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Organisaties en individuen zijn middels 
informatie in allerhande netwerken met 
elkaar verbonden. Antwoorden van giste-
ren geven geen garantie voor het heden. 
We hebben vaak meer moeite met het 
stellen van de juiste vragen dan met het 
vinden van passende antwoorden. ‘Innova-
tie’ lijkt het toverwoord, maar vanuit welk 
perspectief pakken we dit aan? Hoe 
definiëren we een strategie die enige vorm 
van duurzaamheid in zich bergt? Vanuit 
welk denken benaderen we het kluwen aan 
vraagstukken dat op ons afkomt? Leidt 
meer informatie hierbij tot een beter 
oordeel? 
 
Ons tijdgewricht wordt gekenmerkt door 
overvloedige gegevens en de profeten van 
‘ big data’ en ‘business analytics’ beloven 
bergen inzicht, maar we worstelen nog 
steeds met de vraag wat informatie nu 
precies betekent. In deze opleiding verdie-
pen we ons samen in dit vraagstuk: een 
zoektocht naar de waardebijdrage van 
informatie aan onze organisatie. Een 
opleiding voor professionals die zich willen 
buigen over de betekenis van informatie 
voor hun praktisch handelen en dit inzicht 
ook in de praktijk willen inzetten. 
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Waarom deze opleiding 
De insteek van de opleiding is filosofisch-
pragmatisch van aard: anders leren 
denken en spreken moet leiden tot een 
anders en beter handelen in de praktijk 
van elke dag. De opleiding is dan ook geen 
reeks bijeenkomsten met inleidingen waar 
men passief naar luistert; integendeel, 
deelnemers maken samen actief de 
vertaalslag naar de eigen praktijk. Elke 
bijeenkomst bestaat uit een inleiding, 
gevolgd door een uitgebreide interactieve 
sessie waarin we samen naar toepassin-
gen zoeken. In wederzijdse dialoog komen 
we tot inzichten die we in ons werk kun-
nen gebruiken.   
 
Bovendien werken we tussendoor aan een 
groepsopdracht die in de laatste bijeen-
komst wordt gepresenteerd en zo mogelijk 
voor publicatie klaargemaakt. Op deze 
manier gaat filosofie leven als de grond-
slag voor praktisch handelen in organisa-
tieverband.   
 
Voor wie?  
De opleiding ‘Filosofie voor professionals 
in het informatietijdperk’ is een verdie-
pingsprogramma voor professionals die in 
hun organisatie betrokken zijn bij informa-
tie-intensieve vraagstukken. U bent: 
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• Business professional die steeds 
meer te maken krijgt met strategi-
sche vraagstukken over de positione-
ring van uw organisatie in netwerk-
verband 

• Adviseur die door uw klanten in 
toenemende mate gevraagd wordt te 
adviseren over complexe informatie 
gerelateerde organisatievraagstukken 

• Informatieprofessional die als CIO of 
informatiemanager strategische in-
richtingsvraagstukken op het gebied 
van informatie en ICT te behappen 
krijgt 

• In het algemeen een reflectieve 
manager die geïnteresseerd is in 
grondige verdieping van uw denk-
beelden over de fundamentele keuzes 
waar u voor staat en die niet terug-
schrikt om uw kennis hierover in 
vraag te stellen 

• Een professional met nieuwsgierig-
heid voor de soms verrassende in-
zichten die filosofie voor (uw functio-
neren in) uw organisatie kan bieden 
en voor het samen met uw mede-
deelnemers vertalen van deze inzich-
ten in praktische handvatten voor or-
ganisatorisch handelen. 

 

Elke bijeenkomst bestaat uit 
een inleiding, gevolgd door 
een uitgebreide interactieve 
sessie waarin we samen 
naar toepassingen zoeken. 

Prof. Marc Van den Bossche 
Hoogleraar filosofie aan de Vrije 
Universiteit Brussel 
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Na de opleiding 
Na het volgen van deze opleiding: 
• Bent u in staat om de activiteiten van 

uw organisatie te analyseren vanuit 
een filosofische invalshoek op organi-
satie- en informatievraagstukken en 
dit in uw organisatie toe te passen 

• Hebt u een visie ontwikkeld op hoe uw 
organisatie informatie kan inzetten 
om zowel intern als extern duurzame 
relaties te onderhouden 

• Hebt u verdiepend inzicht in hoe uw 
organisatie betekenis kan creëren 
voor haar stakeholders 

• Hebt u uw leiderschapsprofiel ver-
sterkt door het verhogen van uw re-
flecterend vermogen 

• Hebt u zicht op de belangrijkste 
filosofische stromingen met een prak-
tisch nut voor organisaties. 

Opzet 
Met behulp van de filosofie trachten we 
verder te gaan en dieper te peilen naar wat 
informatie is en hoe ze 'gedragen' wordt. 
Wat doen we eigenlijk als we informatie 
geven? Maar ook: wat verwachten we dat 
informatie doet met anderen? En wat 
verwachten die anderen zelf? De filosofie 
heeft hier heel wat over te zeggen. Infor-
matie verstrekken betekent immers ook: 
een betekenis geven aan wat gecommuni-
ceerd wordt. Maar hoe komen we tot 
betekenis? En wat betekent betekenis 
overigens? We geven zelf betekenis, zeker, 
maar betekenis is ook altijd al gegeven. 
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Nog anders: betekenis en informatie zijn 
altijd gekleurd door contexten. Dat geldt 
overigens voor vele vormen van beleid en 
management. We weten wellicht wel wat 
we willen zeggen en hoe we dat best 
zeggen, maar beseffen we wel hoé we dat 
weten en wáárom dat de beste manier zou 
zijn om het te doen? Zouden er geen andere 
mogelijkheden bestaan? Kan filosofie hier 
onze creatieve manier van spreken en 
meedelen niet ten gronde verdiepen?  
 
Het programma 
In elke bijeenkomst staat één filosoof of 
thema centraal.  
 
Filosofen over informatie 
Informatie en in het verlengde ICT trekken 
in toenemende mate de aandacht van 
filosofen als Luciano Floridi, Jos de Mul en 
Peter Paul Verbeek. In dit inleidend college 
inventariseren we de stand van zaken: wat 
is er recent veranderd in de wereld van 
informatie en communicatie en hoe zouden 
we daar filosofisch, ethisch en professio-
neel kunnen op inspelen?  
 
Martin Heidegger 
Hij leert ons dat alles wat we zeggen en 
doen reeds in een verstaan van de dingen 
vervat zit. We bevinden ons in een wereld 
en er is niet maar één wereld. Dat heeft 
verregaande consequenties voor informatie 
en beleid. Hoe kunnen we rekening houden 
met onze eigen achtergrondsituatie en met 
die van onze gesprekspartners? Wat kan 
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het besef van dit 'perspectivisch' denken 
en werken veranderen aan onze professi-
onele activiteiten? 
 
Hans-Georg Gadamer 
Ook hij gaat uit van een verstaan dat er al 
is, taal die ons reeds gevat heeft voor we 
ze spreken. Bij Gadamer leidt dit echter 
tot het positieve inzicht dat elk verstaan 
een anders verstaan kan zijn. Concreet: 
informatie kan mensen weghalen van 
ingeburgerde of vastgeroeste ideeën. 
Verstaan is een avontuur, zegt hij nog. 
Zoals elk avontuur is het een risico. Dat 
risico houdt in: anders te gaan denken en 
werken, dingen anders te zien dan tot nu 
toe het geval was. Welke mogelijkheden 
komen voort uit de gesprekken in onze 
sessies? 
 
John Dewey 
Dewey trekt dit nog radicaler door in onze 
omgang met anderen. Met hen delen we 
een 'eros', een verlangen naar betekenis. 
Die verkrijgen we samen, net zoals we 
ook anderen nodig hebben om waarlijk 
vrij te zijn. Vrijheid en creativiteit vragen 
voor Dewey een goed ontwikkelde ver-
beelding. Onze wereld is er niet één van 
een vastgelegde werkelijkheid, nee, we 
leven in een wereld van mogelijkheden. 
Hoe gaan we die blootleggen?  
 
Richard Rorty 
Rorty toont hoe wij een wereld maken 
met en door de taal. Dit betekent echter 
meteen ook dat we met en door de taal.  

Richard Rorty 

Luciano Floridi 

Hans-Georg Gadamer 

John Dewey 
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Dit betekent echter meteen ook dat we 
met en door de taal een wereld kunnen 
veranderen. We bedenken nieuwe meta-
foren, nieuwe manieren van spreken, die 
beter en geschikter zijn voor onze 
(werk)omgeving. We denken samen na 
over evidenties die wij vaak (te vaak?) 
gebruiken in onze omgang met anderen 
en met onze professionele problemen. En 
we zoeken nieuwe, betere metaforen.  
 
Michel Foucault  
Voor Foucault draait alles om macht. 
Macht betekent dat je anderen kan 
(be)sturen, maar tegelijkertijd beseffen 
dat je zelf ook bestuurd wordt. Macht kan 
in die zin geen onderdrukking zijn. We 
oefenen samen in vrijheid onze macht uit 
en zijn voortdurend op onze hoede voor 
onderdrukkende en creativiteit vernieti-
gende activiteiten of manieren van 
spreken. Het machtsbegrip van Foucault 
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heeft niets te maken met een hiërarchie 
die van bovenaf wordt opgelegd. Macht 
situeert zich hier verticaal, onder ons. En 
vooral: macht onderdrukt niet, integendeel, 
macht is productief. Hoe zouden we vanuit 
dit inzicht iets aan onze professionele 
omgeving kunnen veranderen? 
 
Maurice Merleau-Ponty 
We lijken nogal sterk de nadruk te leggen 
op taal in onze manier van communiceren 
en van informatie uitwisselen. Taal is 
echter veel meer dan het gebruik van 
woorden. Er is lichaamstaal. Er is de taal 
van emoties. Recente bevindingen in de 
neuropsychologie bewijzen overigens dat 
wij niet top-down denken, van het brein 
naar al de rest, maar bottom-up: beteke-
nisgeving en hoe we taal gebruiken begint 
bij een omgeving en bij hoe we daar 
lichamelijk en emotioneel mee interageren. 
Pas in tweede instantie speelt het ratione-
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le brein. Zowel voor informatie in het 
bijzonder en beleidsvoering allerhande is 
dit een fenomeen dat niet mag miskend 
worden. Dit fenomeen begint al bij de 
kwaliteit van een omgeving. Mensen 
worden altijd in eerste instantie 'gestemd' 
door een omgeving. We zullen voorbeelden 
bespreken en in deze sessies zullen we 
zelf nadenken over de impact van onze 
huidige werkomgeving. 
 
Marshall McLuhan 
Van McLuhan is de befaamde uitspraak 
'the medium is the message' bekend. Maar 
is wel voldoende geweten wat hij daar nu 
eigenlijk mee bedoelde? En wat zouden de 
gevolgen ervan zijn voor informatie- en 
ander management? De Vlaamse filosoof 
Yoni Van Den Eede, auteur van een proef-
schrift en een boek over McLuhan, komt 
het uitleggen. We gaan samen na op welke 
manier de uitspraak van McLuhan relevant 
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is voor ons en hoe we van daaruit tot een 
mogelijke andere aanpak zouden kunnen 
komen.  
 
Beeldcultuur 
Het is een gigantisch cliché om te 
beweren dat we in een beeldcultuur 
leven. Beelden zijn de informatiedragers 
bij uitstek geworden. Hoe kunnen we hier 
nog onderscheid aanbrengen? En wat 
overigens te denken over de waarheid 
van dat alles? Aan de hand van meerdere 
auteurs als Nietzsche, Agamben, Rorty, 
Sontag en Flusser gaan we na wat de 
waarheid van een beeld kan zijn. Met alle 
voorgaande sessies in het achterhoofd 
zouden we misschien tot een grondiger 
en doordachter manier van omgaan  met 
en van gebruiken van beelden kunnen 
komen.  

Michel Foucault Maurice Merleau-Ponty Marshall McLuhan Nieuwe Prinsengracht, huisvesting AI&M 
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Een typische sessie 
Elke bijeenkomst bestaat uit ca. anderhalf 
uur inleiding waarin de docent de theoreti-
sche achtergrond duidt en tracht scherp te 
stellen. Na een eenvoudige maaltijd gaan 
we vervolgens samen zoeken naar hoe dit 
zich professioneel kan vertalen. Deelne-
mers stellen vragen aan de docent en aan 
elkaar. De docent stelt vragen aan de 
deelnemers en probeert hen zo te prikkelen 
om de eigen situatie dankzij filosofische 
inzichten op een ander en wellicht hoger 
niveau te brengen. 
 
In bijeenkomst 5 wordt bovendien een 
opdracht gegeven; deze zal zowel verwij-
zen naar de eigen professionele achter-
grond als naar de theorie die tijdens de 
sessies werd behandeld. In de laatste 
afrondende bijeenkomst (bijeenkomst 10) 
worden de resultaten van deze opdracht 
gepresenteerd en besproken.  
 
Inhoudelijke coördinatie en inleider 
Prof. Marc Van den Bossche is inhoudelijk 
coördinator en inleider van dit programma. 
Hij is hoogleraar filosofie aan de Vrije 
Universiteit Brussel en auteur van verschil-
lende boeken en artikelen over de filosofen 
die in dit programma aan de orde worden 
gesteld, onder meer ‘Kritiek van de techni-
sche rede’, ‘Ironie en solidariteit: een 
kennismaking met het werk van Richard 
Rorty’ en ‘Het pathos van het denken’. 
Hiernaast publiceert hij over filosofische 
beschouwingen over sport. 
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Naast de hoofdinleider zal een beperkt 
aantal gastdocenten, allen gespecialiseerd 
in de betrokken materie, een bijdrage 
leveren.   
 
Praktische informatie 
Achtergrond 
De opleiding wordt georganiseerd door de 
Academy for Information & Management, 
een spin-off van de Universiteit van Am-
sterdam met ca. 30 jaar ervaring in leertra-
jecten, vaak op executive niveau, op het 
gebied van informatiemanagement en 
management in het informatietijdperk.  
 
De opleidingen van AI&M variëren van een 
langdurig M.Sc. programma tot gerichte 
korte master classes. Hiernaast organiseert 
AI&M leertafels en onderzoek in samenwer-
king met diverse academische instellingen 
en toepassingsorganisaties. AI&M is een 
heuse netwerkorganisatie van ca. 200 
docenten en onderzoekers en een veelvoud 
aan alumni. Prof. Rik Maes is stichter en 
academisch directeur van AI&M, dr Anna 
Snel academisch coördinator.  
 
Het motto van AI&M weerspiegelt haar 
basisfilosofie: “Taking learners seriously”; 
de diverse programma’s zijn alle gericht op 
effectieve en duurzame verandering voor 
de deelnemers en hun organisaties. Hiertoe 
doet AI&M graag een beroep op uiteenlo-
pende disciplines, waaronder filosofie, en 
streeft naar vervlechting van professionele 
en persoonlijke ontwikkeling.  
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Praktische informatie en tijd 
De opleiding wordt in het gebouw van 
AI&M in Amsterdam georganiseerd.  
Elke bijeenkomst start om 17.00 uur en 
eindigt om 21.00 uur.  
 
Kosten 
De investeringen voor het volgen van de 
opleiding bedragen 1.950 euro, voor AI&M 
alumni 1.750 euro. Dit bedrag is inclusief 
opleidingsmateriaal, toegang tot een 
elektronische leeromgeving, tussentijdse 
ondersteuning bij het uitwerken van de 
opdracht, maaltijden en andere voorzie-
ningen maar exclusief BTW.  
 
De algemene voorwaarden van AI&M zijn 
van toepassing op deze opleiding. 
 
Contact 
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men via Nancy de Puij: 
• Email: nancy@ienm.nl 
• Telefoon: 020 – 625 1835 
• Web: www.ienm.nl  

 

Academy for Information & 
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