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Discipline kun je
uitbesteden

Wat zie je aan ontwikkeling in de samenle-
ving?
“Je ziet in Nederland en andere Westerse 
landen dat we de afgelopen decennia vele 
malen welvarender zijn geworden. Zelfs nu 
in crisistijd is de welvaart enorm. Dat brengt 
een overvloed aan mogelijkheden en materie 
met zich mee. We worden omringd met auto’s, 
smartphones en voedsel. Je kunt overal langs 
de snelweg snacken en kiezen uit tientallen 
soorten dranken. Kortom: er is veel te halen en 
dat geldt ook voor immateriële zaken. 
Doordat onze leefwereld ongelooflijk is 
vergroot, kun je nu bijvoorbeeld wereldwijd 

een geliefde zoeken. Je hebt de keuze tussen 
miljarden mensen, terwijl je vroeger moest 
kiezen uit de mensen in je stad of dorp. Het 
aantal relationele en seksuele mogelijkheden 
is gigantisch gestegen. Je kunt zelfs via je com-
puter een huis kopen aan de andere kant van 
de wereld en dit eerst nog even online goed 
bekijken. En omdat ook vliegen goedkoop is 
geworden, ligt de wereld voor ons open. Dat 
betekent dat er veel mogelijkheden zijn om je 
leven te leiden. Daaruit kiezen is lastig. Maar 
nog lastiger is dat je alles heel kort kunt doen. 
Je kunt van alles even proeven en dan weer 
doorgaan. Er is niemand die zegt: ‘Hee, je 
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hoort bij je keuze te blijven’. Integendeel: we 
geven elkaar de vrijheid om van keuze naar 
keuze te hoppen. Deze drie zaken – de over-
daad aan mogelijkheden, de hoeveelheid van 
keuzes en ten slotte de geringe mate waarin 
we elkaar laten weten dat er grenzen zijn. – 
,zorgen ervoor dat we het lastig hebben. We 
hebben dus te maken met de weldaad van de 
overvloed en het wegvallen van grenzen.” 

Grenzen
“Grenzen worden hooguit nog door de markt 
gesteld. Die laat weten: wees ambitieus en 
competitief! Daar komt wel een vorm van 
discipline vandaan, maar die is alleen gericht 
op het vergroten van je verdiensten. We noe-
men deze samenleving dan ook een verdien-
stensamenleving, een meritocratie. Daar zit 
begrenzing, maar veel begrenzingen die er 
waren vanuit overheid en instituties zijn weg. 
Ook de opvoeding is veranderd: ouders willen 
niet meer opvoeden tot gehoorzaamheid, zo-
als in de jaren vijftig, maar zien liever dat hun 
kinderen zelfstandige individuen worden, die 
autonoom zijn en hun geluk achterna gaan. En 
er is zoveel geluk te halen in de wereld, dat je 
daar alleen al ongelukkig van kan worden.”

Verantwoordelijkheid
“Het aantal afhankelijkheidsrelaties die wij 
met anderen hebben is enorm gestegen, 
waardoor je verantwoordelijkheid vergroot. 
Verantwoordelijkheid betekent dat je een 
antwoord geeft op datgene wat de ander je 
laat zien of aan je vraagt. als iemand iets aan 
je vraagt, zit daar al een begrenzing in. als 
mijn partner vraagt of ik de vuilnis buiten wil 
zetten, dan vraagt hij eigenlijk of ik de verant-
woordelijkheid wil nemen voor de vuilnis. Ik 
wil natuurlijk hele andere dingen doen, maar 
op dat moment moet ik me laten begrenzen. 
Door die vraag van de ander heb ik de ver-
antwoordelijkheid over het onderdeel vuilnis 
binnen mijn kleine huishoudentje.” 

“Doordat de hele wereld zo toegankelijk is, 
ben je niet alleen verantwoordelijk voor de 
relaties in je directe omgeving, maar voor 

die van de hele wereld. En die wereld vraagt 
ook om antwoorden over hoe je met de 
wereld omgaat. En dus om begrenzing. als 
je nu bijvoorbeeld een T-shirtje koopt, ben je 
verantwoordelijk tot aan de textielfabriek in 
Pakistan. Het is niet de weefster of het winkel-
tje om de hoek waar je verantwoordelijkheid 
ophoudt, nee, je staat in contact met ik weet 
niet hoeveel mensen in die productielijn. Een 
ander stelt dus altijd grenzen aan je gedrag. 
Naarmate er meer mensen zijn van wie je 
afhankelijk bent voor jouw dagelijks leven, is 
meer discipline nodig. Terwijl de hele samen-
leving erop is gericht dat je minder gediscipli-
neerd en meer vrij zou moeten zijn.” 

“Het is interessant om te kijken wat de her-
komst is van het woord discipline. Het heeft 
namelijk van oorsprong verschillende beteke-
nissen. Ten eerste is het verwant aan ‘discipel’: 
leerling. Daarmee heeft discipline de beteke-
nis van leren te leren. Daarnaast kun je het 
vertalen in ‘werken aan jezelf’. Een gediscipli-
neerd persoon, is een geoefend persoon.” 

Discipline van buitenaf
“De andere kant van het verhaal is dat disci-
pline ook als oorsprong disciplina heeft. Dit 
betekent tucht en ordening. als je dat vertaalt 
naar nu, betekent het ‘gehoorzaamheid aan 
een bepaalde ordening’. Eentje die van bui-
tenaf wordt opgelegd, door een ander of door 
een instituut. Of eentje die tot stand komt door 
vrijwel onzichtbare vormen van disciplinering, 
een soort toezicht dat we ervaren. De Franse 
filosoof Foucault (1926-1984) beschreef deze 
onzichtbare vorm van disciplinering als ‘het 
wakend oog’. Mensen hebben het in zich, om 
een soort wakend oog te ervaren, dat alles ziet 
en registreert. Vroeger noemden we dat God, 
of de Goden, nu is de eigenaar van dat oog 
onduidelijk. We zien het niet, maar we erva-
ren een voortdurend wakende blik op ons als 
individu. Dat maakt dat we ons vanzelf goed 
gaan gedragen. Wat hier mooi op aansluit zijn 
de berichten over de National Security agency 
(NSA) die ons in de gaten houdt. We geloven 
dat onmiddellijk, omdat het aansluit bij ons 
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De investering om lid te 
worden van een 

netwerk is vaak al 
genoeg om ervoor te 

zorgen dat discipline tot 
stand komt

gevoel, terwijl het misschien niet volledig 
waar is. Maar we gaan ons hierdoor vanzelf 
disciplineren volgens de norm die in de sa-
menleving geldt.”

“Ik weet van mezelf dat het heel prettig is om 
aan het begin van een project te bedenken: 
waar ga ik deadlines creëren, waar ga ik 
grenzen stellen, hoe zorg ik dat ik het project 
afrond? Sommige studenten komen recht-
streeks van het mbo, die hebben nog nooit een 
moeilijke tekst gelezen. Die laten we Plato, 
Bergson en andere moeilijke filosofen lezen. 
Kleine stukken, met vragen die ze moeten 
beantwoorden. We zorgen dat er een digitale 
leeromgeving is, waar ze de avond voor de 
les, één minuut voor twaalf, de antwoorden 
op de vragen geüpload moeten hebben. Is dit 
dwingen tot gehoorzaamheid? Nee, want wij 
vragen voortdurend aan de studenten wat ze 
van deze disciplinering vinden. Het is ook een 
paar keer gewijzigd. Studenten geven terug 
het prettig te vinden. Voor ons is het dus een 
geweldig instrument. Door voortdurend te 
overleggen over wat zij vinden van deze vorm 
van disciplinering, proberen we die begrenzin-

gen, die ze dus ook zelf graag willen, digitaal 
in te brengen. Dat zou bij alle systemen zo 
moeten gebeuren, vind ik, ook in een com-
mercieel bedrijf. Werknemers moeten inspraak 
hebben op de discipline die gekozen worden. 
En daar mag weer feedback op komen.”

“Dit overleg over de grenzen is essentieel 
voor disciplinering van buitenaf in deze tijd. 
Dat zie je al binnen het hoger onderwijs. We 
moeten hier opletten dat je studenten niet 
tot gehoorzame subjecten maakt. De huidige 
beroepspraktijk vraagt namelijk om mensen 
die zelfstandig kunnen nadenken, initiatief 
kunnen nemen, flexibel zijn in hun kennis-
frame, die dus in staat zijn om vrij flexibel en 
innoverend op andere vormen van kennis over 
te stappen of zelf te produceren. Studenten 
moeten straks in complexe organisaties wer-
ken en in staat zijn om beslissingen te nemen 
over prioriteiten. Ze moeten de durf hebben 
om hun eigen mening naar voren te brengen 
en als individu het begin te maken.”
 
Zelfdiscipline
“Deze laatste, de zogenaamde zelfdiscipline 
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Via één knooppunt kom je 
terecht in een netwerk, 
waar iemand voor jou een 
heleboel nieuwe relaties 
opent

is een lastige. Hoe doe je dat in deze tijd van 
overvloed? Ken je de Big Five? Dit zijn de vijf 
dimensies waarmee de persoonlijkheid kan 
worden beschreven. In de psychologie wordt 
zelfdiscipline ondergebracht bij het persoon-
lijkheidskenmerk ‘nauwgezetheid’. Daarbin-
nen vallen zelfdiscipline, zelfbeheersing, 
ordelijk kunnen werken. Er wordt gedacht dat 
je dit soort kenmerken leert in je jeugd en dat 
ze dan de rest van je leven gelijk blijven. Maar 
als je ze niet leert, leer je ze ook niet een-
voudig meer aan. Of je moet in therapie gaan 
en ontdekken waar het is misgegaan, om dit 
vervolgens te overwinnen. Dus de opvatting is: 
je krijgt de discipline mee in je jeugd. Gebeurt 
dat niet, dan wordt dat lastig. Ik kan dat wel 
onderschrijven, maar het betekent voor mij 
niet dat je dan verloren bent. Integendeel: als 
je geen zelfdiscipline hebt – en laten we wel 
wezen: iedereen heeft bepaalde gebreken in 
zelfdiscipline – dan kun je de discipline uitbe-
steden aan vrienden, collega’s, et cetera.” 

“Neem dit als voorbeeld: er wordt op dit mo-
ment in Nederland, in navolging van Frankrijk, 
enorm geïnvesteerd in de inrichting van om-
gevingen die ervoor zorgen dat mensen in hun 
dagelijks leven meer gaan bewegen. Waarom? 

Je kunt zeggen: het is de eigen schuld van de 
persoon met overgewicht, dat hij zo dik is. 
Hij heeft gebrek aan zelfdiscipline en moet 
daarop aangesproken worden, zodat hij gaat 
bewegen. Maar dat doet geen recht aan wat 
er aan de hand is. In de afgelopen decennia is 
het bewegen ongelooflijk afgenomen, omdat 
de auto voor de deur geparkeerd kan worden, 
de vuilnis op tien meter aan de straat kan 
worden gezet, de boodschappen thuisgebracht 
worden, er meer apparatuur in huis is, waar-
door het zware huishoudelijke werk niet meer 
nodig is. En we zijn meer tv gaan kijken en 
andere media gaan gebruiken. Het aantal da-
gelijkse bewegingen is daardoor afgenomen. 
Wat wordt dan als oplossing gekozen? Mensen 
stimuleren om meer te bewegen en sporten. 
Maar daardoor wordt beweging en sport een 
verplichting, waar niet iedereen zin in heeft. Je 
kunt als samenleving wel zeggen dat we elke 
burger moeten dwingen om meer te sporten 
en minder te eten, maar dat werkt niet. Een 
alternatief is om te onderzoeken hoe we in 
het dagelijks leven weer wat vanzelfsprekende 
leuke beweging terug kunnen brengen in de 
omgeving, of onderzoeken hoe mensen enigs-
zins beschermd kunnen worden tegen hoe-
veelheden voeding waar het lichaam niet op 
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zit te wachten. Er wordt in Nederland nu een 
netwerk gebouwd van ouders, supermarkten, 
appbouwers, bedrijven en scholen, om met 
elkaar te overleggen wat ze kunnen doen om 
het overgewicht in een wijk terug te dringen. 
Dat is dus iets anders dan iemand terugwer-
pen op zijn gebrek aan discipline.”

Relationele discipline
“De investering om lid te worden van een 
netwerk is vaak al genoeg om ervoor te zorgen 
dat discipline tot stand komt. Een voorbeeld 
uit mijn eigen bestaan is dat ik eigenlijk twee 
keer in de week wil sporten, want ik heb een 
zittend beroep. Ik moet mezelf disciplineren 
om voldoende te bewegen. Dat kan ik mezelf 
opleggen om trap te lopen, maar daar heb 
je ook heel vaak geen zin in. Wat ik doe, is 
ervoor zorgen dat ik maatjes heb. Dus ik bel 
mensen op en zeg: ‘kunnen we iets regelen 
zodat we elke woensdag gaan sporten?’ als 
je op zondag door Nederland rijdt, zie je 
allemaal dat soort clubjes. Mensen regelen 
dat door gewoon afspraken te maken; het is 
een ordening waar je niet meer over na hoeft 
te denken. Het zijn uitbestede vormen van 
discipline, waardoor je je leven meer kwaliteit 
geeft. Dit noem ik relationele discipline: je 
doet het met elkaar. Binnen het relationele 
netwerk beloof je elkaar dingen, waardoor je 
jezelf disciplineert.” 

“Het achterliggende filosofisch idee is, dat je 
een genetwerkt individu bent en dat het in 
deze wereld onmogelijk is om als een atoom 
te midden van al die netwerken te leven. Je 
bent een knooppunt in allerlei relaties en ver-
bonden met allerlei andere knooppunten. Via 
één knooppunt kom je terecht in een netwerk, 
waar iemand voor jou een heleboel nieuwe 
relaties opent. Dus in mijn voorbeeld over 
sporten: als ik in contact kom met iemand die 
op het gebied van sporten leuke mensen om 
zich heen heeft die wekelijks sporten, dan kan 
het zijn dat ik van het ene op het andere mo-
ment opeens een heleboel discipline in mijn 
lijf krijg. De mindset die je dan nodig hebt, is 
om te zien dat je soevereiniteit beter vaart bij 

een netwerkidee, dan met het beschermen van 
je eigen vrijheidsidee.”

Hoe kunnen coaches hierop aansluiten?
“als een cliënt het lastig vindt om voldoende 
discipline of zelfsturing te ontwikkelen, kan 
een coach samen met diegene onderzoeken 
waar hij zijn netwerk kan versterken. Is de 
coach zelf degene die discipline gaat vragen, 
dan wordt hij al snel een leermeester. Ik ben 
daar niet zomaar voorstander van. In mijn 
boek geef ik een voorbeeld van de Duitse cul-
tuurfilosoof Peter Slotendijk (1947) die zegt: 
‘Mensen moeten voortdurend oefenen, want 
daar word je sterk van.’ Dat is een waarheid 
als een koe, maar ik vind het zo weinig relati-
oneel. Het kan er ook toe leiden dat je in een 
agressieve assertiviteit terechtkomt. Of in die 
al te grote ambitie en competitie met anderen. 
Dat is natuurlijk geweldig voor de mensen 
die het volhouden, maar een heel groot deel 
van ons houdt dat niet vol. Ook op de langere 
termijn werkt het beter om te investeren in je 
relaties en daaruit je discipline te halen. Dus 
dan is de functie van de coach om samen met 
de cliënt zijn netwerk te versterken en de re-
laties te versterken, zodat je je discipline kunt 
uitbesteden.”

“Ik denk dat veel mensen worstelen met 
schuldgevoelens over gebrek aan discipline, 
daar kan de coach een belangrijke rol in spe-
len. Hij kan bijdragen aan juist de acceptatie 
dat je iets gewoon mag laten, als je dat wilt en 
wil je wel iets bereiken, dat je het niet alleen 
hoeft te doen. En ook dat je niet faalt als je 
geen discipline hebt. als je als individu ziet 
dat het niet aan jezelf ligt, maar aan de relaties 
met de buitenwereld, en je kunt daar ingrij-
pen, dan valt er een last van de schouders.”

De missie van Jikke de Ruiter is de dialoog 
in ere te herstellen: met de ander in gesprek 
en met een blik op onze traditie en toekomst. 
Daarom is ze voor dit tijdschrift op zoek naar 
filosofische kennis die we kunnen toevoegen 
aan ons werk. www.jikkederuiter.nl


