
30

“Over toegepast onderzoek”
door prof.dr.Jan H.R. van de Poel

Wat toegepast onderzoek precies zou moeten zijn is geen uitgemaakte zaak. Zo af en toe
steekt de vraag de kop weer  op. De kwestie is ook nu weer actueel omdat de vraag naar
praktische ervaring groter wordt, niet alleen bij werkgevers maar bij studenten eveneens. 
Uit gegevens van het Researchinstituut Ontwikkeling Arbeidsmarkt van de Universiteit
Maastricht  blijkt de onvrede bij bedrijfskundigen en economen tamelijk groot te zijn. Veel van
wat men  geleerd heeft is niet bruikbaar en wat men had moeten leren, stond niet in het 
curriculum. 
Deze lezing gaat evenwel niet al te diep in op de actualiteit van studenten, universiteiten en
werkgevers. Wij nemen daar kennis van en gaan ons vervolgens buigen over het vraagstuk
hoe toegepast onderzoek in elkaar zit in de hoop, dat een nadere analyse iets nuttigs zou kun-
nen opleveren voor het universitaire onderwijs en het onderzoek. De gedachte daarachter is
dat toegepast onderzoek een efficiënte oplossing kan zijn om de kloof tussen academie en
praktijk te dichten. Een tweede gedachte is dat het thema goed past bij het afscheid van 
Jan Bilderbeek van het universitaire dienstverband. Jan heeft zich altijd geïnteresseerd 
voor- en bezig gehouden met toegepast onderzoek.
De benadering in deze lezing is enigszins geënt op de wetenschapsleer om principes te 
achterhalen die toegepaste en andersoortige wetenschapsbeoefening van elkaar kunnen
onderscheiden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de standpunten van Popper en
Dewey, als de belangrijkste advocaten van verschillende stromingen. Voorbeelden uit de
financiële wereld komen ook aan de orde. We beginnen echter met een beschouwing van de
cultuur bij de universiteiten, want deze bepaalt de motivatie, de interesse en de attitude van 
de wetenschappelijke docenten. 

1. De evidence based cultuur

In de heersende academische opvattingen spelen statistische methoden een

cruciale rol. Niemand vindt dat merkwaardig want feiten dienen immers de

doorslag te geven bij de kennisproductie. Vroeger werd er nog wel eens

geknoeid met theorie zonder empirie, maar die tijd is voorbij. Universiteiten

onderwijzen nu nog uitsluitend wetenswaardigheden die langs empirische

weg tot stand zijn gekomen. Ook de onderzoekmethode zelf  – evidence

based uiteraard – staat op het programma, al is de wetenschapstheoretische

verdieping die daar vanouds bijhoorde, wat in de verdrukking gekomen.

Statistiek en het daarvan afgeleide vak research design hebben een gewich-

tige plaats gekregen.
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Over de beschikbaarheid van gegevens valt niet te klagen. Overal in de maat-

schappij worden tegenwoordig bestanden bijgehouden tegen historisch

gezien de laagste kosten. De analyse van deze data is de harde kern van het

wetenschappelijk bedrijf geworden en het oude ideaal is nog nooit zo dicht-

bij geweest. Er zijn bijna perfecte markten voor gegevens ontstaan, waar

slechts één bezwaar aan kleeft: onderzoekers concurreren met elkaar om de

gebruiksrechten en moeten daar soms flink voor betalen. Vroeger moesten

onderzoekers soebatten en gratis adviezen leveren aan bedrijven en instel-

lingen waar interessante dingen gebeurden. Vaak moesten de gegevens ter

plekke verzameld worden, wat veel inspanning vergde. Het oude ambacht

van veldonderzoek is op zijn retour, al is het hier en daar nog onmisbaar.

Het verwerken van gegevens is bovendien aanzienlijk efficiënter geworden

door elektronische hulpmiddelen. Een goede onderzoeker zit achter zijn

scherm de data door een design te halen. Met dat design kan hij zich onder-

scheiden en dat kost veel werk omdat het geënt moet zijn op wat gezagheb-

bende onderzoekers al eerder hebben bedacht en toch moet het weer anders

en beter zijn. De literatuur is ook elektronisch beschikbaar en dus brengt de

onderzoeker veel tijd door achter zijn beeldscherm.

Academische instellingen zijn onderzoeksuniversiteiten geworden en het

HRM beleid is daaraan aangepast; resultaten die niet in de juiste tijdschrif-

ten gepubliceerd zijn, tellen niet mee bij de beoordeling. Die tijdschriften

worden bestuurd door redacties die gepokt en gemazeld zijn in evidence

based research, dus wie vooruit wil in de academie, moet zich conformeren.

Mede dankzij het ruime aanbod van academisch gevormde talenten, is de

concurrentie toegenomen. De beloningen van universitaire onderzoekers is

niet slecht, maar heeft zeker geen gelijke tred gehouden met het bedrijfs-

leven, in het bijzonder de bloeiende adviespraktijken. De PhD’s rollen overal

van de band om daarna met elkaar te concurreren om de vaste aanstellingen

en de promoties. Een enkeling vertrekt naar de meer lucratieve ondernemin-

gen en consulting organisaties. Vooral de financiële sector ziet kans om de

uitblinkers aan zich te binden, vooral indirect via de consulting en andere

dienstverlening.

Voor sommige faculteiten en disciplines is de enorme opmars van de 

evidence based mantra een goede zaak. Alles wat met natuurwetenschappe-

lijk onderzoek en techniek van doen heeft vaart er wel bij, maar overal waar

de mens en de sociale systemen waarin hij leeft het object is, zijn er bezwa-

ren. Niet alleen in de economische en bedrijfskundige faculteiten, maar ook

bijvoorbeeld bij de medische wordt af en toe gemord over de ivoren torens

die het gevolg zijn van de evidence based cultuur. Dokters en administra-
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teurs om maar een paar te noemen, moeten na hun studie aan de bak in de

praktijk waar ze te maken krijgen met mensen die ze moeten begeleiden,

genezen of besturen, terwijl ze daartoe tijdens hun studie niet of slechts

gebrekkig op voorbereid zijn. Niet alle onderzoeksresultaten blijken boven-

dien stand te houden in de sociale context en dat is vervelend voor een pas

afgestudeerde academicus. Waar die sociale context het object van studie is,

zijn de uitkomsten lang niet altijd stabiel. Aan interne validiteit mankeert

het meestal niet dankzij de voortreffelijke research designs, maar aan de

externe des te meer. Er zijn teveel variabelen buiten het academische model

gehouden die in de praktijk speelballen zijn van intelligente sociale syste-

men. Dat is even wennen.

Dan het onderwijs waar de evidence based onderzoekers ook hun tijd aan

moeten besteden. Het beeld dat zich opdringt is er een van leken die talent-

volle sporters moeten trainen en coachen. Iets wat in het profvoetbal niet

snel gepikt wordt, maar in de evidence based cultuur onvermijdelijk is

geworden. De docent kan weinig anders doen dan leerboeken en artikelen

gebruiken waar alle bekende feiten en methoden om feiten te analyseren op

een rij worden gezet, die hij vervolgens uitlegt aan de studenten. Soms zijn

die boeken goed en gericht op praktijksituaties, maar vaak ook niet. Als ze

het wel zijn, ligt dat aan de schrijver, niet aan de docent want die ontbeert

veelal die ervaring. De studenten worden getoetst op hun kennis en inzicht

in deze enigszins kunstmatige wereld en gaan dan de praktijk in.

De typische evidence based docent is geen rolmodel want hij weet te 

weinig van de toekomstige werkomgeving van de student, uitzonderingen

daargelaten, want die zijn er gelukkig ook, al moeten ze oppassen voor hun

carrièrekansen in de academie. Wie als onderzoeker te veel aandacht heeft

voor onderwijs en het nog leuk vindt ook, loopt grote risico’s. Studenten

weten uiteraard zelf ook weinig van de praktijk en daarom kunnen ze niet

goed selecteren welke docenten wel of niet geschikt zijn als rolmodel. Geen

wonder dat de aansluiting met de praktijk problematisch is. De beste stu-

denten zijn klonen van minder geschikte rolmodellen, wat bij de selectie en

werving door bedrijven tot teleurstellingen kan leiden. Tot die teleurstellin-

gen hoort niet alleen het ontbreken van vaardigheden en kennis, maar ook

het niet weten waar men dan wel goed in is. De verse abituriënten zijn nog

lang geen reflective practitioners waar de praktijk zo veel behoefte aan heeft.
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2. Toegepast of toepasbaar?

De vraag of de evidence based opvatting voldoende oplevert voor de praktijk

is op zich relevant, maar wat heeft toegepast onderzoek te maken met meer

op de praktijkgericht onderwijs? In eerste aanleg zou toegepast onderzoek

een brug kunnen slaan waardoor in elk geval de universitaire docenten meer

gevoel krijgen voor de praktijk en de studenten beter voorbereid worden op

hun beroepsuitoefening. Daarmee is niet gezegd dat alle evidence based

resultaten niet toepasbaar zouden kunnen zijn, integendeel. Het toepassen is

echter niet triviaal en vereist nadere inspanningen die niet gedaan hoeven te

worden om in de vakliteratuur als een goede empirische onderzoeker te 

scoren. Deze nadere inspanningen worden in deze paragraaf uiteengezet.

Tevens komt aan de orde welke andere blinde vlekken er zijn. Bijvoorbeeld

dat evidence based onderzoek niet alle soorten problemen aan kan en dat er

behoefte is aan alternatieve methoden die dat wel kunnen. We maken dus

een onderscheid tussen toepasbaar onderzoek, toegepast onderzoek en 

academisch onderzoek, maar deze kunnen gedeeltelijk samenvallen.

Belangrijk is vooral de vraag of toegepast onderzoek volgens andere princi-

pes en designs tot stand komt dan het soort onderzoek dat hoog scoort in 

de academic journals.

Uiteindelijk zal ieder empirisch onderzoek toegepast kunnen worden,

met uitzondering wellicht van sommige soorten astronomisch onderzoek,

maar ook dat weten we niet zeker. Er zijn in de geschiedenis voldoende

voorbeelden bekend van onderzoek dat aanvankelijk geen enkel doel kon

dienen, maar dat later toch bruikbaar bleek. In elk geval is het kennen en

rekening houden met een doel wel het belangrijkste onderscheidende crite-

rium. Zuiver of fundamenteel onderzoek dient geen doel, anders dan de

nieuwsgierigheid van de onderzoeker en zijn collega’s. Toegepast onderzoek

is uitdrukkelijk uit op het dienen van een of ander doel, anders dan die

nieuwsgierigheid. Dat vereist afstemming tussen onderzoeker en  iemand

anders, laten we zeggen de belanghebbende gebruiker, die ook als sponsor

kan optreden. Zijn belang bepaalt het doel van het onderzoek. Toepasbaar

onderzoek vereist geen bijzondere coördinatie, maar een zekere mate van

beschikbaarheid voor de (potentiële) gebruiker. Het verschil zit in de afstem-

ming, oftewel de overeenkomst. Bij toegepast onderzoek hebben de onderzoe-

ker en zijn gebruiker overeenstemming over het doel dat bereikt zou moeten

worden en dat vereist interactie en overleg. Toepasbaarheid is enkel de ver-

antwoordelijkheid van de gebruiker, zij het dat de onderzoeker best passief

mag meewerken door te zorgen voor een goede toegankelijkheid van de

resultaten.
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Het is wel interessant om even stil te staan bij een bijzonder trekje van de

Nederlandse kennisinstellingen. Deze worden namelijk gekenmerkt door een

redelijke tot uitstekende productiviteit als het gaat om academisch, zuiver

en evidence based onderzoek, maar een relatief lage productiviteit waar het

gaat om toepassingen. Dit euvel doet zich in vele vakgebieden voor, maat-

schappijwetenschappen en techniek springen eruit. Voor dit feit is tot nu toe

geen afdoende verklaring gevonden, anders dan een sterke nadruk op acade-

mische prestaties in de kennisinstellingen, mede in de hand gewerkt door

het personeelsbeleid. Voor dat laatste zou men dan ook weer een verklaring

moeten geven, maar dat is moeilijk. De introductie van het topinstituut, als

een soort makelaar en projectontwikkelaar – een vinding van de voormalige

minister Wijers en voortgezet door het Innovatieplatform van de ministers

Balkenende en Van der Hoeven – moet in dit verband gezien worden als stap

in de goede richting. Uit de ervaringen van de laatste tien jaar blijkt inder-

daad dat toepassen geen triviale zaak is, maar veel inspanning vereist. Dit is

ook bekend bij de Universiteit Twente. De vraag is welke inspanningen pre-

cies.

Uit de ervaringen van de laatste jaren blijken enkele relevante zaken.

In de eerste plaats is de toepassing en de toepasbaarheid zeer gediend met

langere termijn programma’s waarin belanghebbende gebruikers en onder-

zoekers samenwerken aan de oplossingen waar een duidelijk praktisch

belang bij komt kijken. In de tweede plaats is de financiering van dit soort

onderzoek het best gediend met deels private, deels publieke bronnen.

Dat vereist meestal dat men zich concentreert op het zogenaamde precom-

petitieve ontwikkelingswerk, waardoor samenwerking van concurrenten in

een bepaalde bedrijfstak of stiel mogelijk wordt. In de derde plaats blijkt tel-

kens weer dat de academici weinig kaas gegeten hebben van de noden van

de gebruiker en dat er speciale deskundigheid vereist is om een effectieve

samenwerking tot stand te brengen en het programmanagement te doen.

De kaas heeft onder andere betrekking op het gebrek aan sense of urgency

en alsmede aan het academische vermogen om te begrijpen waar het de

praktijk echt om gaat. Aan de andere kant, de praktijk, blijkt men stelselma-

tig te onderschatten welke details er echt toe doen om een werkbaar en

betrouwbaar resultaat te boeken. Jumping to conclusions komt regelmatig

voor, zij het dat de academici soms ook te lang blijven genieten van de

schoonheid van het object en de research designs. Toegegeven, dit alles

klinkt tamelijk triviaal en komt overeen met de stereotypen en vooroordelen.

Twee zaken springen er evenwel uit. In de eerste plaats het enthousiasme

van alle partijen gekoppeld aan doelgerichtheid en ten tweede de creativiteit

“O
ve

r t
oe

ge
pa

st
 o

nd
er

zo
ek

”

080318 Oratie afscheidsboekje Bilderbeek  29-10-2008  14:34  Pagina 34



35

van de academische onderzoekers als zij in aanraking komen met de soms

praktijk die afrekent in harde euro’s. Dat is spannend en dus anders dan wat

men gewend was. Ook is gebleken dat jonge PhD’s het beste presteren, waar-

schijnlijk omdat ze nog kneedbaar genoeg zijn om het over een andere boeg

te gooien en omdat ze kansen zien om een aantrekkelijke positie in het

bedrijfsleven te bemachtigen. Maar om van deze ervaringen nou meteen een

methodologie te maken, gaat veel te ver.

3. Praxeologie

Uit de ervaringen met de topinstituten blijkt nog iets, namelijk dat er prak-

tische noden zijn waar de onderzoekers absoluut geen raad mee weten.

Dat betreft in eerste instantie het ontbreken van gegevens danwel het niet

voorhanden zijn van een simpele en betrouwbare methode om die gegevens

te genereren. Soms weet de praktijk ook niet goed aan te geven waar de

schoen precies wringt, terwijl de onderzoekers dat heel merkwaardig vinden.

Hoe kan je nou over een probleem spreken als je het niet eens kan definië-

ren? Een tweede observatie houdt verband met het discours over strategie,

marketing en concurrentie, waar de practici heel bedreven in zijn, maar waar

de academici in het begin raar van opkijken. Het went wel na enige tijd,

maar er blijft verschil op dit punt. De rationaliteit van de practicus is naar

buiten gericht, reflecteert op de omgeving waar van alles gebeurt wat ons

kan raken, terwijl de academicus zich concentreert op het ding an sich dat

bedacht moet worden. Het klinkt stom, maar het is echt zo.

Methodologisch en onderwijskundig gezien, is het meest opvallende punt

het werken met onvolledige en deels onbetrouwbare gegevens. Dat is precies

waarom de praktijk vaak zo gecompliceerd is (en leuk!) en waar studenten

onvoldoende op worden voorbereid. Studenten worden inderdaad gepokt en

gemazeld in de evidence based orthodoxie, maar de meesten van hen krij-

gen loopbanen waarin die methodologie slechts ten dele van pas komt. Zo is

er in de praktijk dikwijls geen tijd om op correcte wijze onderzoek te doen

omdat de problemen urgent zijn en haast geboden is. Veel praktische proble-

men hebben de neiging om te escaleren als je te lang wacht met ingrijpen.

Ook zijn er significante informatiekosten want de data liggen niet voor het

oprapen. Waar de onderzoeker nog de vrijheid heeft om zijn eigen onder-

werp te kiezen en uit dien hoofde niet ongevoelig is om zijn probleemstel-

ling aan te passen aan de beschikbaarheid van data, kan de practicus zich

deze luxe niet veroorloven. Het small sample probleem doet zich eveneens
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veelvuldig voor zodat de research designs die men geleerd heeft niet toepas-

baar zijn. Hoe ga je evidence based om met unieke systemen en gebeurtenis-

sen? Soms is gedegen onderzoek ook niet noodzakelijk om tot goede beslis-

singen te komen; de praktijk kent vele shortcuts en niet alle problemen hoe-

ven door de evidence based molen gehaald te worden.

Aan praktische vaardigheden, zoals vergaderen, communiceren en pre-

senteren wordt in de opleiding wel aandacht besteed, maar niet van harte en

niet grondig. Het moet vanwege de externe vraag naar praktisch vernuft,

maar hangt er een beetje bij. Bij praktische vaardigheden gaat het steevast

om sociaal gedrag, persoonlijkheid, creativiteit, communicatie en ambitie.

Daar worden trainingen voor opgezet die amper gerelateerd zijn aan de

eigen academische discipline. Op zich is het goed dat de zogenoemde gene-

rieke vaardigheden die later altijd van pas komen, op het rooster staan,

maar zou het niet beter zijn de praktijk te betrekken in het eigen vakgebied? 

Of staat dat op gespannen voet met het evidence based dogma? Komt nog

bij dat in menige discipline geen ontwikkelde praxeologie bestaat, zoals je

dat in de sterk ontwikkelde beroepen wel hebt. Medici, juristen en sommige

types ingenieurs hebben die praxeologie wel, maar bedrijfskundigen en eco-

nomen niet of nauwelijks. Alleen actuarissen en accountants hebben zoiets

en tegenwoordig proberen onder andere controllers en beleggers het ook

voor elkaar te krijgen, maar daar is men nog maar recent mee begonnen.

Uiteraard heeft de wetenschap een opbergsysteem nodig om alle feiten die

links en rechts verzameld worden in een geordend systeem aan elkaar te

relateren. Die functie wordt per definitie uitgeoefend door de theorie. Er is

nooit één theorie, want de feiten laten altijd alternatieve theorieën toe.

In het onderzoek naar de natuur zien we een bestendige vooruitgang: naar-

mate er meer feiten bekend zijn, wordt de theorie bijgesteld en verbeterd.

In de loop van de tijd wordt de theorie daardoor zoveel sterker dat deze het

predikaat “verklarend” krijgt. De methodologie die hieruit in de loop van de

tijd ontstaan is, blijkt zeer succesvol als motor van de vooruitgang.

Methodologie en praxeologie vallen dan samen.

De mens en zijn deels zelf ingerichte omgeving geven evenwel een ander

beeld. Mensen kunnen gebruik maken van de verzamelde kennis om hun

omgeving te veranderen waardoor eerder vastgestelde feiten en verbanden

worden weersproken. Er zijn maar weinig vaste waarden te vinden; alles is

voortdurend in beweging. Er zijn wel bestendige reflexen, zoals het streven

naar eigen belang, maar er zijn ook telkens weer verrassingen, bijvoorbeeld

het streven naar harmonie en sociale gerechtigheid. Regelmatigheden die

eerder aan het licht traden, kunnen soms in een keer omslaan naar hun
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tegendeel. Deze omstandigheden vereisen een praxeologie naast de weten-

schappelijke methodologie. In de literatuur vindt men enige troost omdat

daarin de klassieke drama’s behandeld worden die zich telkens weer voor-

doen, overal.

Het is niet acceptabel om te zeggen dat we nog te weinig van de mens en

zijn gedrag begrijpen en dat er meer onderzoek moet komen. Over de natuur

kan je zoiets wel zeggen, bijvoorbeeld als het gaat om het inschatten van de

veranderingen die de mens in het klimaat veroorzaakt. Dat is in eerste aan-

leg een natuurwetenschappelijk thema waar ongetwijfeld constante parame-

ters aan te pas komen. Maar zodra de mens en zijn gedrag in de sociale,

man-made omgeving worden bestudeerd, is er behoefte aan andersoortig

onderzoek en praxeologie. Praxeologie en toegepast onderzoek kunnen even-

wel niet rekenen op een coulante houding van de gevestigde academische

orde. Er zijn genoeg geleerden die in de praktijk hun mannetje staan, maar

in de officiële dogmatiek wordt er nauwelijks over gerept. Behalve door de

aanhangers van het Pragmatisme.

4. The quest for certainty

Dewey was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het

Pragmatisme, de Amerikaanse filosofieschool die hedentendage veel aan-

hangers kent in Scandinavië en Nederland. Deze school had enkele interes-

sante pijlen op zijn boog. Bijvoorbeeld dat waarheid niet alleen in de waar-

neembare werkelijkheid schuilt, maar ook door doelgerichte actie gecreëerd

kan worden. Dat was in regelrechte tegenspraak met vrijwel alle andere filo-

sofische stromingen, althans tot midden 19e eeuw. Een fraai bewijs hiervan

is de ontwikkeling van de handel in derivaten die immers, zoals wij weten,

geïnitieerd is door academische onderzoekers van financiële markten. Er zat

een leemte in de marktstructuur en dus moest er geld verdiend kunnen wor-

den met een nieuwe product/markt combinatie. Dat is aardig gelukt. De

theorie werd dus getoetst door eerst de werkelijkheid te veranderen. De han-

del in derivaten is vervolgens weer de opmaat geweest voor de dominantie

van de Arbitrage Pricing Theory. Er is altijd veel kritiek uitgeoefend op de bij-

zondere opvattingen van het Pragmatisme, maar in de financiële economie

zien we toch interessante bewijzen van deze opvatting.

Dewey was niet de enige geleerde die over onzekerheid sprak, maar hij

legde wel als eerste een verband tussen leergedrag en onzekerheidsvermij-

ding (risk avoidance). Enkele van zijn baanbrekende gedachten willen we
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hier noemen. In de eerste plaats neemt Dewey de filosofie en de religie geza-

menlijk op de korrel. Beide zijn volgens hem uitingen van risk avoidance.

De behoefte aan zekerheid is zo sterk, dat al zolang de mens bestaat,

deze krampachtig zoekt naar waarheden die het harde bestaan enige com-

fort kunnen geven. Het aardige van deze zienswijze is dat wetenschap en

religie over één kam geschoren worden. Waar kennis ontbreekt, selecteert de

mens gewoon enkele bovennatuurlijke waarheden. In wezen is de weten-

schapsbeoefening hier nog altijd mee bezig, zegt Dewey, omdat er met groot

enthousiasme nog altijd gezocht wordt naar onveranderlijke waarheden.

De praktijk van alledag is dermate onzeker dat het gemakkelijker is om op

zoek te gaan naar vaste parameters voor de beschrijving van de verbanden

tussen een klein aantal variabelen dan naar een handelwijze die de risico’s

kan mitigeren of uitschakelen. Dat is een harde kritiek die de wetenschap

over zich heen krijgt en die is niet helemaal terecht, maar als je goed om je

heen kijkt, zie je dat er wel waarheid in schuilt.

We gaan er nu met grote stappen doorheen en dat is te betreuren, maar

we zien hier duidelijk het nadeel van de evidence based research weer

opdoemen. De zoektocht naar zekerheid is het meest succesvol indien de

volle werkelijkheid verkaveld wordt in hanteerbare brokken waar je betrek-

kelijk gemakkelijk bestendige verbanden kan leggen en toetsen. Wat je daar

dan vervolgens mee kan doen, is een andere zaak. Soms heel veel, maar niet

altijd. De grotere verbanden verdwijnen uit het zicht als je geen andere

methode hanteert en het is ook voor de praktijk geen zegen, althans niet

altijd. Er mag dan een veelheid aan verbandjes ontdekt zijn, maar het blijft

een bonte verzameling feiten waarvan de praktische toepassing afhankelijk

is van condities die onvoldoende in kaart zijn gebracht. Er is dan wel een

zekere mate van risicoreductie gerealiseerd, maar je weet nooit of dat

slechts tijdelijke gemoedsrust was.

Een tweede adagium van het Pragmatisme is het experiment als belang-

rijkste methode van kennisverwerving. Niet alleen voor het wetenschappe-

lijk onderzoek, maar ook voor het onderwijs. Jonge kinderen leren op die

manier en Dewey was van mening dat er voor de mens eigenlijk geen betere

methode was. De leerstrategie van jonge kinderen is zowel economisch als

sociaal. Je doet het samen en met het doel er beter van te worden. Het expe-

rimenteren staat op de vaste schijf, is een onderdeel van het succes van de

menselijke soort en zou om die reden aangemoedigd moeten worden als

belangrijkste methode voor zowel onderwijs als onderzoek. In het onderzoek

is dat redelijk gelukt, maar in het onderwijs bepaald niet. Het echec van het

Studiehuis toont dat aan.
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Dewey waarschuwt verder voor te snelle actie om een probleem op te los-

sen; hij beveelt aan om ook als een probleem urgent is, wegen te zoeken om

experimenteel te werk te gaan. Noem een probleem niet te snel crisis, zegt

hij en blijf ook bij prompte reacties op zoek naar leermomenten. Ik kan in dit

verband niet nalaten te wijzen op de huidige maatschappelijke trend om

alles maar zo snel mogelijk radicaal aan te pakken, zoals het in het politieke

jargon heet. Dat gaat niet alleen ten koste van kennisverwerving, maar ook

van de leefbaarheid omdat aan iedere crisisinterventie weer de bezwaren

van nieuwe onzekerheden kleven. De pragmatici wisten dat als geen ander

want velen van hen hadden aan de meegevochten in de Amerikaanse

Burgeroorlog zoals vele idealistische academici uit het Noorden. Ze moesten

echter achteraf constateren dat dit conflict meer ellende had gebracht dan

opgelost. Aan de andere kant voelden ze zich niet aangetrokken tot de con-

servatieve ideologie, vandaar hun gedreven aandacht voor experimenten,

leerprocessen en het creëren van een nieuwe realiteit die pas later empirisch

kan worden getoetst, zoals in het voorbeeld van de derivatenhandel.

Hun benadering was integraal, een voorloper van de systeembenadering die

vroeger in de bedrijfskundige faculteiten populair was. Deze kenmerken van

het Pragmatisme lijken in het bijzonder van pas te komen in een technische

omgeving waar toch een iets andere traditie heerst dan in de algemene uni-

versiteiten. Maar het voorbeeld van de derivatenhandel laat zien dat ook de

traditionele bolwerken hier profijt van kunnen hebben. Het kan geen kwaad

daar nog eens naar te kijken.

5. Poverty of historicism?

Popper is als geen ander verantwoordelijk voor de dominantie van evidence

based research door erop te wijzen dat het ultieme criterium voor ware ken-

nis falsificatie is. Een theorie is nooit meer dan een opbergsysteem dat op

alle mogelijke manieren getoetst wordt totdat deze door de feiten weerlegd

wordt. Dat is de enige zekerheid die er is, want positieve uitkomsten geven

die zekerheid niet. Vervolgens wordt het opbergsysteem inhoudelijk aange-

past en gaan we weer vrolijk verder met toetsen. Tegen deze opvatting is

weinig in te brengen, maar het is een duidelijke aansporing om alle aan-

dacht te schenken aan toetsing. Toetsen is alles, niet een beetje, maar met

volle kracht en nooit aflatend. Ieder positief resultaat toont aan dat er nog

niet goed genoeg getoetst is.
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Voor de natuurwetenschappen is de Popperiaanse aanpak inderdaad

effectief en geheel in overeenstemming met de eeuwenlange ontwikkeling

van kennis. Ook kan niet ontkend worden dat er kennisgebieden zijn waarin

alleen tot toepassing overgegaan wordt als er veel zekerheid is omtrent de

werking, bijvoorbeeld medische interventies of kernenergie. Het kan ook

geen kwaad om bepaalde interventies voortdurend in de gaten te houden en

de werking ervan voortdurend te toetsen, zoals de keuringsdienst van waren

dat doet of de inspectie van de volksgezondheid. Maar de alledaagse werke-

lijkheid is zelf een experiment en het is economisch verantwoord om af en

toe knopen door te hakken zonder eindeloze herhaling van zetten. De ont-

wikkeling van de natuurwetenschappen wordt door Poppers idee correct

weergegeven en het is voor de grand designs van de theorie een ultiem crite-

rium, maar er zijn kennisgebieden – hele ordinaire moeten we erkennen –

die wel met minder kunnen.

Economie en bedrijfskunde behoren tot die ordinaire wetenschappen

omdat ze enerzijds bedoeld zijn om bruikbare resultaten te leveren, wat al

behoorlijk moeilijk is, en anderzijds te maken hebben met een instabiele

werkelijkheid waar iedere constante van de ene dag op de andere aan de

haal kan gaan en dan volstaat het niet op te merken dat men er kennelijk

ten onrechte vanuit ging dat het om een echte constante ging. De funda-

mentele oorzaak van die instabiliteit is de menselijke natuur zelf. Beslissers

kunnen bijvoorbeeld kennis nemen van onderzoeksresultaten en dan beslui-

ten hun gedrag te veranderen, vaak trouwens zonder expliciete besluitvor-

ming, men doet het gewoon. Beslissers hebben bovendien belangen en die

worden nog al eens rücksichtslos behartigd. De man-made omgeving van

politiek en bedrijfsleven wordt beheerst door intelligente wezens. De men-

selijke natuur kent soms ook een zekere traagheid waardoor aanpassingen

niet onmiddellijk plaats vinden, maar dat weer wel doen als de laatste drup-

pel de emmer doet overlopen. Dat maakt het lastig om effecten in te schat-

ten. Vervelend voor het opbergsysteem omdat je een project nooit af krijgt,

maar voor de toepassing dramatisch en frustrerend.

Popper had weinig goeds te melden voor wetenschappen die zich inlaten

met menselijk gedrag; zij lijden aan het syndroom dat hij historicisme

noemde. Economie en andere maatschappijwetenschappen lijden daar vol-

gens hem aan en de beoefenaren van die vakken gaan eronder gebukt.

De uitdrukking “poverty of historicism” zegt alles. Merkwaardigerwijs is er

een overeenkomst met het Pragmatisme waar het gaat om de validiteit van

historische waarnemingen. De realiteit kan volgens Dewey cs door experi-

menten veranderd worden zodat nieuwe waarheden aan het licht komen.
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De pragmatici waarschuwen in feite voor ongefundeerd conservatisme, in

het besef dat de evidence based benadering dit effect juist oproept. Popper is

passief en neutraal, Dewey niet. Zolang er geen falsificatie beschikbaar is,

houdt de onzekerheid volgens Popper aan en dan kan je nergens op rekenen

en weet je ook niet waar het heen gaat. Bij Dewey staat de deur open voor

verandering. Popper is wars van futurisme en zoekt zijn uitweg in beschou-

wingen over politiek, democratie en vrijheid van meningsuiting. Het is een

overtuigend verhaal voor verlichte geesten, maar hoe kan waarheid door

democratie en mensenrechten tot stand komen? Waaraan ontleent de volks-

raadpleging zijn superioriteit als het om wetenschap gaat? Popper ontkomt

niet aan zijn eigen strenge opvatting door filosofische gedachtenexperimen-

ten en historische beschouwingen te berde te brengen die niet voldoen aan

zijn eigen criterium van falsifieerbaarheid. Kennelijk kan het niet anders.

6. Regime switches 

Popper’s visie omtrent de armoede van de historiografie is wetenschaps-

theoretisch wel juist, maar om praktische redenen niet nuttig. Wij hebben te

weinig databestanden met een lange historie terwijl er juist veel gebeurd is

in het verleden waarvan geleerd kan worden. Het individu en iedere maat-

schappelijke instantie leven te kort om blind te kunnen varen op hun eigen

ervaring. We kunnen het betreuren dat de Romeinen en de Egyptenaren zo

weinig data hebben vastgelegd, maar dat wil niet zeggen dat ze geen infor-

matie hebben nagelaten. Het is zaak om daar zorgvuldig mee om te gaan en

dat doen we ook uit een oogpunt van tijdverdrijf en monumentenzorg, maar

we kunnen de kansen om wat te leren uit de geschiedenis niet laten liggen.

Sommige problemen in de menselijke omgeving komen plotseling op.

Soms houden ze de geesten lange tijd bezig om daarna vanzelf weer te ver-

dwijnen, al dan niet met ernstige ontwrichtingen. Kijk naar de huidige pen-

sioenproblematiek. Daar hebben we de handen vol aan, maar de laatste keer

dat dit probleem zich voordeed, was ten tijde van het Romeinse Rijk.

Veel betrouwbare statistieken hebben we niet, maar vaststaat dat de

Romeinen en hun beschaving door een pensioencrisis het loodje hebben

gelegd. Er was op den duur te weinig gebiedsuitbreiding om veteranen een

stukje land (hun welverdiende pensioen) te kunnen geven en tegelijkertijd

was de inzet van militairen tot hoge niveaus gestegen door de binnendrin-

gende barbaren uit het Oosten. Dit pensioenprobleem bestond al enige eeu-

wen. Vanaf de tweede eeuw voor Christus werden ingrijpende landhervor-
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mingen uitgevoerd en zelfs burgeroorlogen uitgevochten om het tij te keren.

Dat ging meestal gepaard met grote paniek in het openbaar bestuur en bij de

bevolking. Maar op den duur bestond het probleem al zo lang dat niemand

er zich nog druk om maakte en toen sloeg het onheil toe. Zelfs nadat de

Barbaarse autoriteiten zich voorstanders van de continuïteit van het Rijk

betoond hadden. De economie stortte in en dan valt alles in een zwart gat.

Misschien net zoiets als de schuldenlast van de V.S. waar we ons een jaar of

zes geleden nog erg druk om maakten maar waar we de laatste vier jaar

geen probleem meer in zagen omdat het al zo lang goed ging. Het is geen

uitgemaakte zaak of de recente credit crunch daar iets mee te maken heeft,

maar het is wel plausibel. De meeste officiële historici hebben overigens

geen verstand van pensioen en daarom zijn ze er ook nooit achter gekomen

dat dit de oorzaak van de ondergang van het Romeinse Rijk was. Leuk om te

weten nu we er zelf ook mee geconfronteerd worden. Trouwens ook de

grootschalige migratie is in onze tijd weer vergelijkbaar met toen.

De Romeinse geschiedenis is leerzaam omdat deze laat zien wat er kan

gebeuren als een probleem te lang blijft voortwoekeren. De kruik gaat zolang

te water tot ze barst. In het moderne jargon gaat het dus om omslagpunten,

tipping points en regime switches welke moeilijk te voorspellen zijn met

modellen die volgens de beste evidence based methoden zijn ontwikkeld.

Methoden die de Romeinen niet hadden, maar staan wij er nu beter voor? In

elk geval is er tot nu toe niemand die probeert om de huidige vergrijzings-

problemen in verband te brengen met de Oude Geschiedenis. Wie weet, mis-

schien hadden de Romeinen ook al zoiets als de levensloopregeling bedacht.

Je kan hier een model van maken en dat statistisch toetsen, zoals we dat

nu ook doen, maar het probleem is dat we onvoldoende betrouwbare data

hebben. Maar ook zonder getallen is te zien dat er een lange termijn trend is

die indiceert dat er op enig moment een einde moet komen aan de expansie

en de welvaartsgroei. Het moment waarop de boel in elkaar klapt is echter

niet exact te voorspellen. Er zijn te veel variabelen werkzaam in de praktijk.

Mensen en instituties passen zich aan aan de omstandigheden tot ook dat

niet meer soulaas biedt en het systeem in elkaar klapt. en daarom werd het

in de vijfde eeuw opeens aantrekkelijk om als soldaat voor andere war lords

te gaan werken. De Romeinse economie kon het niet meer trekken, maar de

veteranen moesten toch ergens van leven. De casus verdient een grondiger

analyse dan in dit verband geleverd wordt, ook door historici, maar het moet

duidelijk zijn dat zoiets nuttige informatie kan opleveren over beleid, politiek

en gedrag van de bevolking.
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In onze dagen gaan we de pensioencrisis te lijf met statistische analyses,

wat niet verkeerd is, maar ook geen uitsluitsel biedt. Want niemand weet op

basis van evidence based onderzoek welke gedragsveranderingen en regime

switches ons te wachten staan. We hebben er geen gegevens over want het is

sinds de vijfde eeuw niet meer voorgekomen op die schaal. Historicisme is

feilbaar als kennisbron, maar toch ook wel een beetje nuttig om patronen te

ontdekken die je alleen achterhaalt als je je afvraagt wat wij gedaan zouden

hebben als machthebbers in het Romeinse Rijk met de kennis van nu. Dat

zou als exercitie wel eens nuttiger kunnen zijn dan uitrekenen wat het pen-

sioen in 2020 gaat kosten of hoeveel verzorgers er dan nodig zijn om de oud-

jes te bedienen onder de veronderstelling dat alle parameters constant blij-

ven en mensen hun gedrag niet aanpassen. Een vorm van backtesting die in

de financiële praktijk veelvuldig toegepast wordt. De strategische dialoog en

de scenariomethode maken eveneens gebruik van historische informatie en

ervaringen. Dat kan helpen om beslissers inzichten te verschaffen die ze

anders niet kunnen krijgen. Het zijn vormen van simulatie of gaming om

voorbereid te zijn op mogelijke situaties. Niet alleen voor de pensioencrisis.

Regime switches zijn moeilijk te voorspellen en de oorzaken zijn bekend.

Zowel de modellen als het gedrag worden gekenmerkt door traagheid en

hang naar stabiliteit. In de meeste modellen wordt gewerkt met constante

parameters die eerder uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Daar kun-

nen trends aan het licht komen, zoals een bestendige groei, een efficiency-

verbetering, een gestaag afnemende spaarzin of een toenemende risico-

premie, maar hoe lang een trend ook al bestaat, er is geen zekerheid dat het

ineens niet afgelopen kan zijn. Dat ligt niet alleen aan de modellen, maar

ook aan het menselijk gedrag dat nu eenmaal gekenmerkt wordt door ener-

zijds routines, vaste gewoonten en reflexen, anderzijds door onvoorspelbaar-

heid. Gaat het een tijdje goed, dan ontstaat vanzelf het gevoel dat het altijd

zo zal blijven en dat er geen aanleiding is om aan te passen. De voortwoeke-

rende subprime crisis is er een voorbeeld van. Ook zien we het verschijnsel

in de conjunctuur en de risicopremies van aandelen.

In de financiële wereld is men zich terdege bewust van deze gevaren,

maar men kan er niets aan doen dat de econometrische modellen ontoerei-

kend zijn. De historie wordt er echter niet bijgehaald en dat leidt ertoe dat er

(gemiddeld) om de zeven jaar een financiële crisis is, telkens weer op een

andere manier, maar wel met generaliseerbare kenmerken. Zo zijn er perio-

den van gematigde groei die afgewisseld worden door korte perioden van

crisis. Dat die crisis er in die speciale manier kwam, werd niet voorspeld.

In modellen gaan de parameters ineens aan de haal. Zo verandert het teken
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van een covariantie waardoor de risicospreiding in zijn tegendeel verandert.

Men noemt dat dan contaminatie of splill-over, maar begrijpen doen we het

niet. Het heeft ook geen zin om het crisisgedrag van mensen irrationeel te

noemen; het ware beter om te onderzoeken welke factoren aan dit gedrag

ten grondslag liggen. Fear and greed zijn mooie woorden, maar de model-

bouw kan er weinig mee. Iedere generatie heeft een historisch recht op zijn

eigen frustraties en die spelen op als er weer eens een crisis is, maar van de

ervaringen van vorige generaties wordt veel te weinig geleerd. Daar heeft

Popper met zijn Poverty of historicism een punt. De econometrie heeft mis-

schien geen boter op het hoofd, maar gebruikt wel geaggregeerde parame-

ters, ook uit de historie. Van iedere vijftig jaar zijn er hooguit zeven die

gekenmerkt worden door crisis en krimp, maar in de standaarddeviaties en

de gemiddelden wordt het feit dat het gaat om twee totaal verschillende

regimes met hun eigen dynamiek en parameters niet teruggevonden. Op die

manier kan je dus nooit een crisis voorspellen.

7. Onderwijs en praktijk

Natuurlijk kunnen we Popper de financiële crisis niet in de schoenen schui-

ven, eerder nog de toezichthouders en de bankdirecteuren zelf, maar we

kunnen wel waarschuwen voor een eenzijdige aandacht voor evidence based

research die belangrijke zaken niet opneemt in de modellen, domweg omdat

ze weerbarstig zijn. We kunnen ook de werkelijkheid niet stoppen, beteuge-

len of bevriezen omdat de kunst van het modelbouwen nog in de kinder-

schoenen staat, maar we kunnen wel jonge generaties beter trainen in het

omgaan met problemen die tot nu toe aan de tucht van de empirische toet-

sing ontsnappen. Dat vereist meer aandacht voor praktische problemen en

de beste manier om dat te doen is meer werk maken van toegepast onder-

zoek. Daarmee worden de studenten en de praktijk beter bediend.

Aangezien toegepast onderzoek – zoals hiervoor omschreven – zich van

andere types onderzoek onderscheidt door de aanwezigheid van een doel-

stelling inzake een niet-triviaal praktisch probleem, blijven er twee waar-

schuwingen over die belangrijk genoeg zijn om ze in de uitleiding van een

essay expliciet te noemen. Dat is in de eerste plaats het inzicht dat pogingen

tot toegepast onderzoek er dikwijls niet in slagen het geselecteerde pro-

bleem op te lossen op een wijze die van academici impliciet altijd verwacht

wordt, namelijk door sluitende verklaringen te produceren en waarmee de

beste oplossing kan worden gekozen. Misschien wel de belangrijkste verkla-
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ring van het feit dat menige goede onderzoeker zich verre wenst te houden

van dergelijke missions impossible, maar daar staat tegenover dat er goede

kansen gemist worden om studenten voor te bereiden op hun toekomstige

beroepsuitoefening. Die studenten zouden actief betrokken moeten worden

in toegepast onderzoek om deze toestanden aan den lijve te ondervinden.

Waarom niet eigenlijk?

De tweede waarschuwing betreft het beroep op de onderzoekers om toch

maar met enig zelfvertrouwen oplossingen aan te dragen, ook als het onder-

zoek niets bruikbaars heeft opgeleverd. Opdrachtgevers beschikken over een

groot arsenaal aan snedige opmerkingen, zoals: (1) U hebt er verstand van,

dus zeg maar wat er moet gebeuren; (2) hebben we al die moeite voor niets

gedaan; of (3) waarom hebben we niet eerder bedacht dat dit onoplosbaar

was? Het is belangrijk dat studenten zoiets vroegtijdig meemaken en het is

evenzeer nuttig om de gangbare strategieën voor dit soort situaties met ze

door te nemen.

Een veelvuldig waar te nemen strategie is je er volledig van af maken,

door expliciet mede te delen dat er geen touw aan vast te knopen is en de

practici zelf maar moeten gokken, wat ze overigens wel vaker doen. Dat is

niet prettig, maar soms onvermijdelijk. Het academische voorbehoud is ech-

ter niet de enige optie. Een andere mogelijkheid is om al redenerend en

communicerend te helpen bij het selecteren van een vermoedelijk vrucht-

bare danwel onschuldige aanpak waar weinig bloed uit kan vloeien, maar

waardoor het probleem op z’n minst ontdaan wordt van zijn intensiteit.

Dat is de consulting variant, waar je enige natuurlijke aanleg voor moet heb-

ben, maar die nuttige lesstof voor de studenten oplevert; zij moeten zich

later immers ook op die manier waarmaken. Een derde optie is niet zo zeer

om more–of-the-same nader onderzoek te bedingen maar om (wetenschap-

pelijk verantwoord) te experimenteren en daar dan actief bij betrokken te

zijn. Dat is het beste van twee werelden en geheel in lijn met Dewey, vooral

als studenten intensief betrokken worden bij het ontwerpen van de onder-

zoeksaanpak. Dan wordt ook Popper weer tevreden gesteld want met goede

experimentele research designs kun je als academicus altijd scoren. Met

geschiedschrijving valt niet te scoren in de academic journals, maar we kun-

nen er niet omheen in het onderwijs en het toegepaste onderzoek. Beide

gaan over de praktijk en beide stellen eisen aan de universiteiten waar de

huidige academische cultuur zich ten onrechte aan onttrekt.
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Jan Bilderbeek heb ik pas later in mijn leven ontmoet via Bert Bruggink waarmee 

ik een collegiale relatie had vanwege onze functie als CFO bij financiële instellingen

(Rabobank en ABP). Wij hebben met gedrieën de afgelopen tien jaar enige zeer 

interessante dissertaties (in Twente) helpen afronden en  dat was niet alleen een

genoegen vanwege onze natuurlijke verwantschap, maar ook in lijn met hetgeen ik

in dit essay over toegepast onderzoek onder woorden heb proberen te brengen.

Jan van de Poel is hoogleraar risk management aan de Universiteit Maastricht 

alsmede commissaris, bestuurslid en adviseur. Voorheen was hij CFO van ABP en

Sphinx en hoogleraar aan de Universiteiten van Amsterdam en Maastricht. Hij is

Geke Blok en George Calhoun erkentelijk voor hun nuttige commentaar en voort-

durende bijstand.
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