Inhoud Workshop 2 : “Poly-paradigmatisch Denken” (PPD)
Oefeningen in ‘hersengymnastiek’
(2-daagse o.l.v. Ruud Kaulingfreks en Edu Feltmann)
Doel: In deze workshop doen we wijsgerig onderzoek naar de ‘werking’ van
‘denkactiviteiten’ zoals: nadenken, oordelen, beslissen, redeneren, interpreteren, evalueren,
enzovoort. Een bijzonderheid hierbij is dat onder meer zal worden gewerkt met inzichten,
concepten en expressies van moderne en postmoderne beeldend kunstenaars en met
kunstfilosofische
analyses
en
interpretaties
van
hun
werk.
Het te onderzoeken dilemma betreft in deze workshop de ‘strijd’ in de theorie en praktijk
van organisaties, management, veranderkunde, professionalisering, etc., over: feiten en
zienswijzen; methode versus attitude; wetenschap of filosofie; efficiency en economie versus
ethiek en esthetiek.
Achtergrond:
In 1984 promoveerden beide docenten onafhankelijk van elkaar, in twee disciplines die tot
dan geen raakvlakken kenden: kunstfilosofie (Ruud Kaulingfreks) en organisatieadvisering
(Edu Feltmann).
Hun studies stemden overeen in enthousiasme én verwondering over de mogelijke betekenis
van kunst en filosofie voor ontwikkelingen in organisaties. In de trainingen die zij samen
gingen geven, ontstond geleidelijk een integratie van het postmoderne gedachtegoed in
Ruud’s proefschrift over “Het denken van René Magritte” (een Belgische surrealistisch
schilder), met het door Edu in zijn proefschrift ontwikkelde concept van mono-, poly- en
meta-paradigmatisch adviseren. Hieruit ontstond het idee en het materiaal voor deze
workshop “PPD” (poly-paradigmatisch denken),
De ‘inhoud’ van de workshop is over de jaren niet hetzelfde gebleven. Organisaties en
management houden zich tegenwoordig met andere dingen bezig, en beschikken over een
andere ‘besturingsfilosofie’ en andere ‘besturingsinstrumenten’, dan in de jaren tachtig en
negentig. Ook in de kunstfilosofie, de interventiekunde en de organisatie-adviespraktijk,
hebben zich in de afgelopen vijfentwintig jaar nieuwe inzichten, gedachten en benaderingen
ontwikkeld.
Deze ontwikkelingen klinken door in de PPD, juist omdat zij ook paradigmatisch gezien zo
interessant zijn!
Opbouw: De workshop duurt twee aaneengesloten dagen: ochtend + middag + avond +
ochtend + middag. De eerste dag, inclusief de avond, is bedoeld voor een verkenning van ‘het
menselijk denken’ en als een oefening in mono-, poly- en metaparadigmatisch denken .
In de tweede dag ligt het accent op filosoferen over de diverse opvattingen en
vanzelfsprekendheden die behoren tot het gangbare discours van de deelnemers, voor zover
die dominant zijn in hun werk als manager of professional in organisaties. Een vergelijking
wordt gemaakt met het discours van (beeldend) kunstenaars.
Voor wie? De workshop wordt aangeboden voor ‘open inschrijving’, maar is eveneens
beschikbaar als module in een leertraject voor professionals en/of managers uit een
organisatie. Deelnemers hoeven geen bijzondere kennis of affiniteit voor ‘kunst’ of
‘kunstfilosofie’ te hebben. Iedereen met een ‘open mind’ is welkom!

