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Hoe blijf je als consultant duurzaam relevant in de 21e digitale eeuw? 
 
Eric Mooijman  
 
Disrupties in de 21e eeuw maken het de consultant moeilijk  
 
De Nederlandse consultingmarkt is met een dichtheid van gemiddeld zes consultants per duizend 
werknemers een van de meest competitieve adviesmarkten ter wereld. Per 1 januari 2020 stonden 
er 102.000 organisatieadviesbureaus bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en in de afgelopen 
tien jaar is het aantal bedrijven toegenomen met bijna 60 duizend. In 2019 zijn er bijna 7.370 
managementadviesbureaus opgericht, bijna 20 per dag! Ruim 90 procent van die bureaus wordt 
gevormd door eenpitters. Naast deze groei, spelen er in de 21e-eeuw ook allerlei verstoringen of 
disrupties in de consultingmarkt, die het voor de externe én interne consultant moeilijk maken om 
aan het werk te komen of te blijven en om duurzaam relevant te blijven voor de klant. Daarnaast 
veroorzaken de disrupties bij de consultant stress of remmen zij de ontwikkeling van de consultant. 
Het gaat dan om de volgende disrupties.  
 

• Democratisering van data en kennis: veel data over processen, branches en industrieën en 
consultingmethoden zijn voor klanten eenvoudig te vinden op internet; 

• Klant doet meer zelf en kan meer zelf: veel klanten hebben meer kennis en ervaring met 
consultingdiensten of hebben zelf bij een consultingbureau gewerkt en zij willen sneller 
resultaat in de vorm van instant consulting;  

• Nieuwe toetreders: consultingdiensten worden niet alleen meer geleverd door traditionele 
consultants of consultancybedrijven, maar ook new tech en datasciences bedrijven leveren in 
toenemende mate ook consultingdiensten aan om met de geleverde data te kunnen werken;  

• Nieuwe inkoopaanpakken en inkoopplatforms: de selectie en inkoop van consultants gebeurt 
steeds meer door inkoopafdelingen en via inkoopplatforms als Headfirst. Hierdoor wordt het 
contact tussen potentiële klant en consultant bij de marketing en sales steeds minder en 
onpersoonlijker. Consultants moeten de marketing en sales van hun diensten steeds meer 
via digitale kanalen organiseren; 

• Digitalisering en virtualisatie van consultingdiensten en de consultingpraktijk: door de 
toenemende rol van big data, data sciences en digitale technologie, worden 
consultingdiensten digitaler, gaan klanten via consulting-self services modellen steeds meer 
zelf aan het werk en komt de consultant alleen nog op de klantlocatie als dat écht 
noodzakelijk is en waarde toevoegt (Nissen, 2018). De consultant moet meer “tech savvy” 
worden, big data kunnen analyseren en met datascientists kunnen communiceren. Door 
deze virtualisatie verandert ook de organisatie van de consultingpraktijk. 
Consultingaanpakken zijn meer datagedreven en digitaal en verdienmodellen veranderen. 
Het uurtje-factuurtje-model maakt plaats voor facturatie gebaseerd op datagebruik en 
licenties. McKinsey & Company schetst zelfs een ontwikkeling die zij continuous consulting 
noemt: de fysieke consultant wordt vervangen door een roboconsultant die sneller werkt, 
24/7 beschikbaar is en betere resultaten oplevert. Deze ontwikkelingen leiden tot een a la 
carte model of uberization van de consultingmarkt, waarbij er sprake is van korte en 
krachtige standaard  transacties, contacten en contracten tussen consultingaanbieders en 
klanten.  

 
Een disruptie die ik apart noem, zijn de toegenomen eisen die klanten stellen aan consultants. In de 
20e eeuw was er veel onderzoek naar consultingaanpakken en de effecten ervan (Momparler et. al, 
2015), maar in de 21e eeuw is er vooral onderzoek naar de kenmerken van effectieve en 
onderscheidende consultants en naar de aspecten van een succesvolle consultant-klantrelatie. Bij de 
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selectie van consultants hanteren klanten vaak de volgende criteria, die ook in figuur 1 zijn 
weergegeven (Matthias, 2013):  
 
1. Ways of Knowing: heeft de adviseur de kennis en ervaring in huis om het probleem te analyseren, 
oplossingen voor te stellen en te implementeren? Kent de consultant de processen en uitdagingen 
van de klant en is die al bekend met de organisatie? Steeds meer vindt de klant het belangrijk, dat de 
consultant beschikt over big data en benchmarks en over voor de opdracht relevante apps of andere 
technologie. Als de consultant bij de intake deze vragen positief kan beantwoorden, dan is hij volgens 
Matthias voor de examenvraag geslaagd, maar dan is de selectie nog niet afgerond!   
 
2. Ways of Working: stelt de consultant de juiste aanpakken voor en wordt de klant daarbij 
voldoende betrokken? Hier moet de consultant laten zien, dat hij beschikt over een relevante 
toolbox, die hij kan inzetten voor de klantspecifieke situatie. Verder wil de klant hier merken dat de 
consultant ervaringen heeft met zijn branche of industrie en liefst nog van daarbuiten. De klant wil 
ook weten hoe eerdere soortgelijke projecten zijn aangepakt, hoe die zijn verlopen, wat de precieze 
rol van de consultant en zijn collega’s was en welke  rol de klant had.   
 
3. Ways of Being: hier gaat het om de indruk die de consultant op de klant maakt: komt deze zeker 
over, maakt hij voldoende contact en sluit hij goed aan bij de kennis en ervaring van de klant en ‘past 
hij bij het behang’? De consultant moet in deze fase vooral de klantonzekerheden reduceren, zonder 
belerend of dominant over te komen.  
 

 
Figuur 1: Criteria die klanten hanteren bij de selectie van consultants (gebaseerd op Matthias, 2013) 

 
Tijdens de opdrachtuitvoering beoordeelt de klant het consultancyproject vooral op:  
 

• De voorspelbaarheid en transparantie van het project betreffende planning, doelrealisatie en 
budget; 

• De mate waarin het probleem wordt opgelost en de consultant de afgesproken doelen 
bereikt; 

• De mate waarop de consultant het cliëntsysteem betrekt bij het advieswerk; 

• De mate van frequente communicatie tussen de consultant en het cliëntsysteem; 
 
De klant verwacht van de consultant dat hij of zij tijdens de opdracht laat zien, dat hij beschikt over 
diepgaande functionele kennis in combinatie met industriekennis, communicatief en analysevaardig 
is, en dat hij creatief is bij het ontdekken van oplossingen en aanpakken. Ook verwacht de klant van 
een consultant een aantal persoonlijkheids- en karakterkenmerken (Banai & Tulimieri, 2013):   
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• emotioneel stabiel (zelfbewust, heeft vertrouwen in zich zelf en beschikt over 
zelfbeheersing);  

• intellectueel (nieuwsgiering, conceptueel en leergierig); 

• integer en gecommitteerd (open over overtuigingen en principes en gericht op klantbelang); 

• open en aangenaam in de omgang (oprecht geïnteresseerd in mensen, extravert, sociaal, 
bescheiden en humorvol).  

  
Tenslotte maakt onderzoek duidelijk dat consultancyopdrachten pas echt succesvol zijn, als er een 
sterke vertrouwensvolle relatie ontstaat tussen consultant en klant, waarbij niet alleen expliciete en 
formele contractdoelen gerealiseerd worden, maar ook impliciete informele doelen. Bij een 
samenwerking hebben partijen (impliciete) verwachtingen. Zij gaan er impliciet van uit dat alles wat 
zij in de samenwerking investeren, zich uiteindelijk uitbetaalt. De wederzijdse impliciete 
psychologisch gevoelde verwachtingen en verplichtingen vormen het informele psychologisch 
contract, dat bestaat naast het formele contract (zie figuur 2). De hiërarchische klant-leverancier 
relatie, wordt zo een gelijkwaardige partnership-relatie.  
  

 

Figuur 2. Relatie tussen het formele en informele contract bij consultingopdrachten (naar: Chelliah, 2010) 

 
Voorbeelden van impliciete verwachtingen die de klant én consultant hebben bij een 
consultingopdracht zijn bijvoorbeeld:  
  

• dat de consultant niet meer uren schrijft dan dat hij daadwerkelijk maakt en dat hij niet voor 
al het extra werk direct een factuur stuurt;  

• dat de consultant loyaal blijft aan de opdrachtgever en zich niet onheus uitlaat over zijn 
opdrachtgever; 

• dat de klant zijn consultant alle mogelijke nuttig informatie geeft, hem in vertrouwen neemt 
en hem niet afvalt bij collega’s;  

• dat consultant en klant beiden hun onzekerheid delen en aangeven als zij het even niet meer 
zien zitten in het consultingproces.  
 

Een dergelijk vertrouwensvolle relatie tussen consultant en klant komt niet zomaar tot stand, maar 

kent een aantal voorwaarden (Belhodja, et al, 2012):  

• De klant en de consultant moeten hun persoonlijkheid willen inbrengen in de relatie; 

• De rollen van consultant, klant en andere stakeholders moeten duidelijk zijn; 

• De klant moet zijn probleem en de oplossing begrijpen; 

• De klant moet bereid zijn om actief mee te werken in het consultingproces;  

• De klant en de consultant moeten essentiële kennis en informatie delen en hun uitingen naar 
de organisatie afstemmen; 

• De klant en de consultant moeten open zijn over hun sterkten, zwakten en onzekerheden en 
over hun impliciete verwachtingen; 

• De klant en de consultant moeten elkaar vertrouwen. 
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‘Luister naar je klant, verbind je met je opdrachtgever, 

maak het klantprobleem tot een gezamenlijk probleem’ 

Sigrid Haenen, Communicatieadviseur Maastricht UMC  

Heb jij ook te maken met disrupties? 

Na dit overzicht van 21e-eeuwse disrupties in de consultingmarkt, kun jij je als consultant afvragen of 

je ook te maken hebt met een of meerdere van deze disrupties, of je mogelijk al ontwricht wordt en 

hoe je daarop kan anticiperen? Je kan daarvoor de volgende checkvragen beantwoorden. Als je 

antwoord op 3 van de 5 vragen “ja” is, dan is actie geboden! (Christensen et al; 2013) 

1. Is het de laatste tijd moeilijker geworden om cliënten binnen te halen en tevreden te stellen? 

Raak je kleine cliënten kwijt of juist grote? 

2. Word je stroomafwaarts in het offerteproces gedwongen bij gevestigde cliënten? Laten 

cliënten je offertes keuren door hun inkoopafdeling en kom je die afdeling ook tegen als zij 

de voortgang van jouw consultingproject monitoren? 

3. Concurreer je, zelfs bij je bestaande cliënten, met nieuwe rivalen? Zijn deze rivalen steeds 

gespecialiseerder? 

4. Vragen je cliënten je om samen te werken met niet-traditionele consultants of om hun 

werkproducten te gebruiken? Zijn dit consultants die intensief gebruikmaken van 

automatisering, databases en andere technische assets? 

5. Moet je je businessmodel herzien om kleinere projecten tegen een acceptabele winst te 

kunnen managen?  

 Aanpakken om ontwrichting te voorkomen en duurzaam relevant te blijven 

Toen ik als consultant zelf te maken kreeg met deze disrupties, heb ik recent wetenschappelijke 

onderzoek naar consultancy in de 21e eeuw bestudeerd en interviews gehouden met in- en externe 

consultants. Hiermee wilde ik achterhalen wat de beste aanpakken zijn voor consultants om te 

anticiperen op de disrupties en om relevant te blijven voor hun klanten in de 21e digital eeuw. Die 

inzichten heb ik vervolgens verwerkt in mijn boek De Complete Consultant, Succesvol adviseren in de 

21e eeuw. Het gaat om de volgende zes handreikingen of consultancyaanpakken, die je zelf kunt 

toespitsen op de rol die je als consultant gewend bent om in te nemen. In figuur 3 heb ik de 

bandbreedte van consultancyrollen weergegeven.  

 
 

Figuur 3: Bandbreedte van consultancyrollen en de inbreng van de klant 
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1. Ontwikkel een onderscheidende waardepropositie personal brand en zet deze via social selling in de 
markt: maak duidelijk wat bij de klant sneller, beter, makkelijker of goedkoper gaat als de klant je 
inhuurt. Stel vast hoe jij je onderscheidt van je concurrenten en bepaal wat jouw magic brand is. 
Maak gebruik van social selling en contentmarketingtechnieken om de brand in de markt te zetten: 
vertaal je kennis in ervaring in content zoals whitepapers, blogs, vlogs, artikelen en boeken en breng 
deze via contentmarketing en social selling onder de aandacht van klanten en inkopers van 
consultancydiensten; 
 

‘Probeer te ontdekken wat je erg graag doet en wat je ook goed kunt. 

Werk die combinatie uit tot een onderscheidend specialisme’ 

Tom Haak, Strategisch HR consultant en Trendwatcher 

2. Ontwikkel effectieve, maar óók creatieve aanpakken voor je consultancyopdracht: zorg ervoor dat 
je verschillende projectmanagementmethoden beheerst en situationeel kan toepassen (Prince2, 
Agile, Scrum etc.), voeg daar je persoonlijke stijl en creativiteit aan toe en betrek de klant zo vroeg en 
zoveel mogelijk; 
 
3. Gebruik bij de analyse van het probleem kwalitatieve maar ook kwantitatieve methoden: heb 
voldoende inzicht in en ervaring met big data analyse, data science technieken en statistische 
methoden om deze toe te kunnen passen of om specialisten aan te kunnen sturen. Zie figuur 4 voor 
de dimensies van datascience; 
 

 
Figuur 4: Dimensies van datascience (Nissen, 2018) 

  
4. Verbeeld een eventuele oplossing voor het probleem op een 21e-eeuwse wijze: gebruik bij het 
verbeelden moderne technieken als virtual reality, augmented reality, model offices en proof-of-
concepts. Begeleid deze met communicatiemiddelen die ook inzet zijn bij internal branding en 
guerrillamarketing en maak gebruik van (corporate) social media. In figuur 5 heb ik twee 
voorbeelden van guerrillamarketing opgenomen.  
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Figuur 5: Twee voorbeelden van guerrillamarketing: voor de promotie van plastische chirurgie (links)  

en een voor giften voor behoud van het regenwoud (rechts). (Bron: Marketingology) 

5. Implementeer de oplossing op agile-wijze: voorkom big bang implementaties, maar streef naar 
incrementele, gefaseerde implementaties. Pas de implementatie aan als dat gewenst is en 
implementeer brokken die direct waarde toevoegen in de praktijk. Hanteer waar mogelijk scrum-
sprints.  
 
6. Borg de oplossing duurzaam en besteed veel aandacht aan de close-out van de opdracht: zorg 
ervoor dat de oplossing van de consultancyopdracht niet alleen is verankerd in de processen en de 
systemen, maar ook is geïnternaliseerd in het gedrag van medewerkers, teams en leiders en in de 
organisatiecultuur. Besteed veel aandacht aan de afsluiting van de opdracht en schroom niet om 
daarmee ook meerwerk of nieuw werk te generen. 
 

“Een relevante adviseur zoekt de randen op, moet soms  

confronteren om doorbraken te forceren en loopt daarbij butsen op.” 

Rik Meijering, adviseur van de directie en raad van Bestuur UWV 

Stijlkenmerken van de 21e eeuwse consultant  
Naast deze zes consultingaanpakken en -methoden, die zijn geordend in volgorde van het 
consultingproces (van acquisitie van de opdracht tot en met close out), is het van belang dat je als 
21e -eeuwse consultant in ieder geval vier stijlkenmerken ontwikkelt, die je onderscheiden van de 
gemiddelde consultant. Ik heb daarom stijlkenmerken geselecteerd uit de laatste wetenschappelijke 
literatuur over consultancy, die het verschil maken tussen ‘good en great’ performance en tussen 
‘gewoon je werk doen’ en een ‘onderscheidende en duurzaam relevante consultancyrol vervullen’.  
 
De klant gaat ervan uit dat je voldoet aan ‘taking for granted features’, maar dat je daarnaast high 
impact bent en verschil maakt op wijze waarop jij als consultant het consultancyproces stuurt, 
relaties aangaat, je betrokkenheid toont, waarden en motivatie demonstreert en hoe jij je 
persoonlijkheid durft in te brengen. Het gaat dan over de eerder genoemde Ways of Being van de 
consultant, waarmee je een excellente beoordeling kan scoren bij de klant. 
 

Lieg nooit tegen een klant of maak het  

mooier dan het is. Houd je bij de feiten’ 

Maarten de Lange, IT-consultant in de zorg 

Adviesvaardig en vertrouwen ontwikkelen: je bent niet alleen in staat een consultingproject op te 
tuigen en te leiden, maar je kunt ook een adviesgesprek voorbereiden en voeren. Als het 
adviesgesprek niet loopt zoals je had gehoopt, dan kan je op verschillende manieren interveniëren, 
zonder dat je de klant verliest en je hebt daarbij een flinke stijlflexibiliteit. Je kent je aannames en 
vooringenomenheden en je hebt inzicht in je persoonlijkheid. Je kan die ook inschatten bij je klant en 
daarop inspelen als dat nodig is. Je bent zo in staat om met je klant een vertrouwensvolle relatie op 
te bouwen en om het informele en impliciete psychologisch contract te realiseren; 
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Toepassen new tech in de consultingpraktijk: je bent in staat om in je consultingpraktijk en in de 
uitvoering van de opdracht, 21e-eeuwse digitale en datascience technieken in te zetten of deze in te 
kopen en aan te sturen.  
 
Ethisch en integer handelen: je hebt een doorontwikkeld moreel kompas, je maakt deze openbaar en 
kenbaar aan je klant. Je weet daardoor wanneer de klant acties van je vraagt, die jij niet kan of wil 
leveren omdat deze indruisen tegen jouw ethische codes. Als deze zaken zich voordoen, kan en durf 
je te interveniëren, zelfs als dat ertoe leidt dat je een opdracht niet aanneemt of voortijdig beëindigt.    
 
Duurzaam relevant en vitaal blijven: je bent naast je drukke werk ook in staat om je vaktechnisch te 
ontwikkelen en zelfs te “remasteren” om inzetbaar te blijven in een “fifyt year career”. Zie figuur 6 
voor de fasen van remastering. Daarnaast herken je stressoren en voorkom je dat deze jouw 
stabiliteit en voorspelbaarheid als consultant in de opdracht ondermijnen, of leiden tot een burn out 
of bore out. Je kan mindfulness technieken toepassen om de balans tussen werk en privé te bewaken 
en je hanteert ontwikkeltools om je te verbeteren, gebaseerd op de positive psychologie. Het gaat 
daarbij onder meer om feed forward technieken en appreciative inquiry.  
 

 

Figuur 6. Ontwikkeling van consultants via remastering van I-profiel naar T-profiel en M-profiel. 

“Investeer dagelijks in je fysieke en mentale conditie, 

alleen dan houd je dit intensieve vak vol” 

Jan Rijken Corporate Consultant L&D 

Het concept van de Complete Consultant  
In mijn boek werk ik de aanpakken en stijlkenmerken uit in de vorm van aanpakken, methoden en 
tips. Ik hanteer daarbij als leidraad het model voor de Complete Consultant, waarin ik het 
consultancyproces stap voor stap behandel. De stappen sluiten op elkaar aan en beïnvloeden elkaar. 
Als je een stap onvoldoende doorloopt of uitvoert, verloopt de volgende stap minder goed. Door 
deze zes stappen in samenhang met elkaar te ontwerpen en uit te voeren, bied je de klant een 
consultingwaardeketen, waarmee je de dynamiek en onvoorspelbaarheden van een 
consultingopdracht kunt beheersen en tot een goed einde kunt brengen. 
  

‘Blijf open en nieuwsgierig, stap eens in de schoenen 

van iemand anders en leer vanuit een andere hoek’ 

Jacqueline Brassey, consultant McKinsey & Company 

Verder werk ik de vier stijlkenmerken van de 21e-eeuwse consultant verder uit en kan je met behulp 
van cases, selfassessments en interviews met collegaconsultants, reflecteren op je eigen rol en 
eventuele ontwikkelingsnoodzaak bepalen. De quotes in de tekst zijn afkomstig uit deze interviews.  



8 
 

Mijn stelling is dat je pas een complete consultant bent als je álle zes de stappen van de 
consultingwaardeketen beheerst en de vier stijlkenmerken voldoende zijn ontwikkeld, in aanvulling 
op de “taking for granted” basiscompetenties voor consulting en adviseren.    
 

 
Figuur 6: Het model van de Complete Consultant 

 
Mijn ambitie bij het schrijven van het boek was om voor mijzelf en voor collega consultants 
handvatten te ontwikkelen, om bij de klant niet een ‘middle of the road’ indruk achter te laten, maar 
een indruk van excellentie en relevantie. Je laat de klant ervaren, dat het consultingproces dat jij voor 
je klant ontwerpt, technisch en ambachtelijk juist is, maar zich ook onderscheidt door jouw visie op 
het vraagstuk, jouw ervaringen binnen de branche van de klant en door jouw creativiteit. Met deze 
mix voldoe je niet alleen aan de klantverwachtingen, maar je overtreft die zelfs! Zo garandeer je dat 
je klant je gemakkelijk vervolgwerk geeft, of dat de klant je aanbeveelt aan anderen in zijn netwerk. 
Met deze aanpak nodig je de klant ook om een vertrouwensvolle persoonlijke relatie met jou aan te 
gaan. Je verdiepen in de kenmerken van de Complete Consultant kan net het verschil maken tussen 
wel of geen werk en tussen gewone en spannende opdrachten! 
 
Tenslotte: de consultingprofessie is een veeleisend en stressvol beroep en vertoont overeenkomsten 
met topsport. In opdrachten kom je jezelf tegen en word je door klanten persoonlijk aangesproken 
op fouten. Om het veeleisende werk vol te kunnen houden, zul je een goede balans moeten vinden 
tussen werk en privé. Als je stress ervaart, zoek dan naar de-stressoren om waarmee je je passie en 
zingeving voor het meest boeiende beroep behoudt. Je voorkomt zo dat je je niet meer ontwikkelt en 
vernieuwt en je zo blijft hangen in een beperkte en beperkende consultingniche. Dat is mogelijk nog 
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de meest indringende aanpak om als consultant duurzaam relevant en inzetbaar te blijven in de 21e- 
digital eeuw. 
 

“Maak fouten, faal en struikel. Zorg daarbij dat je 

een omgeving creëert waar dit kan.” 

Daniëlle Scheurs, Consultant werken & leren 

Drs. Eric Mooijman MBA is organisatieadviseur HR en L&D en hij is co-auteur van Strategisch 
Opleiden en Leren in Organisaties en het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties. Maart 
2021 verschijnt zijn boek De Complete Consultant, Succesvol adviseren in de 21e eeuw.  
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