Ge
ld
is bijzaak
De crisis van 2008 was hun
‘reality check’: zekerheden bestaan
niet. Ze kijken daarom verder
dan geld en carrière: hun werk
moet sociale betekenis hebben.
De westerse samenleving staat
immers voor grote uitdagingen
die je samen moet oplossen. Vier
millennials spreken.

‘Hè? Waarom zou je in je werk iets gaan
doen wat géén impact heeft?’
Isis Hommema reageert een tikkeltje
verbouwereerd als zij de vraag krijgt
voorgelegd waarom zij het belangrijk
vindt om oplossingen te bedenken voor
maatschappelijke problemen. ‘Er zijn
veel reële dreigingen in de wereld’, zegt
de 26-jarige consultant van Andersson
Elffers Felix. ‘Daar ben ik al op jonge leeftijd van doordrongen geraakt.’
Hommema hoort bij een generatie
consultants voor wie, met de lessen
van de financiële crisis nog vers in het
achterhoofd, snel veel geld verdienen en
opklimmen niet langer de voornaamste
ambitie is. En een 60-urige werkweek?
Nee, bedankt. Hoger op het wensenlijstje van de jonge consultant staan tegenwoordig kreten als ‘duurzame oplossingen bedenken voor maatschappelijke
vraagstukken’, ‘verantwoordelijkheid
nemen’, ‘autonomie’ en ‘blijven leren’.
Om jonge consultants meer met elkaar te verbinden, startte Hommema
samen met medeconsultants Kees Goudzwaard (30, Rijnconsult), Tammy Lie
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(27, BMC) en Mirthe Lantman (32, JBR)
een netwerkclub. In het Muntgebouw in
Utrecht was begin september de aftrapbijeenkomst van hun Young Consulting
Network. Doel: discussiëren over de
toekomst van het vak, sparren over de
rol van jonge adviseurs en ervaringen
uitwisselen.
‘Jongeren waren binnen onze brancheorganisatie ROA slecht vertegenwoordigd’, zegt Goudzwaard. ‘Het was toch
een beetje een grijze oudemannenclub
geworden.’ Haastig zegt hij daar achteraan: ‘Dat vinden ze zelf trouwens ook.’
En jonge consultants willen zoveel
mogelijk van elkaar leren, vult Lantman
aan. ‘Mijn kantoor werkt alleen voor de
private sector, maar veel van mijn collega’s zijn ook actief voor de publieke sector. Zij hebben een andere achtergrond
en kijken met een heel andere blik naar
het adviesvak. Hun verhalen leveren mij
nieuwe inzichten op.’
De consultancy op de schop nemen is
niet het hoofddoel van de jonge netwerkclub. Toch zal door de andere blik op de
wereld van de nieuwe generatie jonge
consultants het adviesvak gaan veranderen, zo verwachten deskundigen. Ook
omdat in het bedrijfsleven de noodzaak
is ontstaan verder te denken dan alleen
in termen van economische groei, aldus
Ard-Pieter de Man, hoogleraar consultancy aan de Amsterdamse VU.
‘Bedrijven zien zich geconfronteerd
met complexe vraagstukken in de zorg,
op het gebied van klimaat en integratie’,
zegt De Man. ‘Consultants zijn er dol op
deze vraagstukken op te lossen. Daarbij
verwacht ik dat er veel meer samenwerking plaats gaat vinden tussen adviesbureaus: met elkaar problemen oplossen,

in plaats van ieder voor zich. De problemen zijn er complex genoeg voor.’
De Man vindt het Young Consulting
Network dan ook ‘helemaal van deze
tijd’. Deze generatie jonge consultants
heeft volgens hem uitstekende netwerkers. ‘Ze zoeken elkaar op en willen van
elkaar leren. Over de grenzen van het eigen adviesbureau heen. Vroeger gebeurde dat alleen op partnerniveau.’
Ton Wilthagen beaamt dit. Hij is
hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg en
ziet parallellen tussen deze jonge netwerken en start-ups. ‘Er heerst een groot
gevoel van “here we come”: samen kunnen we de wereld aan. Het is hier een en
al positivisme.’
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In de dagelijkse praktijk merkt
JBR-consultant Lantman al dat de blik in
de advieswereld meer naar buiten is gericht. ‘De crisis is voorbij. Wij zien elkaar
niet meer louter als concurrent, maar
ook als vakgenoten. Ons netwerk speelt
hierop in.’
De oprichters van de jonge consultantsclub behoren alle vier tot de generatie over wie al pagina’s vol zijn geschreven en waar iedereen wel een mening
over heeft: de millennials. Narcistisch,
lui, met weinig behoefte aan zekerheid
en vooral idealistisch. Al deze etiketten
zijn de afgelopen jaren op deze generatie
geplakt, geboren tussen grofweg 1980
en 2000.

35-

Het Young Consulting Network
brengt adviseurs tot 35 jaar bijeen om inspiratie op te doen,
betekenis te geven aan het vak
en uitwisseling te faciliteren.

Zelf kijken ze een stuk nuchterder
naar alle beeldvorming. ‘Over millennials hoor je ook vaak dat ze best de wereld
willen redden, maar wel op maandagmiddag’, stelt Goudzwaard. ‘En daarna
gaan ze weer leuke dingen doen. Wat
ik wil zeggen: wij hebben zeker onze
idealen, maar wij zijn niet ineens betere
mensen dan jonge hoogopgeleiden uit
eerdere generaties.’
En zijn ze echt idealistischer dan hun
ouders? Mwah. De ouders van Lantman
en Hommema liepen in de jaren tachtig
mee in de kernwapenprotesten. ‘Ik zie
onze generatie nog niet met 300.000
man naar het Malieveld gaan om ergens
tegen te protesteren’, stelt Hommema.
Dat neemt niet weg dat het viertal in
hun werk inhoud boven geld stelt. Vraag
Lie naar haar belangrijkste wapenfeit tot
nu toe en ze noemt een onderzoek dat
zij deed in opdracht van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
naar verbeteringen in de aanpak van kindermishandeling. ‘Dit is een goed voorbeeld van een opdracht waarbij je direct
impact hebt op de levens van burgers,
patiënten of leerlingen. Door jouw werk
help je kwetsbare groepen in de samenleving. Dat geeft veel voldoening.’
Ook de andere bestuursleden voerden in hun prille carrière al adviesopdrachten uit voor grote opdrachtgevers.
Hommema evalueerde voor de minister
de wet Toezicht auteursrecht, Lantman
bedacht een strategie voor een Nederlands maritiem bedrijf om voet aan de
grond te krijgen in China, en Goudzwaard begeleidde in zijn vorige baan
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bureaus zien
elkaar niet
meer louter
als concurrent,
maar ook als
samenwer
kingspartner’
Naam
Mirthe Lantman
Leeftijd:
32 jaar
Baan
Adviesbureau JBR
Opleiding:
Bachelor management,
economie & recht aan
Hogeschool InHolland,
master bedrijfskunde aan
de VU

§ Vervolg van pagina 5

als zorgmanager de overname van een
failliete ggz-instelling.
‘Veel geld verdienen is voor mij niet
belangrijk’, zegt Goudzwaard. ‘Ik wil niet
meedoen in die race naar altijd maar
meer, meer, meer. Ik wil werk doen dat
maatschappelijk relevant is. Al geldt dat
natuurlijk niet voor iedere jonge hoogopgeleide. Voor sommigen is een mooie
auto nog steeds een doel op zichzelf.’
In de vriendengroep van Hommema
werken veel mensen vier dagen. Volgens
de consultant van Andersson Elffers
Felix willen jonge hoogopgeleiden tegenwoordig vooral een ‘basisniveau’
bereiken dat hun ruimte geeft voor meer
keuzevrijheid. Een huis, een auto, een
drankje op het terras doen, uitgaan:
dat is voldoende. ‘Waarom zou ik altijd
zestig uur per week draaien, als ik mijn
basisniveau heb bereikt’, zegt Hommema. ‘Nu houd ik tijd over voor andere
dingen.’
Verbaasd over de maatschappelijke
betrokkenheid bij de huidige generatie
jonge hoogopgeleiden op de werkvloer is
de Tilburgse hoogleraar Wilthagen niet.
Zij hebben ‘collectief iets meegemaakt’,
namelijk de diepe financiële crisis die in
2008 uitbrak, legt hij uit. ‘De tijd waarin
je opgroeit, de gebeurtenissen die zich
daarin afspelen, vormen een generatie.
Zij hebben de ellende van de crisis van
dichtbij meegemaakt: ouders of bekenden die werkloos werden, vrienden die
na het afstuderen geen baan konden vinden. De crisis heeft hen ervan overtuigd
dat er meer is dan alleen geld verdienen.’
Talitha Muuse, sociaal ondernemer
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en generatie-expert, betitelt de financiële crisis als een ‘eerste realitycheck’
voor de millennials. Deze generatie
groeide op in de jaren negentig, een
periode van steeds hogere welvaart. En
op het moment van afstuderen werden
ze plots geconfronteerd met een diepe
financiële en economische crisis.
‘Opeens was de belofte dat je na je
studie direct een baan zou krijgen, ongeacht je opleiding, niets meer waard’,
zegt Muuse. ‘Jongeren hadden bovenmatige interesse voor deze crisis. In je
studententijd kijk je doorgaans met een
kritischer blik naar de maatschappij. Al
snel bleek dit geen economische dip te
zijn, er was iets anders aan de hand: er
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De consultancymarkt van
de Benelux is, gestuwd
door de groeiende vraag
naar digitale transformatie,
in 2017 door de grens van
€ 2 mrd gebroken.
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Jonge consultants zijn gewild. Het aantal ‘business
consultancy’-vacatures is in
Nederland afgelopen jaar
gestegen van 430 naar iets
meer dan 900.
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Uit de Consulting Salary
Survey (2017) onder
ruim 700 jonge consultants, blijkt dat ‘Junior
Consultants’ gemiddeld
€ 41.260 bruto verdienen.

‘Ik zie onze
generatie
nog niet met
300.000
man naar het
Malieveld
gaan om
ergens tegen te
protesteren’
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Het Young Consulting
Network is bedoeld
voor alle jonge consultants — niet alleen die
van de grote spelers.

● Dit betekent niet dat
jonge adviseurs bij an
dere of kleinere advies
firma’s niet welkom zijn
bij het Young Consulting
Network, benadrukt
Tammy Lie van BMC.
‘Ons netwerk is absoluut
geen ROAfeestje’, zegt
Lie. ‘Wij willen een plat

afgelopen jaren veranderd is, heeft ook
een hoop onzekerheid met zich meegebracht, stellen de vier jonge consultants.
Zij accepteren dat er geen zekerheden
meer zijn.
‘Wij worden er iedere dag via de media
op gewezen dat onze generatie en die van
onze kinderen een hoop maatschappelijke problemen te wachten staan als wij
nu niets doen’, zegt Lie. ‘Denk alleen al
aan het klimaat. Wij krijgen veel meer
informatie tot ons dan eerdere generaties jongeren. Dat vormt je wereldbeeld.
Dat maakt ons er bewust van dat er meer
is dan de economie, maar dat er tegelijkertijd ook onzekerheid is. Hoe ziet onze
toekomst eruit?’
Volgens Goudzwaard is het een illusie
te denken dat er in deze tijd nog financiële zekerheden zijn. Die ga je niet vinden.
Met zijn pensioen is hij bijvoorbeeld nog
niet bezig. ‘Ik geloof dat dat wel goed
komt. Of niet. We weten het niet. Net
zoals een vast contract niet heilig is. Ik
ben niet bereid keihard te werken voor
iets dat later komt. Ik steek liever mijn
energie in iets wat maatschappelijke
relevantie heeft.’
Bas Knoop is redacteur van het FD.

Niet voor old boys
Jonge consultants verenigen zich

● De vier leden van
het kersverse Young
Consulting Network
werken allen bij
adviesbureaus die zijn
aangesloten bij de
Raad van Organisatie
Adviesbureaus (ROA).
Bij deze branche
vereniging, in 1971 opge
richt, zijn 21 consultancy
bedrijven aangesloten.
Dit zijn vooral de beken
de grote Nederlandse
adviesfirma’s zo
als BMC, Twynstra
Gudde en Andersson
Elffers Felix. In totaal
zijn er bij de Kamer van
Koophandel ongeveer
112.000 adviesbureaus
ingeschreven.

zaten flinke weeffouten in het financiële
systeem. Dat heeft millennials aan het
denken gezet.’
Maar het is, benadrukken Wilthagen
en Muuse, niet alleen de financiële crisis die de maatschappelijke betrokkenheid bij de millennials heeft aangewakkerd. Deze jonge generatie is ook veel
meer doordrongen van de gevolgen van
klimaatverandering, en de impact van
migratiestromen op de samenleving.
‘Dit zijn allemaal confronterende kwesties die ervoor hebben gezorgd dat millennials met een bredere blik naar de
wereld kijken’, zegt Wilthagen. ‘Weg uit
de eigen bubbel.’
Het rappe tempo waarin de wereld de

form bieden aan iedere
jonge adviseur.’
● De ROA tracht door
gezamenlijke voorwaar
den en een gedrags
code de kwaliteit van
advieswerk te waarbor
gen. Bij klachten kunnen
bedrijven of overheden
een consultant van een
kantoor voor de tucht
rechter dagen.
In mei van dit jaar
scherpte de ROA de
kwaliteitseisen voor zijn
leden aan, ‘in een poging
het kaf van het koren te
scheiden’, aldus Michael
van der Velden, voor
zitter van de branche
vereniging.
● Adviesbureaus moe
ten voortaan in het be
zit zijn van een internati
onaal kwaliteitskeurmerk
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en van ervaren adviseurs
wordt verwacht dat zij
ieder jaar scholings
punten halen. ‘Adviseur
is — anders dan advo
caat en accountant —
een onbeschermd be
roep. Iedereen mag zich
consultant noemen. Wij
moeten het hebben van
zelfregulering, terwijl
advocaten onder toe
zicht staan van de Orde
van Advocaten en bij
de accountants de AFM
meekijkt.’
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