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Vaccineren of niet vaccineren?
Dat is de vraag. Aan de land-
bouwkundig ingenieur om

hier een advies over te geven. Zijn
kosten/batenanalyse kan uitwijzen
dat het eventuele ruimen van vee bij
een epidemie voordeliger is dan vac-
cineren. Vanuit de samenleving klin-
ken protesten. Maar ook de ingeni-
eur zelf komt in conflict met datgene
wat technisch kan en zijn morele
standpunt. En zo stuit de technicus
in zijn werk met grote regelmaat op
maatschappelijke waarden en emo-
ties. 

Voor de KLV aanleiding om een
themadag te wijden aan het belang
van emoties in het werkveld van de
landbouwkundig ingenieur. Ruim 50
ingenieurs zijn naar het WICC in
Wageningen getogen. Vandaag geen
titreeropstelling of viscositeitsmeter.
Het expliciteren van emoties, beteke-
nisgeving, emotionele intelligentie
en communicatieve competentie zijn
de issues. Twee gerenommeerde
sprekers, Paul Piebenga, directie-
voorzitter van Achmea Active en Har-
ry Paul, directeur Voedings- en Vete-
rinaire Aangelegenheden (VVA) bij

het ministerie van LNV, verhalen over
het spanningsveld tussen beoogd
beleid en de weerbarstige praktijk. In
een vijftal workshops mogen de aan-
wezigen vervolgens hun ervaringen
delen waar het gaat om ‘emotionele
intelligentie in het bedrijf ’, ‘land-
bouw als passie’, ‘duurzame energie
uit emoties’, ‘de kracht van beeldvor-
ming’ en ‘meer bereiken met minder
denken’. De dag eindigt met een slot-
debat.

Miscommunicatie
“Kijk om u heen en signaleer alles
wat blauw gekleurd is”, spreekt Paul
Piebenga zijn publiek toe. “Sluit uw
ogen. Probeer nu alles voor de geest
te halen wat rood gekleurd is. U zult
merken dat u dit de grootste moeite
kost.” De directievoorzitter probeert
proefondervindelijk het publiek dui-
delijk te maken dat onze manier van
kijken naar de werkelijkheid gefilterd
is. Onze emoties spelen daarin een
doorslaggevende rol. 

Of het publiek eigenlijk wel snapt
wat hij bedoelt? “Welnee, u weet niet
of u iets snapt, u heeft het gevoel dat u
iets snapt.” Eenmaal op dreef, prik-

kelt hij zijn toehoorders nog eens
door te betwijfelen of zijn boodschap
eigenlijk wel overkomt. “Niemand
begrijpt elkaar. Communicatie gaat
in eerste instantie meestal mis. Je
moet eerst de respons waarnemen en
vervolgens je communicatie aanpas-
sen. En daar maar mee doorgaan tot
je elkaar begrijpt.” 

Met deze en andere praktisch-filo-
sofische wetenswaardigheden zet
Piebenga de toon. De ingenieur die
op zoek is naar zekerheden komt
vandaag bedrogen uit. Maar wat heb-
ben deze intellectuele kwinkslagen
met het werk van de technicus te
maken? Alles, zo blijkt uit diverse
workshops. Een ingenieur levert geen
eenduidige oplossingen, maar maakt
steeds weer keuzes. Waar hij deze op
keuzes baseert? Op de wensen en
behoeftes van mensen. Maar weten
wat mensen willen is niet zo gemak-
kelijk. Daarvoor moet je kunnen
communiceren.

Op de sofa
De discussie tijdens de workshop
over duurzame energie spitst zich
grotendeels toe op de cruciale rol van
communicatie. Annemarie Goedma-
kers, directeur NUON Corporate
Sustainability Centre, poneert de stel-
ling dat onderzoek dikwijls wordt
gebruikt om een consensus te berei-
ken. “De onderzoeker is daarmee een
pion in een wapenspel.” Opvallend
genoeg stuit de stelling nauwelijks
op tegenspraak. Integendeel, tal van
voorbeelden passeren de revue waar
het gaat om de illusie van onafhanke-
lijkheid van de onderzoeker. “Een
onderzoeker moet zich bewust zijn
van zijn eigen emoties bij de bepaling
van een invalshoek voor een onder-
zoek”, stelt een deelnemer. “En hij
zal deze emoties moeten expliciteren.
De onvermijdelijke subjectiviteit bij
het maken van keuzes blijft, maar de
transparantie neemt toe. De samenle-
ving kan daar haar eigen conclusies
uit trekken.” 

De ingenieur moet dus eerst op de
sofa alvorens hij zijn onderzoek kan
starten. Maar hoe verwoordt hij zijn
zielenroerselen op een heldere
manier? “Communicatie is een essen-
tieel onderdeel van het werk van de
onderzoeker. Maar helaas onderbe-
licht”, verklaart een deelnemende
onderzoeker. “Een communicatietrai-
ning voor de ingenieur is geen over-
bodige luxe.”  ■

Wat technisch mogelijk is, hoeft nog geen realiteit te worden. Emoties in de samenleving

begrenzen vaak het werkveld van de technicus. Omgekeerd bepalen de emoties van de

ingenieur mede zijn technologische invalshoek. De Koninklijke Landbouwkundige

Vereniging (KLV) zocht 18 juni het spanningsveld op tussen technische kennis en

maatschappelijke waarden tijdens de themamiddag ‘Balanceren tussen ratio en emotie’.
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Themadag ‘Balanceren tussen ratio en emotie’

Ook de ingenieur mag huilen

MANAGEMENT

Dirk van Wijk, veranderingsmanager bij FabDesign en coach bij de Guts Factory (links) demonstreert samen met

Harm Beute, partner en senior management consultant development bij Smith Northon International

Development, hoe je meer kunt bereiken met minder denken. 


