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Evidence based consultancy
EEN HAALBARE KAART?

Sinds kort is er sprake van groeiende aandacht voor evidence based 
management. Wij stellen hier de vraag wat dit betekent in de context 
van consultancy. Evidence based consultancy (EBC) is een vorm van 
service-innovatie in de advieswereld waarbij interventies en ingrepen 
ondersteund worden door wetenschappelijk geformaliseerde en empi-
risch onderbouwde kennis, dan wel gebaseerd zijn op herhaald aan-
toonbaar positieve resultaten in de praktijk. In dit artikel gaan we na of 
EBC mogelijk en haalbaar is binnen de adviespraktijk. We wijzen hier-
bij op de problemen die de kloof tussen theorie en praktijk markeren. 
Vervolgens refereren we aan een vergelijkbare werkwijze zoals die op 
het terrein van de gezondheidsbevordering toegepast wordt. Onze con-
clusie is dat er mogelijkheden zijn om evidence based consultancy toe te 
passen. Er moet dan wel een aantal uitgangspunten gewaarborgd zijn, 
zoals het naleven van codes voor beroepsmatig handelen, ingrepen en 
interventies; systematisch onderbouwen met wetenschappelijke kennis, 
respectievelijk informatie over best practices; en het systematisch inte-
greren van de handelingscontext. Een dergelijke invulling verhindert 
ook dat de consultancypraktijk door het gebruik van EBC gestandaar-
diseerd en gerationaliseerd wordt. Eerder wordt EBC daarmee tevens 
een interessante benadering om de verbinding tussen theorie en prak-
tijk te versterken.

Inleiding
De laatste tijd zien we in de management- en organisatieliteratuur een interes-
sante discussie over een benadering die kortheidshalve omschreven wordt als 
evidence based management (Rousseau, Manning, Denyer, 2008; Rousseau, 
2006; Learmonth en Harding 2006; Pfeffer en Sutton, 2006; Rousseau en 
McCarthy 2007; Lawler III, 2007; Cascio, 2007; Morrell, 2008; Molier, 2001; 
Barends en Ten Have, 2008). Deze discussie heeft ook relevantie en wellicht 
consequenties voor de werkzaamheden van de consultant. De manager 
en de consultant bestrijken immers vaak hetzelfde werkterrein, ieder vanuit 
een eigen positie. 
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Advieswerk of consultancy omvat een breed terrein van activiteiten gericht op 
de organisatie en haar medewerkers. De Amerikaanse organisatiedeskundige 
James March omschrijft consulting als: 

‘Any activity that has as its main apparent justification the giving of advice 
to organizational participants about how to improve the effectiveness of 
organizations or specific individuals in them’ (March, 1999, p. 327).

In dit artikel hanteren we deze algemene betekenis van consultancy.1

De kerngedachte achter evidence based-managen en -adviseren is het verant-
woorden van interventies en beslissingen met empirisch en wetenschappelijk 
onderbouwde kennis, respectievelijk te kiezen voor díe interventies die zich op 
herhaalbare en overtuigende wijze bewezen hebben in de praktijk. In dit arti-
kel gaan we nader in op de betekenis van deze service-innovatie in de advies-
wereld onder de noemer evidence based consultancy (EBC).

DE KWESTIE

De vraag is of evidence based consultancy een haalbare kaart is voor zowel 
de particuliere als publieke sector. Deze vraag wordt mede ingegeven door de 
omstandigheid dat veel opdrachten, projecten en programma’s, ongeacht de 
sector, grootschaliger en complexer worden (zie onder andere het onderzoek 
door de Algemene Rekenkamer naar Aanbesteding ICT-component P-Direct  
uit 2008 en Lessen uit ICT projecten bij de overheid, Deel B uit 2008.2 
Vanwege toenemende complexiteit en afbreukrisico’s van projecten eisen 
opdrachtgevers garanties voor kwaliteit en impact van de te leveren dienst. 
De wortels van EBC liggen in het medische en farmaceutische onderzoek, aan-
geduid als evidence based medicine. EBC kan echter niet op dezelfde manier 
begrepen en geïnterpreteerd worden. Aan de eisen en condities van de klassie-
ke geneeskunde kan consultancy nooit voldoen. In de geneeskunde spreken 
we van evidence based als ingrepen gebaseerd zijn op kennis die ten minste 
met behulp van een statistisch verantwoorde proefopzet getoetst is (de zoge-
naamde randomized control trials) (Cochran, 1972). Hoewel we weten dat 
deze vorm van kennistoets ook in de geneeskunde veel minder vaak voorkomt 
dan sommigen zouden wensen (Offringa et al., 2000, 2003), zijn dergelijke 
experimenteel georiënteerde werkwijzen onmogelijk in de adviespraktijk. 
Ze spelen dan ook geen directe rol bij het legitimeren van consultancyadvie-
zen. Het is vooral de groeiende behoefte aan gefundeerde consultancyadviezen 
en -interventies die de legitimiteit, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van 
het organisatieadvieswerk ter discussie stelt. Het wetenschappelijk gehalte 
en vooral de controleerbaarheid van de resultaten en achtergronden van het 
organisatieadvieswerk bepalen de kwaliteit en legitimiteit. We willen daarom 
nagaan of er condities en omstandigheden zijn waarin consultancyadviezen 
als evidence based zijn aan te merken.
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We beginnen deze exercitie door aan te geven waarom EBC in principe zinvol 
is voor zowel de adviseur (opdrachtnemer) als de opdrachtgever. Vervolgens 
gaan we in paragraaf 2 in op een aantal dieper liggende problemen die bij het 
gebruik van EBC aan de orde zijn. In paragraaf 3 schetsen we een alternatief 
als een vorm van evidence based consultancy. In paragraaf 4 stellen we vast 
of EBC haalbaar is in relatie tot de condities in de adviespraktijk.

1. EBC in de praktijk
WAAROM EBC?

Waarom zou een opdrachtgever (bedrijf, publieke organisatie c.q. de vraag-
zijde) belang hechten aan EBC? Een aantal redenen kan hier genoemd worden. 
Om te beginnen biedt EBC een referentiekader om de kwaliteit van de aange-
boden werkzaamheden van de consultant beter te beoordelen. Daarmee schept 
EBC de mogelijkheid om de besluitvorming rondom de opdrachtverlening ver-
der te professionaliseren. Door nadrukkelijk te kiezen voor een evidence based 
oplossing dwingt de opdrachtgever zichzelf om motieven en overwegingen 
voor opdrachtverlening nader te expliciteren. Een derde overweging is dat 
opdrachtverlening vanuit een EBC-kader meer controle en garanties mogelijk 
maakt. Opdrachtgevers in de publieke sector hebben te maken met een institu-
tionele omgeving waarbij wet- en regelgeving de controleerbaarheid en externe 
legitimering van (zowel grote als kleine) projecten benadrukt. In de private 
sector moet voor omvangrijke projecten vaak verantwoording worden afge-
legd bij de raad van toezicht of de raad van commissarissen. Ook in deze situa-
ties is kiezen voor EBC het versterken van de kwaliteitsgaranties vooraf en het 
beschikken over betere controlemogelijkheden van de onderhanden werk-
zaamheden. 
Voor de aanbodzijde (consultancybedrijven) betekent kiezen voor EBC gevolg 
geven aan de wens om value for money te leveren. Het legitimeren en explici-
teren van ‘toegevoegde waarde’ en ‘externe validiteit’ van de dienstverlening 
zijn voor elke leverancier belangrijk. EBC biedt een kader om de controleer-
baarheid en transparantie van hoogwaardige dienstverlening in de service-
industrie te verbeteren. EBC krijgt daarmee de functie van een contract om 
de versterking en uitbouw van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer op professionele wijze gestalte te geven. EBC biedt consul-
tancybedrijven verder een consistent referentiekader om competenties en 
expertise voor de professionalisering van consultants te ontwikkelen en te 
sturen. Door EBC ontstaat er dus een verbinding tussen kennismanagement 
en human resource management binnen consultancybedrijven. Menselijk 
(intellectueel) kapitaal is tenslotte de sleutelhulpbron van het adviesbedrijf 
(Maister, 1993; Lowendahl, 1997; Stewart, 1997). 
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EBC ONDER ROA-CONSULTANCYBEDRIJVEN

Hoewel EBC voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vooral voordelen 
lijkt te hebben, is het concept niet heel dominant in de corporate images die 
grotere consultantbedrijven nastreven. Een inspectie van de websites van orga-
nisatieadviesbureaus, aangesloten bij de Raad van Organisatieadviesbureaus 
(ROA), geeft aan dat er nauwelijks sprake is van een expliciete verwijzing 
naar evidence based consultancy onder Nederlandse organisatieadviesbureaus. 
Mogelijk dat de complexe verhouding tussen theoretisch-wetenschappelijke 
kennis en het bieden van praktische oplossingen in een commercieel aantrek-
kelijk pakket hier debet aan is (Sorge en Witteloostuijn, 2004). Deze simpele 
observatie roept in ieder geval de vraag op of EBC in enigerlei vorm haalbaar 
is binnen het dienstverleningsaanbod van de Nederlandse adviesindustrie. 
In de volgende paragraaf gaan we in op een aantal problemen die een verdere 
verspreiding van EBC in de consultancy-industrie in de weg staan. 

2. Problemen met EBC
Het toepassen van wetenschappelijke kennis en het expliciteren van evidentie 
op basis waarvan maatregelen worden genomen, vormt het centrale punt waar 
EBC over gaat. De consultancypraktijk leert echter dat goede maatregelen lang 
niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. Zo is intuïtie in veel 
gevallen een leidraad. Weten dát iets werkt maar niet weten waarom, is voor 
menig praktisch ingestelde adviseur of manager geen zwaarwegend probleem. 
Dit laat onverlet dat het streven naar gefundeerde kennis en kunde in veel 
gevallen een goed en verstandig uitgangspunt is om interventies in organisaties 
te rechtvaardigen (‘goed’ hier in de betekenis van herleidbaar tot grondbegin-
selen). In wat volgt bespreken we een aantal onderliggende problemen waar-
mee men bij deze zoektocht naar grondbeginselen te maken krijgt. Het gaat 
hierbij achtereenvolgens om: 
• de aard van organisatiewetenschappelijke kennis en de bruikbaarheid 

ervan voor het aanpakken van organisatievraagstukken;
• de impact van EBC op de werkwijze in de adviespraktijk; 
• de gevolgen van EBC voor de relationele kant van consultancy.

ORGANISATIETHEORIE EN PROBLEEMOPLOSSING

Kennis hebben van een probleem is niet hetzelfde als een probleem oplossen. 
De wereld van de kennis en de wereld van het handelen c.q. initiëren van 
gerichte acties zijn twee verschillende dingen. Veel kennis hebben van een zaak 
en het onderscheiden van vele nuanceringen kunnen gerichte actie zelfs in de 
weg staan. Handelen en actie luisteren immers vooral naar de ‘pragmatische 
logica’. Hoewel iedereen het belang van kennis ten opzichte van actie, van 
theorie ten opzichte van praktijk, zal onderkennen, is het niet zo dat de juiste 
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actie noodzakelijkerwijs voortkomt uit valide kennis. Omgekeerd geldt dat 
handelen en doen in de praktijk ook valide kennis kunnen opleveren. Door 
veel ervaring wordt men ‘wijs’ en verzamelt men kennis en inzichten over 
meerdere en wellicht verschillende praktijksituaties (grounded theory). Het 
werken met kennis en inzichten van anderen vergt andere kwaliteiten en com-
petenties dan het werken in de praktijk. Het implementeren van kennis in de 
praktijk veronderstelt dat men abstracte kennis kan vertalen naar de praktijk 
en omgekeerd (Weick, 1989; Pfeffer en Sutton, 2000). Dit gaat niet vanzelf. 
Zo bestaat er een groot verschil tussen kennis in wetenschappelijk onderzoek 
en kennis zoals gebruikt in de praktijk door managers en adviseurs. Er is hier 
in feite sprake van twee verschillende ‘kennissystemen’. 
Het ontwikkelen en gebruiken van kennis door academische onderzoekers 
vindt plaats in een min of meer ‘gesloten’ systeem (Kieser, 2002). Zij schrijven 
doorgaans artikelen voor elkaar, refereren naar elkaar en beoordelen elkaar 
op basis van normen en criteria die eigen zijn aan hun systeem van status en 
reputatie (peer review). Het academische kennissysteem staat naar samenstel-
ling en functie los van de kennis die rechtstreeks refereert aan de problematiek 
in organisaties. 
Ook consultancy is een gesloten systeem (Kieser, 2002). Terwijl voor weten-
schappers kennis een doel op zich is (het oplossen van een theoretisch pro-
bleem leidt tot de creatie van nieuwe problemen en dus tot nieuwe kennis), 
is voor consultants kennis in de eerste plaats een middel. Een middel om pro-
bleemsituaties in de praktijk te interpreteren en te structureren tot hanteerbare 
sequenties van acties (March, 1991). Het ‘kennissysteem’ waarvan consultants 
deel uit maken, is een ‘bedrijfsmodel’ waarin het verkopen van ‘tijd’ (‘tijd’ 
doorgebracht bij de klant, i.c. ‘tijd’ gekocht door de klant) het belangrijkste 
criterium voor succes is. Kennis en inzicht zijn voor de consultant slechts func-
tioneel in het kader van dit bedrijfsmodel. De transfer van kennis tussen 
wetenschap en consultancy veronderstelt communicatie tussen twee autonome 
en fundamenteel verschillende systemen. Om deze kloof te overbruggen moe-
ten extra inspanningen verricht worden om de verschillende betekenissen die 
aan kennis gegeven worden, op één lijn te brengen. Academische kennis moet 
passen in de strategie van de consultant (en zijn opdrachtgever) en de weten-
schappelijke onderzoeker moet evidentie weten te vinden om hypothesen en 
theorieën te toetsen aan de praktijk. 

HET NIET-CUMULATIEF ZIJN VAN (ORGANISATIE-)KENNIS

Evidence based consultancy is slechts mogelijk bij een adequate kennisinfra-
structuur. Adequaat in de betekenis dat er voldoende aandacht is voor het spe-
cifieke karakter van de mechanismen (Elster, 1989, 1998) die een rol spelen 
bij organisatievraagstukken. Met kennisinfrastructuur bedoelen we hier de 
relevante en toegankelijke kennisreservoirs en inzichten zoals onder meer aan-
wezig binnen de disciplines economie, sociologie, psychologie en politicologie. 
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March (2007) typeert deze kennisinfrastructuur als:

‘The field of organization studies is a large, heterogeneous field involving 
numerous enclaves having distinct styles, orientations and beliefs. It is 
integrated neither by a shared theory, nor by a shared perspective, nor 
even by a shared tolerance for multiple perspectives’.

Zijn conclusie is dat er geen sprake is van cumulatie en standaardisatie van 
kennis en inzicht in de vorm van een geïntegreerd kennisveld rondom organi-
saties en hun problemen. Dit maakt dat EBC niet op voorhand kan steunen 
op een eenduidig kennisarsenaal. Hier scoort de geneeskunde beduidend beter. 
Maar ook binnen deze discipline bestaat de behoefte aan een breder funda-
ment om de verbinding tussen theorie en praktijk sterker te onderbouwen 
(Van de Wiel, 2008). 

EBC EN DE WERKWIJZE VAN CONSULTANTS

In de methodologie van (sociaal) wetenschappelijk onderzoek (Cook en 
Campbell, 1979; Segers, 1999) spreekt men over een ‘klassiek experiment’, 
indien men onder gecontroleerde omstandigheden waarnemingen verricht. 
In de meest zuivere vorm van deze onderzoeksopzet vergelijkt men twee situ-
aties die onderling alleen verschillen, doordat de ‘oorzakelijke’ (experimentele) 
factor al dan niet aanwezig is. De ene situatie noemt men de experimentele 
groep en de andere de controlegroep. Deelname aan de experimentele dan 
wel controlegroep wordt idealiter door het toeval – bijvoorbeeld door loting 
– bepaald (randomiseren). Door randomisering hebben onderzoeker noch 
onderzochten enige invloed op de verdeling van personen over experimentele 
en controlegroep (Segers, 1999, p. 385). Wil men bijvoorbeeld de effecten van 
een medicijn vaststellen dan is het klassieke experiment de meest aangewezen 
onderzoeksopzet. Personen worden at random verdeeld over de experimentele 
groep en de controlegroep. Vervolgens vergelijkt men de uitkomsten (effecten) 
van de experimentele groep met die van de controlegroep. Een experiment in 
strikte zin wordt daarom gekenmerkt door: 
1. volledige controle over de tijdsvolgorde van de variabelen (dus eerst de 

experimentele variabele, bijvoorbeeld het medicijn, en vervolgens meten 
van gedrag, het effect);

2. randomiseren als toegangscriterium voor het experiment;
3. bewuste manipulatie van de experimentele variabele (de ene groep krijgt 

wel en de controlegroep krijgt geen medicijn).

Wanneer een consultant het toepassen van een maatregel (interventie) of 
methode (werkwijze) overweegt en de intentie heeft evidence based te werk 
te gaan, zal hij zich willen baseren op bewijsmateriaal dat aantoont dat de 
voorgestelde maatregel of methode daadwerkelijk het gewenste effect zal heb-
ben. Maar dergelijk bewijsmateriaal is gebaseerd op situaties uit het verleden 
die inhoudelijk vergelijkbaar moeten zijn met de actuele onderhavige situatie. 
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De vraag rijst nu in hoeverre de situatie uit het verleden vergelijkbaar is met de 
situatie van het hier en nu. De praktijk leert dat veel consultancy-interventies 
een systematische vergelijkingsbasis ontberen om ingrepen gefundeerd in te 
voeren. Evidentie en argumentatie om maatregelen toe te passen kunnen dan 
slechts gevalideerd worden aan de hand van best practices, oftewel door ingre-
pen en werkwijzen die hun nut op andere momenten en situaties voldoende 
bewezen hebben. 

DE RELATIONELE BETEKENIS VAN EBC

Een derde fundamenteel probleem bij het toepassen van EBC is ‘opportunis-
tisch’ gedrag bij direct betrokken partijen. Elke vorm van consultancy is geba-
seerd op de relatie tussen de consultant en zijn klant. De aard en kwaliteit van 
deze relatie zijn bepalend voor de effectiviteit en kwaliteit van het hele advies-
proces. In de netwerktheorie is een relatie ‘multiplex’ of meervoudig indien er 
meerdere belangen of functies belegd zijn binnen eenzelfde relatie of contact 
(Barnes, 1979; Scott, 2000). Zo zijn de relaties tussen de leden van een familie-
bedrijf meervoudig, omdat men familieverwantschap (vader, zoon, broer, et 
cetera) combineert met een functionele relatie (directeur, verkoper, productie-
chef, et cetera). Deze meervoudigheid verleent een bijzonder karakter aan de 
relatie en dus aan het samenspel van de betrokken actoren. Zo is de relatie tus-
sen de consultant en zijn klant meervoudig, omdat ten minste twee functionele 
relaties gecombineerd zijn binnen één contact. Dit zijn enerzijds de ‘professio-
nele’ relatie en anderzijds de ‘commerciële’ relatie. De professionele relatie 
heeft betrekking op de aard (inhoud) en kwaliteit van de geboden dienst en is 
mede gebaseerd op de kennis en expertise van de professional. De commerciële
relatie heeft betrekking op het verkopen van ‘tijd’ gedurende welke inzet wordt
geleverd door de consultant aan de klant. De consultant heeft er dus belang bij 
dat de klant zo veel mogelijk ‘tijd’ koopt. En de opdrachtgever heeft er belang 
bij dat er zo veel mogelijk gepresteerd wordt in zo weinig mogelijk tijd. In dit 
meervoudige en dus complexe karakter van de relatie tussen de adviseur en de 
klant ligt een bron voor opportunistisch gedrag en wantrouwen besloten tus-
sen deze partijen.
Opportunistisch gedrag bij zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kan 
het werken volgens evidence based principes in de weg staan. EBC kan immers 
meer tijd vergen dan een conventionele werkwijze of kan ertoe leiden dat er 
geen toepasbare (gefundeerde) oplossing voorhanden is. 
Een van de grondprincipes van EBC is het open en vrij delen van kennis tus-
sen de adviseur aan de ene kant en de klant/afnemer (opdrachtgever) aan de 
andere kant. Deze open en vrije uitwisseling (diffusie) van kennis stelt eisen 
aan het type en soort kennis en aan de structuur van het communicatiesys-
teem tussen adviseur en klant/afnemer. Om te beginnen is veel kennis waar-
mee de adviseur werkt, te omschrijven als tacit knowledge (Nonaka en 
Takeuchi, 1995). Deze vorm van kennis duidt op individuele, persoonlijke 
ervaringen en inzichten die vaak erg contextspecifiek zijn en daarom moeilijk 
te formaliseren. Daarmee is het doorgeven en communiceren van dit type 
kennis een moeizaam proces (Nonaka en Takeuchi, 1995, p. 59). De jaren-



86

EVIDENCE BASED CONSULTANCYNUMMER 1 – JANUARI /  FEBRUARI 2009&

Jo
a

n
 B

a
a

ij
en

s,
 P

a
tr

ic
k

 K
en

is
 e

n
 M

a
ri

u
s 

M
ee

u
s

lange ervaring van de senior adviseur staat tegenover expliciete vormen van 
kennis die codificeerbaar zijn en daardoor overdraagbaar in de vorm van 
formele, systematische taal (voorbeelden en afbeeldingen, modellen). In veel 
gevallen van EBC gaat het om mengvormen van tacit- en expliciete kennis. 
Naarmate een adviseur langer meeloopt en daardoor over meer ervaring 
beschikt, neemt zijn ‘tacit-knowledgereservoir’ toe ten opzichte van de voor-
raad expliciete kennis. Werken vanuit een EBC-perspectief betekent vooral 
tacit knowledge omzetten in expliciete kennis en dit is een moeizame weg vol 
voetangels en klemmen.

DE RELATIVITEIT VAN CRITERIA: BELANGHEBBENDEN EN HUN SPELEN

Onder consultancy verstaan we alle activiteiten die hun rechtvaardiging vinden 
in het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie en haar leden. Effectivi-
teit is echter geen eenduidig begrip. Want effectiviteit voor wie en wat, en ten 
aanzien van welke criteria? (Goodman en Pennings, 1977; Rieken en Baaijens, 
1982; Pfeffer, 1997; Jensen, 1998; Meeus en Oerlemans 2002). Effectiviteit-
vraagstukken verwijzen naar de interne structuur en samenstelling van de orga-
nisatie in termen van belangenposities en belanghebbenden. Zowel interne als 
externe belanghebbenden manifesteren zich voortdurend om vanuit de eigen 
positie (functies, groepsresultaten, organisatorische onderdelen, aandeelhou-
ders, alliantiepartners, et cetera) belangen te realiseren en de normen van de 
organisatie te beïnvloeden. Effectiviteit heeft te maken met verschillende crite-
ria die op uiteenlopende niveaus van organiseren (team, organisatie, netwerk, 
institutie) en door actoren van verschillend pluimage (individuen, groepen, 
institutionele gremia zoals de or of de raad van bestuur) gehanteerd worden. 
Door deze relativiteit van criteria is het effectiviteitvraagstuk voor consultants 
een vraagstuk van strategische keuze. De relatie met de opdrachtgever en de 
aard van de opdracht vormen daarbij het ‘venster’ van de adviseur op de orga-
nisatie waarin de verschillende problemen en de verschillende oplossingen en 
perspectieven (criteria) met elkaar gecombineerd worden. Evidence based con-
sultancy begint met het expliciet maken van de criteria van waaruit de opdracht-
gever, en andere belanghebbenden, de opdracht uitgevoerd willen hebben. 

3. Een alternatieve benadering van EBC
Onze analyse tot nu toe laat zien dat EBC vele uitdagingen in zich bergt voor 
de consultancysector. De stelling dat EBC altijd en overal imperatief is, kan 
gemakkelijk beticht worden van loze en irreële beloften. Dit roept de vraag op 
onder welke condities en hoe EBC dan wél kan worden toegepast. Deze situa-
tie is enigszins vergelijkbaar met die in de geneeskunde. Terwijl het evidence 
based model in de eerste plaats ontwikkeld werd voor de klassieke genees-
kunde (cure), is ondertussen duidelijk dat een dergelijke werkwijze in minder 
strikte zin van toepassing is op de gezondheidsbevordering (public health) 
als zelfstandige discipline (zie Broesskamp-Stone en Ackermann, 2007).
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GEZONDHEIDSBEVORDERING

Het gebied van de gezondheidsbevordering vertoont sterke gelijkenis met de 
consultancypraktijk. In navolging van de evidence based medicine werden 
interventies op het gebied van de gezondheidsbevordering (preventie) in eerste 
instantie met diezelfde (hoge) maatstaven beoordeeld. Maar ook in de gezond-
heidsbevordering kon men niet aan alle eisen van een controlled randomized 
trial voldoen. Als alternatief is daarom een model ontwikkeld dat sterk bij de 
praktijk van de gezondheidsbevordering aansluit en tegelijk tegemoet komt 
aan de eisen van verantwoord handelen. We interpreteren dit model hier op 
zo’n manier dat het bruikbaar is voor situaties in de consultancypraktijk.

MODEL VOOR EBC: BASISWAARDEN, KENNIS EN CONTEXT

Broesskamp-Stone en Ackermann (2007) geven aan dat evidence based hande-
len in de gezondheidsbevordering drie dingen inhoudt:
1. Er zijn specifieke en expliciete basiswaarden voorhanden waaraan het 

(beroepsmatig) handelen getoetst kan worden. 
2. Het handelen wordt verantwoord vanuit recente, wetenschappelijk georiën-

teerde expert- en praktijkkennis. 
3. Bij dit (beroepsmatig) handelen wordt rekening gehouden met de context 

waarin dit handelen plaatsvindt.

Onze stelling is dat deze aanpak in de gezondheidsbevordering ook geschikt is 
voor evidence based consultancy (EBC). 

PROFESSIONELE NORMEN

Een eerste voorwaarde voor EBC is dan dat besluiten en acties (interventies) 
gebaseerd moeten zijn op een aantal professionele normen die tijdens de 
adviespraktijk gehanteerd worden. Zo heeft de organisatieadviesbranche in 
Nederland onlangs (Ooa/ROA, 2007) haar gedragscode voor organisatieadvi-
seurs en organisatieadviesbureaus herzien en aangescherpt. In dit verband heb-
ben de Ooa (Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs) en de ROA 
(Raad van Organisatie-Adviesbureaus) een zogenaamde ‘Kerncode’ geïntrodu-
ceerd. Dit zijn vijf algemene uitgangspunten die het gedrag en de praktijkuit-
oefening van de leden in het maatschappelijke verkeer bepalen. Deze uitgangs-
punten of kernwaarden zijn:
• Deskundigheid: het inzetten van voor de opdracht nodige kennis, ervaring, 

persoonlijke eigenschappen en werkcapaciteit.
• Betrouwbaarheid: de opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat de 

opdrachtnemer afspraken of toezeggingen nakomt of waarmaakt. Hierbij 
is ook begrepen dat de opdrachtnemer zorgvuldigheid c.q. geheimhouding 
betracht ten aanzien van informatie in het kader van de opdracht.

• Zorgvuldigheid: de opdrachtnemer dient rekening te houden met de wen-
sen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. 
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• Professionele onafhankelijkheid: de opdrachtnemer houdt zoveel afstand 
tot zijn opdracht en zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn des-
kundigheid onbelemmerd kan aanwenden.

• Collegialiteit: leden (Ooa en ROA) onderhouden goede professionele con-
tacten met hun collega’s. Zij onthouden zich van oneerlijke concurrentie. 

Volgens de opstellers vertonen deze uitgangspunten onderlinge samenhang. 
Daarmee vormt dit stelsel van professionele normen een algemeen toetskader 
om (beroepsmatig) handelen van adviseurs nader te wegen en te beoordelen. 
Werken vanuit deze normen stimuleert de reflectie over de gewenste normstel-
ling van gedrag in adviessituaties. Deze werkwijze is te vergelijken met wat 
Broesskamp-Stone en Ackermann (2007) bedoelen met het bestaan van speci-
fieke en expliciete waarden waarop het (beroepsmatig) handelen gebaseerd 
dient te zijn. Handelen in het kader van EBC betekent dat deze of een verge-
lijkbare kerncode nageleefd wordt in adviessituaties.

KENNIS

Een tweede voorwaarde voor EBC is dat besluiten en acties (interventies) in 
belangrijke mate gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, met de nadruk 
op empirische bevindingen (evidentie) en wetenschappelijke theorieën en 
modellen. Afhankelijk van het gebied en onderwerp waarop de (consultancy-) 
werkzaamheden betrekking hebben, zijn er verschillende gradaties van eviden-
tie te onderscheiden. In de helende geneeskunde zal de top van de evidence 
piramide (met random controlestudies als de hoogste vorm van evidence) 
vaker voorkomen. Op andere gebieden, zoals in de meeste consultancyprojec-
ten, is een dergelijke strikt gecontroleerde evidentie niet beschikbaar en moet 
dus naar alternatieve kennismodellen gekeken worden.
Aanvullend op wetenschappelijke evidentie moet in de EBC-praktijk ook 
ruimte gegeven worden aan de kennis van experts (tacit knowledge). Professi-
onals die lang en gevarieerd actief zijn geweest in de beroepspraktijk, beschik-
ken over een gevarieerde en diepgaande kennisbron. Deze kennis moet zo veel 
als mogelijk geobjectiveerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren 
van evaluatiestudies naar maatregelen of gehele programma’s.
Broesskamp-Stone en Ackermann (2007) vermelden in dit verband een evi-
dence prisma als alternatief voor de evidence piramide waarin de random con-
trolestudies de standaard zijn. Dit evidence prisma refereert aan het feit dat 
verschillende evidencetypes gewogen moeten worden tegen het licht van ver-
schillende onderwerpen en cognitieve interesses. Preferentie voor één bepaalde 
vorm van evidentie, onafhankelijk van onderwerp en context, wordt daarmee 
verworpen.
Voor zowel wetenschappelijke als expertkennis kunnen we nog een onder-
scheid maken naar onderwerpspecifieke en niet-onderwerpspecifieke kennis. 
Onderwerpspecifieke kennis heeft bijvoorbeeld te maken met de vraag of goed 
of slecht leiderschap afhankelijk is van een bepaalde situatie. Terwijl niet-spe-
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cifieke kennis betrekking heeft op algemeen geldende principes zoals aan de 
orde bij projectmanagement of informatieanalyse.
De vraag bij dit alles is hoe en onder welke condities een kennissysteem, gere-
lateerd aan consultancy, gevormd en onderhouden kan worden. Dit houdt in 
dat consultants kennis moeten vergaren en delen met andere professionals. 

CONTEXT

Een derde voorwaarde om EBC toe te passen is dat de context waarin gewerkt 
wordt, nadrukkelijk de wijze en aard van de dienstverlening bepaalt. Een en 
dezelfde interventie kan in een bepaalde context als evidence based gelden, ter-
wijl dezelfde interventie dat helemaal niet is in een andere organisatiecontext. 
Dit refereert aan het zogenaamde transferprobleem voor interventies (Arm-
brüster en Glückler, 2007). Elke situatie vergt een eigen specifieke interventie. 
Situaties en omstandigheden waarin gehandeld moet worden, zijn in veel 
gevallen uniek. Maar weer niet zo uniek dat er geen generieke kennis op van 
toepassing is. Om rekening te houden met deze contextgebondenheid van 
maatregelen moeten de omstandigheden waarin beslissingen worden geno-
men, zo veel mogelijk geëxpliciteerd worden. Het gaat hier om de organisatie-
specifieke, de sectorale, de politieke en de sociale omstandigheden en factoren 
waarbinnen een opdracht uitgevoerd wordt. 
De drie hier besproken voorwaarden – professionele normen, kennis en con-
text – kunnen, mits in samenhang gebracht, een bruikbaar kader vormen om 
EBC toe te passen. Hierbij gelden uiteraard specifieke randvoorwaarden en 
een sterk ontwikkeld pragmatisch besef dat de verhouding tussen doel en mid-
del niet uit het oog wordt verloren. Uiteindelijk gaat het bij consultancy om 
het oplossen van praktische problemen in organisaties. EBC impliceert dat 
men dieper door wil dringen in de aard en achtergronden van de organisatie-
problematiek. Door gebruik te maken van een analytisch scherp en consistent 
ontwikkeld conceptueel kader, in combinatie met empirisch georiënteerde 
methoden van organisatieonderzoek, vergroot men de kans om problemen 
structureel aan te pakken. En tegelijk versterkt men door deze werkwijze de 
positie van de consultant: zijn interventies zijn beter bestand tegen kritiek en 
weerstanden, doordat ze waar mogelijk op aantoonbare en dus te verdedigen 
evidentie steunen.

4. Is EBC haalbaar?
De centrale vraag in dit artikel is of EBC haalbaar is, gegeven de hedendaagse 
praktijk van de consultant. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben 
we aangegeven dat EBC eisen stelt aan de werkzaamheden van de consultant. 
Deze eisen hebben we afgeleid uit een gelijkaardige discussie die plaatsgevon-
den heeft over evidence based werken op het gebied van de gezondheidsbevor-
dering. Deze eisen zijn:
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1. De consultant dient professionele normen in de adviespraktijk na te volgen.
2. Acties en interventies moeten worden onderbouwd met wetenschappelijke 

kennis en gedocumenteerde ervaringen.
3. De consultant moet gevoeligheid aan de dag leggen voor de context waar-

binnen een oplossing of interventie wordt voorgesteld en / of ingevoerd.
Of EBC haalbaar is hangt dus af van de vraag of de huidige beroepspraktijk 
en de huidige beroepsomgeving van de consultant ruimte bieden om volgens 
deze eisen te werken. Hoe staat het daarmee?

Oriëntatie op de professionele normen in de beroepspraktijk
Allereerst moeten we vaststellen of de genoemde professionele waarden – de 
kerncode van de Ooa en ROA – geschikt zijn om het gewenste gedrag van de 
consultant te bevorderen en te bestendigen. Geschiktheid is hier ook afhanke-
lijk van de status en bindingskracht van de betreffende beroepsorganisaties. 
Volgens eigen zeggen (Ooa en ROA) vormen deze normen een onderling 
samenhangend toetskader om gedrag van adviseurs in de praktijk te beoorde-
len. De beroepsorganisatie kan echter alleen controle uitoefenen op naleving 
van de professionele normen bij haar leden. Maar lidmaatschap van een 
beroepsorganisatie is geen vereiste voor het verrichten van consultancywerk-
zaamheden (er is in die zin geen beroepsbescherming in de betekenis van maat-
regelen om oneigenlijke beroepsuitoefening te voorkomen). Lidmaatschap kan 
hoogstens gelden als een aanbeveling of kwaliteitskeurmerk. Afdwingbaarheid 
van professionele normen voor een hele beroepsgroep is langs deze weg niet 
gegeven.

Onderbouwing met wetenschappelijke kennis en gedocumenteerde ervaringen
Over het werken op basis van wetenschappelijke kennis en gedocumenteerde 
ervaring weten we weinig. Wellicht is het eerder de uitzondering dan de regel, 
omdat dat lastig blijkt te zijn. De tijd en de infrastructuur die hiervoor nood-
zakelijk zijn, zijn nauwelijks aanwezig.
Het wetenschappelijk onderbouwen van acties en interventies van consultants 
in de beroepspraktijk kan niet worden afgedwongen. Hoogstens zou het kun-
nen gelden als een dringend advies aan bijvoorbeeld leden van een beroepsor-
ganisatie. Ook kan de opdrachtgever erop staan om uitsluitend te werken op 
basis van wetenschappelijke methoden. Voorwaarde daarbij is dan de beschik-
baarheid van een kennisinfrastructuur voor consultants die cumulatie en gene-
raliseerbaarheid van advies en interventie kan bevorderen. Een dergelijk ken-
nisarsenaal is immers noodzakelijk om EBC mogelijk te maken. Dit betekent 
in principe dat consultants kennis en kunde met elkaar moeten delen, althans 
daar open met elkaar over moeten communiceren, ongeacht de commerciële 
bedrijfsoptiek van het bedrijf van waaruit men werkt. Daar komt bij dat het 
gebruikmaken van dit kennisarsenaal niet afdwingbaar is bij de consultant 
(althans niet op de wijze zoals in de geneeskunde of in de advocatuur, respec-
tievelijk het notariaat of de rechtelijke macht). Op dit punt kan de beroeps-
organisatie wellicht een rol spelen door alleen lidmaatschap toe te kennen 
bij een bepaald opleidingsniveau (bijvoorbeeld een academische titel). 
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Echter, meer dan bij andere beroepsgroepen kunnen we verwachten dat de 
consultant (en zijn opdrachtgever) hier een pragmatische koers varen. Als een 
maatregel om onbekende redenen werkt, kan dit voldoende reden zijn om hem 
toe te passen, ongeacht het wetenschappelijke gehalte.

De consultant moet gevoeligheid aan de dag leggen voor de context
De contextafhankelijkheid van maatregelen en interventies betekent dat de 
consultant sensitief moet zijn voor de omgeving en de concrete situatie op het 
moment van handelen en adviseren. Zo zal men bijvoorbeeld bij het ontwer-
pen en invoeren van technische systemen expliciet moeten aangeven dat deze 
systemen bepaald gedrag bij mensen vooronderstellen. Gedrag dat mensen 
misschien niet willen of kunnen vertonen. In dit verband kan het nuttig zijn 
om ex-ante-onderzoek te doen om na te gaan of de omstandigheden en condi-
ties (randvoorwaarden) aanwezig zijn om een maatregel of interventie te billij-
ken. Op dit punt kunnen ook best practices van belang zijn. Maar best prac-
tices zijn geen formeel gestandaardiseerde kennisproducten. Ook hier geldt 
wellicht vaak het pragmatische adagium: ‘Als het werkt is dit in zichzelf een 
voldoende (en noodzakelijke!) conditie om de actie te verantwoorden.’
EBC moet in principe aan deze drie basiseisen voldoen wil het ten volle tot zijn 
recht komen. De praktijk laat zien dat de drie genoemde basisvereisten (pro-
fessionele normen, kennisinfrastructuur en contextsensitiviteit) maar beperkt 
vervuld zijn. Dit betekent dat EBC niet op voorhand in de praktijk afdwing-
baar is. Het kan ten hoogste als een bindend kwaliteitskeurmerk gelden voor 
de werkzaamheden van de consultant om in voorkomende situaties volgens 
deze basiseisen te werken. EBC is slechts haalbaar als optimaliseringsstrategie 
met een pragmatische insteek voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. 
Tot slot spelen praktische problemen zoals tijd en ontvankelijkheid voor EBC 
een rol. Wetenschappelijke onderbouwing van adviezen kost meer tijd dan 
snelle interventies (quick scans) en kant-en-klare oplossingen. Ook wil een 
opdrachtgever in veel gevallen een wetenschappelijke onderbouwing zo veel 
mogelijk externaliseren en eenvoudig hanteerbare, implementeerbare kennis 
geleverd krijgen zonder al te veel abstracte analyses en details.
‘Geen woorden maar daden’ is het adagium dat hierbij de boventoon voert. 
Ook wreekt zich hier het fenomeen dat veel organisaties uit kostenoverwegin-
gen dure stafafdelingen ontmantelen of sterk afzwakken. Productiviteit geldt 
dan als het enige en belangrijkste bedrijfscriterium. Een dergelijke afslankdrift 
gaat vaak ten koste van het absorptievermogen voor nieuwe toepassingen en 
alternatieven bij organisaties en bedrijven. Mede hierdoor krijgt EBC niet of 
onvoldoende aandacht bij opdrachtgevers en klantorganisaties om tot een 
serieuze propositie uit te groeien. 

EBC omarmen betekent dat waarde wordt gehecht aan basiswaarden, kennis 
en context. Dit betekent dus niet dat het louter gaat om het toepassen van 
gegeneraliseerde kennis en het werken vanuit wetenschappelijke methoden en 
technieken. En het betekent niet dat EBC gelijk staat met het bedrijven van 
wetenschap. Zo begrepen zou EBC leiden tot standaardisering en rationalise-
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ring van de consultancypraktijk. Dat kan niet de bedoeling zijn. In tegendeel, 
het gebruiken van kennis die gerelateerd is aan een specifieke context en geba-
seerd op specifieke basiswaarden, maakt EBC niet alleen haalbaar maar ook 
bruikbaar. Bruikbaar voor een structurele verbetering van de dienstverlening. 
Mede hierdoor wordt ook de wetenschap geprikkeld om de relevantie van 
haar onderzoek te verbreden en te verdiepen. Alleen het zoeken naar nieuwe 
combinaties van wetenschap en toepassing zal leiden tot echte service-innova-
tie in de advieswereld. EBC in deze betekenis kan daarom een impuls zijn voor 
innovatie en vernieuwing binnen bepaalde vormen van zakelijke dienstverle-
ning. EBC zal van nature de confrontatie moeten zoeken met de vaak weer-
barstige werkelijkheid in en om organisaties. Noodzakelijke veranderingen in 
gang zetten en bespoedigen worden het best gelegitimeerd door te wijzen op 
de feiten en omstandigheden. In die zin kan EBC bijdragen aan het doorbreken 
van patstellingen en status-quo-situaties binnen politiek-organisatorische ver-
houdingen. 

Noten
1. In een Nederlands handboek over organisatieadvieswerk omschrijft men 

dit laatste als: ‘Het leveren van een onafhankelijk en deskundig advies met 
betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen, en het 
eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde ‘‘oplossingen’’’, p. 42 
in: Twijnstra et al., 2002.

2. Zie in dit verband bijvoorbeeld ook de behoefte aan controleerbaarheid bij 
grote infrastructurele projecten, zoals geconstateerd in de resultaten van 
het Parlementair Onderzoek naar Infrastructuurprojecten 2003-2005.
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