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Samenvatting
Niet zo lang geleden nog voelden mensen zich onmisbaar en ontleenden daaraan
zelfrespect en eigenwaarde. Vandaag leren mensen dat ze inwisselbaar zijn, dat slechts
hun toegevoegde waarde ertoe doet, niet zijzelf. Het instrumentele denken binnen hrd-
kringen poogt alles vast te leggen, inwisselbaar te maken. Maar hiermee wordt het
uitzonderlijke bewegingsvermogen van mensen nodeloos ingeperkt. Via het perspectief
van de kunstenaar en de patafysicus poogt de auteur de mens en zijn leervermogen te
bevrijden uit de greep van hrd zodat leren en ontwikkelen hun swing kunnen behouden.

Peter van Hekke is zelfstandig adviseur voor leer- en ontwikkelingsprocessen..
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ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af
en ik val en ik ruis en ik zing

Lucebert

DE HEERLIJKE NIEUWE WERELD VAN HRD
en haar voorstelbare saaiheid

Inleiding

Leren kan een rijk, intens, zelf overstijgend en zelfs swingend proces zijn. Dit
behoort echter tot het verleden als de denkbeelden, tentoongespreid onder de
noemer "Human Resources Development" gevolgd worden. Gehanteerde
wetmatigheden als; voorspelbaarheid, herhaalbaarheid, hanteerbaarheid,
instrumentaliteit, meetbaarheid, beheersbaarheid, controleerbaarheid,
eenduidigheid, in het HRD gedachtegoed alsmede in het daarbij aangeboden
instrumentarium, smoren elke vorm van swing in de kiem. Ik hou van swing in
leerprocessen, analoog aan de swing bekend uit de jazz.

“De swing is niet te beheersen. Ze hangt niet af van de gespeelde noten.Ze hangt
nergens van af, ze is er of ze is er niet. De musici kunnen haar wel oproepen door zich
zo op te stellen dat het zou kunnen swingen. Men begint te spelen en luistert
aandachtig. Men wacht tot dat het er is en dan begint het pas echt”1

In deze tekst gevuld met gedachten, is ruimte voor intuïtie en verbeelding. Hier
wordt het wetenschappelijk model van objectiviteit niet op het gehele zijn
betrokken. Om te verkennen en te ervaren welke intensiteiten bestaan buiten
de instelling om alles te willen beheersen, organiseren en herleiden tot
meetbare grootheden. Dit artikel is een speelse en kritische verkenning van het
HRD gedachtegoed op zoek naar plaatsen waar swing verloren dreigt te gaan.
Om te beginnen licht ik toe vanuit welk standpunt ik deze verkenning
onderneem, vervolgens maak ik gebruik van enkele stellingen om HRD te
belichten. Hierna bespreek ik hoe een werk van beeldend kunstenaar uitzicht
biedt op de "menselijke conditie" en ontdek ik overeenkomsten met de wereld
van HRD. Ik besluit deze verkennende improvisaties met een de uitnodiging om
leren uit de greep van HRD te bevrijden zodat leren en ontwikkelen sociale
processen kunnen blijven waarin swing mogelijk is.

Standpunten

De fysica
In voor mij magische wetenschappen als astronomie en fysica, wordt getracht de
raadselachtigheid van het bestaan op te lossen. Maar wat is eigenlijk het
raadsel?
Astronomen speuren naar grootste rode reuzen, kleinste bruine en witte dwergen
en naar moorddadige, alles verzwelgende zwarte gaten. Het onbegrijpelijke lokt
een sprookjesachtige verbeelding uit.
De fysicus kijkt van de andere kant door de telescoop. Hij onderzoekt de
kleinste elementaire deeltjes, 'superstrings' en het theoretisch model dat hun
aanwezigheid verklaart. Want dan beschikken we, volgens Edward Witten [1], als
natuurwetenschap, als mensheid, over een 'finale', alles verklarende theorie.
Een theorie die we in zijn volledigheid niet kunnen begrijpen aangezien onze
verstandelijke vermogens hiervoor ontoereikend zijn. We lopen een (paar)
miljoen jaar voor op de evolutie van ons denkorgaan. We weten heel veel, we
kunnen bijna alles verklaren, nog niet alles begrijpen maar de grote vraag blijft:
"Wat is bewustzijn?", verzuchtte deze 'young and bright' fysicus, in een
televisievraaggesprek. De fysica loopt te ver voor de troepen uit dunkt me. Alles
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verklarende theorieen lijken mij ongeschikt om iets zinvols te zeggen over de
magie van het leerproces waarin juist bewustzijn betekenis heeft.

De metafysica
Ook de ernstige wetenschappen, lijken mij niet geschikt als standpunt van
waaruit HRD te verkennen. Er wordt gezocht naar de Bounty op het Bounty-
eiland, naar 'de heerlijke nieuwe wereld' verlangd naar Arcadië, of naar Ithaka,
gedroomd van Cocagne. Naar die plek die ergens is. Daar waar het perfecte is
bereikt, waar het niet meer beter kan. Ook dit standpunt lijkt mij ongeschikt
aangezien het te weinig verschilt van mijn studieobject om nog enig contrast te
kunnen maken.

De patafysica
De patafysica [2] dan. Ze is een zogenoemde wetenschap van verbeelding.
Zoals logica met denken is verbonden, geldt voor verbeelding dromen. Het
denken schiet tekort in de mogelijkheid begrijpelijk te maken wat ongrijpbaar is.
We erkennen een vage notie van intuïtie, de zeggingskracht van verbeelding.
Maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Ze zijn als water ongrijpbaar en niet
instrumenteel te vormen naar praktische belangen. Ze zijn nutteloos, maar
geenszins waardeloos.

Zoals gezegd is de patafyica een wetenschap van de verbeelding. Door dichter
Rutger Kopland ook wel een poetische wetenschap genoemd. Vier stellingen
vormen de grondslag. Ze ogen, op het eerste gezicht, aantrekkelijk geordend
en overzichtelijk. Maar welke wereld tekent zich af in de toepassing van deze 51
woorden?

I De patafysica is de wetenschap die zich bezighoudt met datgene waarmee noch
de fysica noch de metafysica zich bezighoudt.

I I De patafysica is de wetenschap die de wetten bestudeert die ten grondslag liggen
aan de uitzonderingen.

III In de patafysica zijn alle gebeurtenissen gelijk.
IV De patafysica is de wetenschap die denkbeeldige oplossingen zoekt.2

Vanuit een patafysich standpunt zal ik de vertrouwdheden van het HRD
gedachtegoed op voeren en met hulp van deze vier stellingen zal ik er een
kritische blik op werpen.

Niets van waarde heeft nut

I. De patafysica is de wetenschap die zich bezighoudt met datgene
waarmee noch de fysica noch de metafysica zich bezighoudt

Over categoriseren, categorieën en hun grenzeloze vanzelfsprekendheid

'De dieren kunnen worden verdeeld in: a) de Keizer toebehorend, b) gebalsemde, c) tamme, d)
speenvarkens, e) sirenen, f) fabeldieren, g) loslopende honden, h) die in deze indeling voorkomen,
i) die in het rond slaan als gekken, j) ontelbare, k) die met een fijn, kameelharen penseeltje
getekend zijn, l) et caetera, m) die juist een kruik gebroken hebben, n) die uit de verte op vliegen
lijken'. 3

Míjn verbazing over deze exotische indeling, ontleend aan een Chinese
encyclopedie, lijkt erg op de verbazing over de eerste stelling van de patafysica.
Het brengt mij als bij toverslag bij een ander soort denken en bij de grens van
mijn eigen denken.
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Ik zou deze categorieën niet spontaan kunnen bedenken, de logica die het
schemert is mij vreemd. Zo kost het mij ook enige moeite een denkbeeldig
universum voor te stellen naast een universum van fysica en metafysica. Maar
belangrijker voor mij is het inzicht dat ik eraan ontleen. Namelijk, dat mijn
manier van denken overwegend logisch, analytisch en categorisch is ingesteld en
vooral dat het niet vanzelfsprekend is anders te denken. Dat inzicht maakt me
wakker en stemt mij vrolijk. Andere denkstijlen maken andere zienswijzen
mogelijk. Andere zienswijzen een andere beleving. Andere beleving een andere
werkelijkheid. Laat ik me echter beperken tot denkbeelden die vanuit een
patafysisch perspectief als vanzelf uit de HRD schaduwen treden en vooral naar
'swing' zoeken.

II. De patafysica is de wetenschap die de wetten bestudeert die ten
grondslag liggen aan de uitzonderingen.

Van de uitzondering:We hebben dit jaar nog harder gewerkt dan vorig jaar en nu maken we
verlies en van de rat: 'die vertelt hoe hij de psycholoog tenslotte zo volmaakt heeft weten te
conditioneren dat deze hem telkens als hij de klep van zijn kooi omhoog duwt, een stukje brood
geeft.' 4

Uitzonderingen zijn afwijkingen van de norm. Ze geven een verschil aan. In het
"HRD-denken" dienen verschillen gemanaged te worden. Overal duikt het op.
Alles zal gemanaged worden. Verschillen, diversiteit, competenties, talent. Alles
dient teruggebracht tot beheersbare categorieën. Ook al zijn het juist de
verschillen, de afwijkingen, die de norm zichtbaar maken, of anders gezegd,
zonder afwijking bestaat er helemaal geen norm. Desondanks is er in het
geheel geen hoerastemming als er verschillen optreden. Verschillen maken
zenuwachtig. Zoals ook in het wetenschappelijk denken uitzonderingen op regels
de gemoederen niet ongemoeid laten.

In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat gebeurtenissen worden gedicteerd
door wetten. 'Iets gebeurt omdat, en dan komt er meestal een verklaring die
ervoor zorgt dat ik me niet hoef te verbazen over wat er gebeurt'5. Door een
lichtzinnige omdraaiing vergeet ik dat het de gebeurtenissen zijn die de
wetmatigheden produceren en niet andersom.

In het HRD gedachtegoed zijn uitzonderingen problematisch. Ze zijn niet te
managen. Terwijl juist de norm problematisch is, aangezien ze vast,
onbeweeglijk en stellig is en daardoor het menselijke niet eens kan
representeren. De omdraaiing in het HRD-denken toont schrijnend de
instrumentele motieven. Zoals duidelijk wordt in "competentiemanagement" en
"talentmanagement" en de daarbij ontwikkelde instrumenten, vragenlijsten, tests,
assesments, protocollen e.d. die zich richten op beheersing, meting en sturing
van respectievelijk competenties en talenten. Want iets kan pas beheerst,
gestuurd en gemeten worden als het eenduidig is, zich voorspelbaar gedraagt
en dingmatig is.
Mensen voldoen in dit opzicht niet aan die wens. Ondanks dat, blijft die wens de
hardnekkige vader van dit HRD gedachtegoed met als consequentie:
-dat competenties en talenten, als beheersbare categorieën, los van het individu
worden gezien;
-en HRD inspanningen zich richten op het voorspelbaar, beheersbaar en
stuurbaar maken van gedrag.

De gids voor talentmangement van Pimedia, leverancier van HRD instrumenten:
'Een introverte medewerker zal zich eerder thuis voelen in een rol waarbij contact
met anderen beperkt blijft.'6
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Dat staat er dan, het resultaat van een onderzoek. Zwart op wit in een keurig en
verzorgd rapportje, samengesteld uit een database vol waarschijnlijkheden.
Mogelijkheden, verrassingen, uitzonderingen op de regels komen er niet in voor.
Want deze tekstjes dienen als handvatten om te managen. Daarom gedragen
introverte individuen uit deze categorie zich voorspelbaar.
Om uitzonderingen te beperken is het HRD instrumentarium fijnmazig. Terwijl
meer regels, slechts meer uitzonderingen op regels oproepen. Meer
uitzonderingen een nog fijnmaziger instrumentarium.
Zo wordt een mens een tot op het bot gefileerde categorie. Het krijgt
langzamerhand een obsceen karakter. Het gaat op een onwaardige manier
voorbij aan het unieke van mensen. Competenties, talenten en gedrag horen
onlosmakelijk bij het unieke,
individuele (let. ondeelbare) van menszijn. Het menselijke reduceren tot
hulpbron, tot ding, is vanzelfsprekend geworden in het beheersingsdenken.
Een denktrant die overigens goed aansluit bij de opvatting dat een organisatie is
opgebouwd uit elementen, deeltjes, dingen of entiteiten. Want daarmee wordt
de mogelijkheid van stabiliteit en onbeweeglijkheid gegeven. Verandering,
beweging, verrassing of dynamiek is dan problematisch.
Sociale processen zoals samenwerken, ontwikkelen, leren, interactie en
dergelijke hebben, in mijn ervaring echter een proceskarakter, ze zijn zeker ook
beweeglijk, grillig, uniek, meerduidig, onvoorspelbaar, irrationeel. Kortom
menselijk en het biedt alles wat er nodig is om "swing" te laten ontstaan. Maar
vanwege een vanzelfsprekende aanname, dat beheersing noodzakelijk is voor
optimalisering en ontwikkeling, weet HRD daarmee geen raad.

III  Alle gebeurtenissen zijn gelijkwaardig

Over oogkleppen en neuzen die ææn kant uit wijzen

Buiten de patafysica is de ene gebeurtenis belangrijker dan de andere. Voor
sommige gebeurtenissen meent men wetmatige verklaringen gevonden te
hebben die erg tevreden stellen. Die gebeurtenissen zijn dan ook niet meer zo
belangrijk. Maar over gebeurtenissen waarvoor meerdere verklaringen gevonden
worden ontstaat dan verschil van mening en gaat het erom wie er gelijk krijgt.
De patafysicus lacht vrolijk om deze koude drukte. Voor hem zijn alle
gebeurtenissen immers gelijk. De kern van deze wet is; alles is even belangrijk,
hetgeen betekent dat tevens alles onbelangrijk is. Anders gezegd: 'Als ik in
deze multiculturele wereld mijn waardensysteem belijd, zal ik ook een scherp
bewustzijn hebben van de historiciteit, contingentie en eindigheid van al die
systemen, om te beginnen met dat van mij.'7 Deze relativiteit, scherpt mijn
bewustzijn.

Het lijkt me niet de minste uitdaging om te gaan met het voortdurend besef van
tijdafhankelijke waarheid en open horizonten. Volgens Baudrillard geeft iedereen
zelfs 'heimelijk de voorkeur aan een arbitraire en wrede orde die de keuze heeft
afgeschaft, boven de kwellingen van een liberale orde waarin men niet weet wat
men wil.'8 Dat pessimisme deel ik niet. Ik herken dat sommigen met: "Die
vrijheid is te groot!" hun eigen angst overschreeuwen. Dat anderen gelaten
volgen, af en toe kijkend of hun neus nog in de goede richting staat. En dat
enkelen hun toevlucht zoeken in cynisme, positivisme of een ander 'isme'.
Weer anderen ontglippen de "binden en boeien" programma's en gaan hun
eigen weg. Zij verzelfstandigen hun individualiteit: buiten of binnen het bedrijf,
instelling of onderneming. Zo'n ontwikkeling appelleert aan vragen als: waar
gaat het mij om, wat vind ik waardevol? En het maakt duidelijk dat ik ergens ga
temidden van anderen. De inzichten die daarmee samenhangen lijken geenszins
op het eendimensionale veranderen van de instellingen van mijn computer. Het
zijn eerder inzichten die onderhuids werken. Die duidelijk maken waarin het
'Development' van HRD, verschilt van ontwikkelen en leren. Dat Development meer
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op heeft met programmeren dan met bewustworden, meer met antwoorden dan
met vragen.

De Human Resources Development doelstellingen, uitgangspunten,
aandachtsgebieden, kortom het HRD-denkmodel gaat uit van een gesloten
horizon. De inspanningen zijn gericht op het vergroten van de effectiviteit en het
verbeteren van de performance van menselijke hulpbronnen, zoals het
ontwikkelen van meesterschap en concurrentiekracht ten behoeve van het
succes van de organisatie.
Naar dat succes wijzen alle neuzen. Daarmee wordt dan niet bedoeld: alle
neuzen dezélfde en overtuigingen álle kanten uit. Zo wordt succes in deze context
verondersteld een eenduidige en vaste betekenis te hebben. Maar in een tijd als
deze, waarin eerder sprake is van vermenigvuldiging van wereldbeelden, doet
ernstig vermoeden dat die veronderstelde eenduidigheid een mythe is.
Het HRD-oogkleppenmodel floreert dankzij de cultivering van deze mythe. Het
omarmt een denkmodel dat de verbeelding aan de kant zet en het primaat
geeft aan de lineaire rationaliteit van het intellect. Dat dit een schromelijke
vergissing is wordt duidelijk in de vierde stelling van de patafysica.

IV De patafysica is de wetenschap die denkbeeldige oplossingen zoekt

Over waarheid, de meest ingebeelde van alle oplossingen

Voor de patafysica bestaan er net zoveel wetten als gebeurtenissen. Alle
gebeurtenissen zijn immers gelijk. Iedere gebeurtenis heeft, zoals u weet, een
oneindig aantal oorzaken. Toch stuurt ons intellect ons op pad om te zoeken
naar de oorzaak. Dit lineaire "waarheidsdenken" ontbeert relativering. Het
intellect zo te gebruiken, beklemt. Het leidt tot verstroeving [3] van denken.
Eenmaal verstroefd; is er nog maar één waarheid mogelijk, een fixatie die in het
meest gewelddadige geval aan de werkelijkheid wordt opgelegd.
De besturing- en beheersingsfixaties van het HRD-model vertonen deze
gewelddadigheid. Echter in de besturing- en beheersingsdenkmodellen, wordt dit
opgevat als vooruitgang, verbetering of optimalisering. Het heeft weinig met
Human van doen.
Volgens Pimedia, leverancier van HRD-instrumenten, krijgen 'medewerkers,
coaches, management: een eigen 'dashboard'. Het 'dashboard' voor
medewerkers (My! Talent), geeft medewerkers inzicht in hun competenties en
biedt hen de mogelijkheid zichzelf regelmatig te monitoren en te verbeteren op
basis van aangeboden tools en tips. Dit onderdeel biedt mogelijkheden zoals
een jaarplanner, zelfdiagnose, gespreksagenda's en -technieken, ontwikkeltips,
actueel opleidingsaanbod, benchmarking en een prestatie-monitor.'9 Wie onder
tijdsdruk staat kiest voor een snelle, maar verantwoorde werkwijze. Wie meer
diepgang wil kan onafhankelijk van tijd en plaats meer aandacht en tijd aan zijn
talent besteden.
Pimedia is geenszins een aberratie van het beheersingsdenken. Marjan Bleeker
en Mark Mieras signaleren in Intermediair onder de veelzeggende titel: 'Big
Brother management', dat het doen en laten van werknemers van minuut tot
minuut is te controleren en dat de toekomst is aan e-HRM, het elektronisch
personeelsmanagement. In hun artikel schetsen zij dat de
registratiemogelijkheden die de informatietechnologie biedt, benut worden, ook
als deze ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van medewerkers. Elke
toetsaanslag op het toetsenbord, elke passage van het tourniquet bij de ingang,
elke ziekmelding, declaratiegedrag, passeren van een deadline,  telefoon- en
emailverkeer, snelheid en effectiviteit van beantwoorden, surfgedrag, pauzes,
werktijden, prestaties, deelname aan bedrijfsuitjes, cursussen en opleidingen,
effecten van tegenslag, omgang met stress etc. En daarvan, vooral de patronen,
correlaties, vergelijkingen met anderen en met voorgaande jaren. 'De
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werknemer wordt teruggebracht tot een groene of rode stip op het scherm van
de personeelsmanager.'10
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Horrorscenario
Er is maar weinig patafysica nodig om andere mogelijkheden te zien en
speelruimte te nemen. De verbeelding heeft veel zeggingskracht. Bijvoorbeeld in
de kunst met de titel 'La condition humaine'  [4] van beeldend kunstenaar
Bisscheroux.

De portretten waarvan u er hier twee ziet lijken op het eerste oog identieke
fotoportretten van een enigszins verwilderde man. Bij nadere bestudering ontdek
ik tussen alle afbeeldingen lichte nuance verschillen. Elk portret is telkens net
iets anders herhaald. In het oorspronkelijke werk hangen er 17, dezelfde-van-
elkaar-verschillende-fotoportretten, naast elkaar. Het doorschijnend materiaal
waarop de portretten zijn afgedrukt, nodigt uit tot verder kijken. Bovendien zijn
er drie lagen met, van elkaar verschillende foto's, over elkaar heen gelegd
waardoor het beeld beweging en diepte krijgt. Het suggereert leven. Ik ontdek
de gelaagdheid, de verschillende gelaatsuitdrukkingen. Ik wil de personage
doorgronden en vind leegte, niets meer dan een doorschijnend mens. De
portretten met het vermoeden van een lach zijn in mijn ogen zelfs
ijzingwekkend.
Wat is zo bijzonder intrigerend aan dat hoofd begin ik me af te vragen.
Wie is die man waarvan zoveel verschillende portretten zijn gemaakt, alle
met telkens net een iets andere gezichtsuitdrukking? Het lijkt een
gedateerd portret, van voor de oorlog. Er klopt iets niet aan die tronie. Is
het 't onverzorgde gezicht, de verwondering en de verwarring dat elk beeld
uitstraalt? En dan, opeens bekruipt me het onheilspellende gevoel, dat
deze man wiens portret zo vaak gemaakt is, object geworden is. Object in
een horrorscenario. Wat zie ik over het hoofd? Wat veroorzaakt dat
onheilspellende gevoel?
Navraag bij de kunstenaar maakt duidelijk dat de uitdrukkingen in het
gezicht van deze man veroorzaakt worden doordat zijn gezichtsspieren van
buitenaf worden bestuurd door ermee verbonden, maar niet meer zichtbare
elektroden.
De man stond via een "dashboard" in functie van de hersenen van een
ander. Deze verscheidenheid aan uitdrukkingen is fotografisch vastgelegd.
De man maakte deel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar de
fysionomie van het gelaat. De letterlijke, weliswaar vrijwillig gekozen,
instrumentalisering van deze man, is zichtbaar in het ontzielde gelaat. Dat
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maakt het wezensvreemd en roept bij mij een vreemd gevoel van onheil
op.

Hetzelfde soort onheil als in de heldere beeldspraak van een vice president uit
het bedrijfsleven: 'Mensen zijn net batterijen je koopt ze opgeladen, je gebruikt
ze en als ze leeg zijn gooi je ze weer weg' [5]

Het 'vernuttigen' van mensen gaat makkelijker als je ze als dingen kunt zien,
als batterijen, als instrumenten, als human resources die hun 'competenties'
managen. Geen mens maar een 'men' een categorie, een 'fulltime-equivalent',
een set skills, een verzameling nuttige competenties. In grote en ook steeds
vaker in kleinere organisaties wordt, zo blijkt uit vele publicaties, naar hartelust
gewerkt aan het vernuttigen van mensen.
En Human Resources Development levert daaraan een nuttige bijdrage.
Evenals aan de vergaande instrumentalisering van het menselijk contact in
organisaties. Elk gesprek een bijpassend gespreksmodel. Het sluit naadloos aan
bij de logica van het nuttigheidsdenken. De instrumentenbusiness doet goede
zaken, en het levert een hele berg werk op voor anderen. De toepassing van het
populaire 360º feedbackinstrument bijvoorbeeld: bestaat uit een 360 graden
feedback implementatieprogramma, voorlichtingsbijeenkomsten,
certificatieworkshops voor in- of externe consultants. Vragenlijsten voor
bovenbazen, gewone bazen, niet bazen, klanten, gelijken? en nu ook
familieleden. Feedbackrapporten hebben, als ze te zeer voor zích spreken,
interpretatie nodig. Het is belangrijk de kostbare informatie op juiste waarde te
schatten. Een onafhankelijk blik is daarbij gewenst en een coachingtraject, als
onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, noodzakelijk. Bovendien moet
de "feedback" nog met het team gedeeld worden in deskundig gefaciliteerde
bijeenkomsten, om de populariteit te vieren. Echter doorgaans om
verduidelijking te vragen, te nuanceren, scherpe kantjes ervan af te halen
zonder extra zout in de wonden te strooien, beterschap te beloven en acties te
plannen. Gelaten ondergaan niet-managers en managers doorgaans deze rituele
martelgang.
Veel werk is er ook in de competentie- en talentbusiness. Met competentie
assesments',  'talent assesments', competentieprofielen, performance
indicatoren, 'objective-setting meetings', voortgangsgesprekken, 'recognition-
systems', beoordelingsgesprekken, 'development-assesments' en bij deze
'tools' horende, 'matrix', 'metrix', 'checklists', 'cards' en ander 'gereedschap' ter
voorbereiding, toepassing, 'monitoring' en evaluatie. De 'toolkit' van de
manager bestaat uit tekst, formats voor uitnodigings- dank-je-voor-je-bijdrage-
brieven en andere voorbeelden voor geloofwaardige voorgekauwde persoonlijke
en effectieve interne communicatie. Powerpoint presentaties, eenduidige
categorieën, overzichtelijke hokjes, getallen, afwijkingen van de norm en 'areas
for improvement'.

De mens in dit scenario tot het nuttige gefileerd, het wezenloze van de resource.
Deze 'men' van nuttige kennis en nuttige competenties, die zich aldus gewenst
gedraagt en 'exceeding performance' levert voor het succes van een organisatie,
betaalt een hoge prijs.
Om mensen te 'vernuttigen' moet je ze als dingen kunnen zien, als batterijen, of
andere instrumenten. Daar valt mee te rekenen, te schuiven en te delen.
Mensen als instrumenten opvatten, als middelen, als competentieprofiel, is een
ontmenselijking. De HRD inspanningen om "het sociale" te instrumentaliseren
zijn zeer succesvol en worden ingegeven door de wens en de overtuiging dat
ontwikkelen van mensen efficiënter kan. Daarvoor is een voorwaarde mensen te
zien als machines, als te programmeren software waarin de  competentie-bits en
-bites zich digitaal gedragen. De ooit sympathiek ogende HRD inspanningen
lijken meer en meer op depersonaliserings-oefeningen.
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Competenties hebben we nodig, geen persoonlijkheden. Persoonsgebonden
eigenwaarde lijkt in de weg te zitten. Zij die hun eigenwaarde ontlenen aan de
positie die ze bekleden, of aan het belang dat er aan hun competenties wordt
gehecht, zijn zich meer en meer bewust van het feit dat ze volstrekt inwisselbare
resources zijn. Dus is het van het grootste belang die competenties goed op peil
te houden. Met behulp van zielloos HRD-instrumentarium. Zowel de H als de D
houden nog iets van een schijn op.

Niet zo lang geleden nog voelden mensen zich onmisbaar en ontleenden
daaraan zelfrespect en eigenwaarde. Vandaag leren mensen dat ze inwisselbaar
zijn, dat slechts hun toegevoegde waarde ertoe doet. Niet zijzelf. De vileine
vraag:"Wat is jouw toegevoegde waarde?" is vandaag de dag goed voor
slapeloze nachten en ongebreidelde drang tot 'profilering'.

Van het zoeken naar denkbeeldige oplossingen is geen sprake meer. De
grenspalen waarbinnen de oplossingen moeten liggen zijn al vastgelegd,
gedicteerd.

In plaats dat Human Resource Development uitnodigt tot een vrijmakende dans,
het onderzoek naar ongekende mogelijkheden in onszelf temidden van en met
anderen,
helpt ze ons om die weg als gevaarlijk en “nutteloos” te beschouwen. Onszelf
niet meer te zien als eigenaren van onze eigen ontwikkeling.

Laten we (tegen) bewegen, dansen, swingen en een kleine ritselende revolutie
maken.

Noten

[1] Edward Witten, in het programma 'Van de schoonheid en de troost'  van Wim Kayzer voor VPRO, februari
2000, is stellig in de opvatting dat er de fysica dichtbij een allesverklarende theorie is en voegt er aan toe: "maar
de grote vraag blijft; wat is bewustzijn?" De natuurkundige en wiskundige Edward Witten, (the smartest guy on
earth), wordt in een adem genoemd met de groten van de natuurkunde: Galilei, Newton, Einstein. Witten was
hoogleraar natuurkunde op Princeton Universiteit van 1980 tot 1987 en was daarna als hoogleraar
natuurwetenschappen verbonden aan het Institute for Advanced Study in Princeton.

[2] "De patafysica is de wetenschap van de denkbeeldige oplossingen, die op symbolische wijze aan schetsen de
eigenschappen toekent van de door hun schijn beschreven objecten". Een omschrijving uit het oorspronkelijk
werk 'Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, roman neo-scientifique, suive de speculations' van
Alfred Jarry, 4 jaar na zijn dood uitgegeven door Fasquelle in 1911. De Nederlandse vertaling: 'Handelingen en
opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus', is van Egbert van Faassen, IJzer 1994. Rutger Kopland heeft in
het literair tijdschrift Dietsche Warande en Belfort maart 1996, p. 106-115, een speels inleiding geschreven op de
patafysica van Jarry, waarin hij de vier behandelde axioma's doordenkt en tot hilarische conclusies komt.Voor
verkenning van de patafysica heb ik voorts geput uit: Rutger Kopland Mooi, maar dat is het woord niet, van
Oorschot 1998 p.60-66 en uit Dirk van Weelden, Tegenwoordigheid van Geest, Bezige Bij 1989, p 161-205.

[3] Het woord 'stroef' is door Edu Feltmann van een nieuwe betekenis voorzien. Voor het eerst gelezen in:
'Adviseren na het postmodernisme: naar een buitengewone interventiekunde?' M&O, tijdschrift voor
organisatiekunde en sociaal beleid, 1992 p 155. "een derde invalshoek is het helpen ontstroeven en ontwikkelen
of innoveren van het denken en het bewustzijn van de klant." Het woord verstroeving in deze tekst verwijst
daarnaar.

[4] Het werk met de titel 'La condition humaine' 1999, is van Jeroen Bisscheroux, Amsterdam. Het portret is
van een zekere Rejlander in 1853 gefotografeerd door Adrien Tournachon voor een onderzoek  naar de
fysiognomie geleid door Dr. Guillaume Duchenne, (grondlegger van de elektrotherapie). In 1872 zijn de foto's
door Charles Darwin gebruikt voor de illustratie van 'The expression of emotions in man and animals'.
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[5] Joke Elzenaar en Boudewijn Overduin (1999) 'Opleiden staat nog ver weg in de resultaatketen van bedrijven,
interview met Roel Schulting, vice-president Unisource' maandelijks tijdschrift voor Human Resource
Development, oktober p.11. De genoteerde uitspraak: "Medewerkers moeten daarom hun eigen kennis bijhouden.
Je haalt ze opgeleid binnen en als ze niet meer over de juiste kennis beschikken verlaten ze de organisatie weer.
Mensen zijn net batterijen, je koopt ze opgeladen, gebruikt ze en gooit ze weer weg als ze leeg zijn. Tijd voor
opladen (dus opleiden) is er niet".
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