
 
 

Stelling: de identiteit staat onder druk. Niet alleen de identiteit van mensen, maar ook die van 

bedrijven.  

Oplossing: de rust van de filosofie: de oervorm van wat zelfhulpboekjes, coaches en 

managementboeken aanbieden, als oude wijn in nieuwe zakken. 

 

 “Is iemand bang voor verandering? Maar wat kan zonder verandering ontstaan?” 

Keizer-filosoof Marcus Aurelius (121-180) 

 

 “We leven in de vloeibare moderniteit, waarbij alles aan verandering onderhevig is.” 

Socioloog-filosoof Zygmunt Bauman (1925-2017) 

 

We leven in een accelererende cultuur. Soms weten we niet meer in welke richting  

de beweging gaat. Moeten we nog wel op de lange termijn plannen; er kan immers tussentijds van 

alles veranderen. 

  

“Alles heeft ofwel een prijs ofwel een waardigheid.” 

Immanuel Kant (1724-1804) 

Voor datgene wat een prijs heeft, kan ook iets anders in de plaats gesteld worden als equivalent.  

Wat daarentegen boven elke prijs verheven is en derhalve geen equivalent toelaat, heeft een 

waardigheid. 

 

Equivalent betekent letterlijk “van dezelfde waarde”  

 zo kun je geld opvatten als een universeel vertaalmiddel voor waarden. Het is als het ware  

een waarde-voorraad waarmee je aan diverse behoeftes tegemoet kunt komen.  

Aldus Schopenhauer, die ook zegt: 

 

“Het is met de rijkdom net als met zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt.” 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

 

Terug naar het begrip waardigheid, dat staat voor een intrinsieke waarde. 

Dit in tegenstelling tot een instrumentele waarde waarbij iets niet om zichzelf waardevol is.  

 

Als we het over menselijke hulpbronnen, menselijk kapitaal, human resources en dergelijke  

hebben, benaderen we mensen op een instrumentalistische manier. Iets of iemand wordt als een 

instrument, middel of gereedschap gezien voor iets anders dan zichzelf en lijkt daarmee geen doel op 

zichzelf te zijn.  

 



De identiteit wordt niet als een vaste kern maar als een constructie gezien. Een constructie waar je 

zelf, door middel van keuzes voor verantwoordelijk bent. Dat geldt voor individuen, Maar ook voor 

bedrijven. 

 

De constructie van de identiteit staat onder druk als de bouwstenen waarmee je aan die identiteit 

bouwt voortdurend aan verandering onderhevig zijn.  

Mensen hebben behoefte aan rust: mindfulness, yoga, mediteren. Zouden bedrijven soms ook 

behoefte aan rust hebben? 

Bedrijven opereren in een economie. Maar daar vindt een splitsing plaats: we hebben het inmiddels 

net zo makkelijk over de reële economie versus de geldmarkt (een irreële economie?) als dat we 

spreken over feitelijke waarheden versus alternatieve feiten dan wel onwaarheden.  

 

Ben Tiggelaar, de gedragsonderzoeker met een wekelijkse column over management en leiderschap 

in het NRC bericht de laatste maanden over het gebrek aan ethische vorming bij studenten 

bedrijfswetenschap en over het belang om als leider een hoger doel hebben.  

 

De nieuwste marketing-goeroes (zoals Simon Sinek) stellen: 

Het tijdperk van simpel make believe ligt achter ons. 

We moeten op zoek naar nieuwe kernwaarden. 

Om anderen, onze klanten, te overtuigen maar ook om zelf prettig te werken en gelukkige 

werknemers te hebben. (gelukscoach) 

 

Kalmte en rust worden als een intrinsiek onderdeel van waardigheid beschouwd.  

Is waardigheid een begrip waar een bedrijf zich door aangesproken kan voelen?  

Zo ja, dan zou de filosofie de oude wijn voor het bedrijfsleven kunnen zijn. 

 

Filosofie gaat onder meer over: 

redeneren en overtuigen (welke middelen kun je gebruiken als je iemand wilt overtuigen?) 

kennen en weten (wat is waarheid?) 

handelen en ethiek (wanneer kun je een handeling goed noemen?) 

samenleven (wat is rechtvaardig?) 

 

Instrumenten die kunnen worden ingezet, zijn:  

Workshops (gericht op bedrijfsactiviteiten en zingeving in het werk) 

Lezingen over thema’s (geld, waarheid, ethiek, samenwerken, etc.)  

Gesprekken met leidinggevenden(visieontwikkeling, socratische gesprekken) 

Diner pensant (informeel bedrijfsfeest of viering met een onderhoudend thema) 
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