? Wat ziet AEF als haar plicht bij het ‘bewaken’ van de kwaliteit van de 

publieke ruimte? Ik doe een voorzet 

- AEF wil zowel ‘in’ als ‘aan’ het systeem werken. In het voorgesprek met Herman 
vonden we daarin ook gezamenlijkheid.  

- We worden betaald door opdrachtgevers in de sectoren waarin we werken, maar we 
maken een serieus punt van onze onafhankelijkheid. Daar helpt onze beperkte schaal 

bij, maar het gaat veel verder dan dat . 

- we werken grotendeels in sectoren waar we de dynamiek en de spelers kennen. Dat 
geeft ons de mogelijkheid (en de opdracht) om ons voortdurend af te vragen of ons 

werk bijdraagt aan de echte vragen.   

- we vormen ons een oordeel op grond van eigen onderzoek, en expliciteren onze visies 
en uitgangspunten 
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- we betrekken waar mogelijk de uitvoering in ons werk; we zijn niet alleen maar 
dienstbaar aan de mensen die aan de knoppen zitten. 

- we formuleren onze oordelen, conclusies en adviezen transparant en onderbouwd  
- we leggen rekenschap af over hoe we ons werk doen. 

- Als ik het wat abstracter probeer te formuleren, dan is onze maatschappelijke waarde 
misschien wel dat we vrije ruimtes creëren. Ruimtes waarin:  

- nagedacht mag worden over waar ook alweer de maatschappelijke opgaven liggen 
- machtsverhoudingen – op zijn minst tijdelijk – even tussen haakjes kunnen worden 
gezet 

- uitvoerders, c.q. professionals een stem krijgen 
- geluisterd kan worden naar ervaring, inzicht, wijsheid 
- ruimte is voor lef en durf 
- ...  

- Kortom: we willen ruimte maken waarin de voorwaarden aanwezig zijn om de goede 
dingen te doen.  

- Tegelijkertijd denk ik dat we er als AEF goed aan doen om de uitdaging van Herman te 
beantwoorden, en iets doen om onze identiteit als maatschappelijk adviesbureau sterker 

te articuleren. Welke vorm daarbij hoort is nog de vraag, maar we denken dat het helpt als 

we dit voornemen ook concreet en zichtbaar maken.  

- Een vraag voor vanavond zou zijn, in welke richting we het als AEF dan zouden moeten 
zoeken. Wat zou een adviesbureau als AEF bij uitstek kunnen toevoegen? Daar gaan we 

graag over in gesprek. 

 

 


