Inhoud Workshop 1: “Doen wij Beschaafd?”
Innerlijke versus Culturele beschaving
(Naar keuze: 1 dag of 1 dagdeel, met 5 tot 10 mensen, - o.l.v. Edu Feltmann)
Elk mens is van nature beschaafd, maar die individuele ‘innerlijke beschaving’ en onze
collectieve ‘culturele beschaving’ lopen steeds verder uiteen en zijn zelfs vaak tegengesteld.
Bijvoorbeeld: “besef van genoeg” versus “streven naar meer, groter, beter”; “zorgzaam zijn”
versus “concurrentiekracht vergroten”; “rust” versus “arbeid” en vooral ‘werkgevers’ die
‘werknemers’ in dienst hebben en ‘het beste’ uit die mensen willen halen!
Elk mens wil zich waardig voelen en ook in het samenwerken met anderen de wederzijdse
erkenning ervaren van elkaars waardigheid.
Bij het werken in organisaties en andere vormen van economisch gemotiveerde
samenwerking, ontstaat echter de neiging om van elkaar vooral een ‘nuttige’ inzet en bijdrage
te verlangen. In organisaties functioneren mensen daardoor als meer of minder ‘bruikbare’
hulpmiddelen, als ‘human resources’, noodzakelijk voor het doel of resultaat.
Deze voor velen ‘vanzelfsprekende’ wijze van denken, spreken en oordelen, verleidt mensen
in organisaties hun wens tot (aandacht en respect voor elkaars) waardigheid te vergeten, of
minder serieus te nemen. Dan verschralen organisaties tot plaatsen waar mensen elkaar en hun
onderlinge interacties legitiem beperken of vernederen tot het louter functionele: van trainen
in ‘people management’ tot ‘klantvriendelijk’ doen. Vanaf sollicitatiegesprek tot en met
ontslag werken velen in een niet door henzelf te beïnvloeden machtsverschil. In organisaties
vindt men deze cultuur normaal en beschaafd. Maar meer/minder machtigen zijn niet altijd
ook meer/minder waardigen!
Is het (on)mogelijk op ‘waardige’ wijze (innerlijk beschaafd) samen te werken en tegelijk
‘nuttig’ te doen (cultureel beschaafd)? Hoe beschaafd willen we zijn? Kunnen we kiezen? Is
beschaafd doen een deugd, een competentie, een uitzondering? Is het leerbaar?
In deze workshop wordt de spanning tussen innerlijke en culturele beschaving filosoferend
onderzocht. Zie ook de tekst onder de knop “Beschaafd?” op onze website www.igop.nl.
NB: Deze workshop is speciaal bedoeld voor in-company groepen, die daadwerkelijk willen
oefenen in ‘filosoferen over hoe (on)beschaafd wij hier denken en doen’. Die groepen kunnen
bestaande teams of projectgroepen zijn (bijvoorbeeld een Directie, MT of Stuurgroep), of ad
hoc gevormde leergroepen. Voor deze groepen duurt de workshop 2 aaneengesloten dagdelen.
De workshop wordt ook gegeven bij 6 of meer individuele aanmeldingen, van mensen uit
verschillende organisaties. In dat geval duurt de workshop in beginsel 1 dagdeel en kan ad
hoc, op verzoek van de deelnemers, worden verlengd met nog een 1 dagdeel.
(Een ‘dagdeel’ is een ochtend van 09.30 – 12.30, middag van 14.00-17.00 of avond van 17.30 – 20.00 uur)

Datum en locatie worden altijd in overleg met de deelnemers bepaald.

