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D e opkomst van, laten we
gemakshalve zeggen, IT
heeft ongelooflijk veel op

z’n kop gezet en veranderd.
Iedere dag maken we naast die
in de IT ook andere technologi-
sche doorbraken mee. Lang niet
altijd komen die tot hun recht in
de bestaande, vaak starre struc-
turen. Het gevoel is dat ze be-
staande structuren en gewoon-
tes eerder ondermijnen.

In zo’n situatie veroudert
kennis snel, en is ervaring zo-
maar minder waard. Werkne-
mers krijgen te maken met
dilemma’s. Enerzijds wordt van
hen verwacht dat ze het oude
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Blijf je als een kind
gedragen: wees
nieuwsgierig

vakgebied bijhouden en gedisci-
plineerd verder werken, ander-
zijds is er een dringende vraag
naar het zich eigen maken van
nieuwe specialismen en werk-
vormen.

De verleiding is groot nieuwe
technologie te zien als een hype
die wel weer overwaait. Op inter-
net circuleert een filmpje van
reacties op de introductie van
mobiele telefoons, midden jaren
negentig. Bijna alle geïnterview-
den deden er wat lacherig over,
sommigen zelf smalend. De
telefoon aan een draad voldeed
uitstekend, de gsm was alleen
maar dure nieuwlichterij.

Aan de andere kant waren er
nieuwsgierige geesten. Zij be-
dachten wat je allemaal met zo’n
mobieltje zou kunnen en ont-
wikkelden nieuwe diensten. Er

zit menig grootverdiener tussen.
Vroeger, nog maar kort gele-

den, had je een vak. Dat gaf je
een gekende plek in de maat-
schappij. Je was ook een rolmo-
del voor de jeugd. Zelf oefende je
geduld om van gezel naar mees-
ter door te groeien. Het duurde
vaak jaren voordat je echt op je
vakniveau werd gehonoreerd.

Dat is in veel vakken geen
houdbaar model meer. Ontwik-
kelingen gaan zo razendsnel dat
kennis van een ervaren rot in-
derdaad snel gedateerd dan wel
te weinig specifiek is om nog
van waarde te zijn voor de aan-
stormende generatie.

Het is niet voor niets dat
thema’s als ‘een leven lang le-
ren’ zoveel aandacht krijgen.
Inmiddels heeft zich een oer-
woud van opleidingen en beroe-
pen ontwikkeld.

Blijvend studeren en bijblij-
ven dus. Wacht niet op een potje
van de baas, bestuiver het zelf.
Blijf je als persoon verwonderen
over wat er allemaal gebeurt.
Blijf je al een kind gedragen:
wees nieuwsgierig. Zie innovatie
als kans, niet als noodlot.

Er zijn geen vaste posities
meer - eenmaal een vak geleerd?
Wen er maar aan dat je dit nog
een paar keer zal moeten doen.
Respectloos jegens een oudere?
Welnee. Juist de oudere zou
moeten weten dat je blijven
verwonderen én leren het beste
in je boven brengt.
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