
THEMA DUURzAAMHEiD

We leven vanaf de ja-
ren zestig van de vorige 
eeuw in een overgangs-
periode, volgens velen 
historisch te vergelijken 
met de overgang van de 
middeleeuwen naar de 

renaissance rond 1500. Ging het toen om 
het ontstaan van een rationele empirische 
benadering waarin de mens als individu 
meer centraal kwam te staan, nu kun je 
zeggen dat de mens in de welvarende ge-
bieden van de wereld een te egocentrische 
positie heeft ingenomen. Volgens Jaap 
Voigt (Zuiker, 2007) is het kenmerk van 
een grote overgangsperiode dat er een to-
taal andere mindset gaat ontstaan, waar-
mee naar de wereld en haar problemen 
kan worden gekeken. Die nieuwe mindset 
stelt mensen dan in staat om de schijn-
baar onoplosbare problemen vanuit een 
nieuwe invalshoek toch op te lossen. 
In het nu hebben we onoplosbare proble-
men genoeg. Denk maar aan de opwar-
ming van de aarde, de grote vluchtelin-
genstromen in de wereld, de kredietcrisis, 
dve verkwisting van natuurlijke hulpbron-
nen, de conflicten in het Midden-Oosten. 
Bestaande oplossingen bieden geen soe-
laas. Fundamentele vernieuwing is nodig 
op allerlei gebied. Die vernieuwingen 
hangen nauw met elkaar samen en moe-
ten voldoen aan de eisen die een moderne 
samenleving stelt.

anders zien, anders denken
Boerwinkel (1971) legt de nadruk op de 
ontwikkeling van het denken. Anders 
denken gaat namelijk vooraf aan anders 
handelen. De mens denkt tot nu toe voor-
al in ‘of-of’-scenario’s. Of jij wint, of ik. De 
mens verbindt zich weliswaar met ande-
ren en werkt wel samen, maar dat is altijd 
gericht tegen een andere groep. Het is een 
antagonistische of concurrerende manier 
van denken. De mens kan zich dit denken 
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echter niet meer veroorloven omdat hij, 
als hij een ander of de natuur vernietigt, 
hij daarmee ook zichzelf vernietigt. 

Tegenover de oude antagonistische denk-
wijze stelt Boerwinkel een nieuwe manier 
van denken, het inclusief-denken. Zoals 
Boerwinkel het formuleert: ‘Een denken 
dat er principieel van uitgaat dat mijn wel-
zijn niet verkregen kan worden ten koste 
van het welzijn van een ander of zonder 
de ander, maar dat het alleen verkregen 
kan worden als ik de ander de kans geef 
om tot zijn recht en bestemming, tot zijn 
welzijn te komen.’ Het gaat hier dus om 
‘en-en’-denken.
Hij bedoelt dit niet idealistisch, maar rea-
listisch. Boerwinkel doet een beroep op de 
ratio. De mens kan alleen overleven door 
samen te leven.

Die fundamentele verandering vraagt van 
ons als mens – maar ook van ons als HR-
vakgenoten – een andere manier van kij-
ken en denken. Het gaat er niet om hele 
andere dingen te zien, maar om de dingen 
anders te zien. 

Bijdrage Hr
‘En-en’-denken impliceert een duurzame 
levensstijl zowel van individuen als van or-
ganisaties. Daarom is duurzaamheid hét 
thema van deze tijd. Het is een organisatie-
ontwikkelingsvraagstuk, een echte HR-op-
dracht dus. 
Vragen die ons HR-mensen bezig zouden 
moeten houden, zijn: wat betekent deze 
ontwikkeling voor het domein arbeid? Hoe 
kunnen we dan werken aan vernieuwing 
in organisaties? Wat is het overstijgende 
en verbindende element in organisaties 
en hoe verhoudt zich dat tot individuele 
mensen? Wat betekent het om de mede-
werkers te zien als een compleet mens en 
niet alleen als functionaris?

Ik vind dat het onze opdracht is om een 
transitie als hierboven bedoeld te initië-
ren en te begeleiden. Dit is ons vak!

Bijdrage aan duurzaamheidsconcept
De gangbare definitie van duurzaamheid 
is die van de commissie Brundtland (1987): 
‘onder duurzame ontwikkeling wordt ver-
staan: een ontwikkeling die voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie zonder 
daarmee voor de toekomstige generatie 
de mogelijkheid in gevaar te brengen om 
ook in hun behoeften te voorzien’. In het 
duurzaamheidconcept wordt uitgegaan 
van de drie P’s: Planet, Profit en People. De 
gedachte is dat een organisatie, besluiten 
en oplossingen pas duurzaam zijn als vol-
daan wordt aan zowel de criteria van pla-
net als die van profit en people. Je zou dat 
in model 1 kunnen vatten.

Welke ‘people-criteria’ zouden dan geldig 
kunnen zijn? Ik ga te rade bij de Grieks-
thomistische filosofie voor elementen van 
het antwoord. 

De diepste zingeving van het bestaande – 
ook van een bedrijf – wordt in die filosofie 
gekenmerkt door de zijnswaarden waar-
heid, goedheid, schoonheid, eenheid en 
wording (De Blot, 2006). Als je de zijnswaar-
den vertaalt naar een organisatie, gaat het 
bij waarheid om kenmerken als open en 
eerlijk, inzichtelijk, helder en duidelijk, 
consistent en voor iedereen te volgen. Bij 
goedheid gaat het erom dat de organisatie 
zich met het goede bezighoudt, met die 
dingen die een belangrijke waarde hebben 
voor mensen. Het gaat ook over welkom 
zijn, gekend worden, je verbonden weten. 

Model 1: Evenwicht tussen planet, 
profit en people

people

planet

profit
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En het gaat om een plek waar je als mens 
jouw waarde kunt toevoegen. Schoonheid 
heeft te maken met de aantrekkelijkheid 
van de organisatie voor mensen. Het heeft 
iets van doen met ergens aandacht aan 
schenken, met het streven naar voortref-
felijkheid, er iets moois van willen maken. 
Eenheid gaat over samenhang, het besef 
dat je als mens en als organisatie onder-
deel uitmaakt van de samenleving. Maar 
ook, dat beleid niet gefragmenteerd tot 
stand komt, maar verbonden is aan de 
missie van de organisatie, zodat het wer-
kelijk een middel is dat kan helpen die 
missie te verwerkelijken. En wording ten 
slotte heeft vernieuwingskracht in zich, 
het vermogen zich steeds weer aan te pas-
sen aan de nieuwe situatie. Het is ontwik-
keling, beweging, groei.

In organisatietermen kun je de zijnswaar-
den vertalen met eerlijkheid of transpa-
rantie, waardevolheid, aantrekkelijkheid, 
samenhang en vernieuwingskracht. De 
vragen die je kunt stellen als toets: is ons 
beleid eerlijk, transparant, zonder tegen-
strijdigheden? Is het behaalde resultaat 
waardevol? Leidt het tot een grotere sa-
menhang en eenheid? Hebben mensen 
er met plezier aan gewerkt? Is het innove-
rend?

Bijdrage aan innovatie
Wetend dat de samenleving transfor-
meert, wat kunnen wij voor de organisatie 
betekenen?
Vooralsnog ligt onze primaire waarde niet 
zozeer in het maken van diversiteitsbeleid 
en arbeidsparticipatie e.d. Nee, het gaat 
volgens mij om (sociale) innovatie in de 
betekenis van ‘geen andere dingen zien, 
maar de dingen anders zien’. Niet langer 
de mens willen beheersen en inpassen in 
het organisatieontwerp, maar het Zijn van 
de mens tot één van de drie leidende prin-
cipes in het ontwerp maken, samen met 
planet en profit. Dan ontstaat er innovatie 
en vernieuwingskracht.
En wat doet HR dan concreet?
1. Ruimte creëren
2. Fundamentele vragen stellen
3. Organiseren van leren

4. Mensen bij elkaar brengen
5. Verbinding met andere disciplines

1. Ruimte creëren 
Het belangrijkste is, denk ik, het opruimen 
van onnodige ballast; bestaand instru-
mentarium terugbrengen tot de essentie 
of afschaffen als het niet meer relevant of 
waardevol is. 

2. Fundamentele vragen stellen vanuit een ‘en-
en-denken’
Dit betekent het initiëren van een dialoog 
over de essentie van de organisatie. Niet 
eenvoudig, wel belangrijk omdat het de 
kortetermijndoelen en persoonlijke belan-
gen overstijgt en daarmee ook als samen-
bindend en richtinggevend element fun-
geert voor mensen in de organisatie. 

3. Organiseren van leren door reflectie, feedback 
en dialoog
Het faciliteren van leren en wezenlijk 
vernieuwen komt erop neer nieuwe ver-
bindingen te ondersteunen door dialoog, 
reflectie en feedback. De dialoog is denk 
ik het belangrijkste instrument om nieuw 
denken, anders waarnemen en wezenlijk 
vernieuwen te laten ontstaan. Mensen ver-
anderen organisaties en organisaties ver-
anderen mensen.

4. Mensen bij elkaar brengen ‘in een chemische 
verbinding’
In een organisatie waarin ruimte is voor 
het anders-zijn van mensen, waarin veel in 
tijdelijke en flexibele constructies wordt 
gewerkt, is het van belang dat het even-
wicht en de samenhang bewaard blijft en 
dat de talenten van mensen verbonden 
zijn met elkaar. Denk aan H
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chemische verbinding bestaande uit twee 
waterstofatomen die niets anders kunnen 
zijn dan waterstofatoom. En uit één zuur-
stofatoom dat gespecialiseerd is in zuur-
stofatoom zijn. Maar eenmaal met elkaar 
verbonden, transformeren zij tot iets heel 
nieuws: water. 
Fascinerend! Hier gaat het dus echt om de 
chemie.

5. Onszelf in verbinding brengen met anderen
HR kan en hoeft dit transitievraagstuk niet 
in haar eentje op te pakken. Juist niet. La-
ten we ons dus verbinden met anderen in 
de organisatie als in het H2O-model. Dan 
krijgt onze bijdrage veel meer waarde.

conclusie
Duurzame ontwikkeling is meer dan di-
versiteitsbeleid, meer dan goed HR-instru-
mentarium. Het gaat om het verduurza-

men van de samenleving en dus ook van 
organisaties. De taak van HR is eerst en 
vooral het op gang brengen van de dialoog 
over de waardecreatie van de organisatie, 
het stellen van fundamentele vragen, het 
bij elkaar brengen van mensen, het stimu-
leren van innovatie, het organiseren van 
leren door reflectie. Vanuit het besef dat 
de samenleving in beweging is en voor een 
belangrijke transitie staat. We gaan een 
tijd tegemoet die veel van onze eigen in-
spiratie en innovatiekracht zal vragen!
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