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World HRD congress 
Mumbai, India
Op 15 t/m 17 februari jl. vond in Mum-
bai voor de 21ste keer het World HRD 
congress plaats. Dit jaar was het cen-
trale thema ‘The Future of Work’. Hoe 
verloopt zo’n congres in India en wat 
zijn de belangrijke HR-thema’s daar?

Zo’n 1.400 congresgangers en 96 spre-
kers uit 88 landen kwamen drie dagen 
bijeen om de toekomst van werk te ver-
kennen. Congresdirecteur Dr. Bathia 
opende het congres samen met enkele 
hoogwaardigheidsbekleders met mooie 
rituelen zoals ‘the Lighting of the Lamp’, 
wat iets wegheeft van het ontsteken van 
het Olympisch vuur. Wat direct duide-
lijk werd na de inleidende lezingen is de 
energie en positieve spirit die in India 
aanwezig is. De herwonnen onafh anke-
lijkheid na de Britse overheersing en de 
manier waarop India zich als ‘econo-
misch wonder’ manifesteert, komt re-
gelmatig ter sprake. Dit in termen van 
trots, direct gevolgd door het uitspreken 
van het belang van ‘human resources’ 
om deze positieve trend verder vorm te 
geven.  

Met de sprekers uit 88 verschillende lan-
den waren alle continenten daadwerke-
lijk vertegenwoordigd op deze conferen-
tie. Bij de thema’s die door Indiase 
sprekers werden gepresenteerd, viel het 
volgende op. Ten eerste de focus op in-
ternationalisering en de vraagstukken 
die dat oplevert in relatie tot samenwer-
king, diversiteit en leiderschap. Veel 
Indiase organisaties zijn inmiddels spe-
ler in een internationale setting en ver-
tegenwoordigers van die organisaties 
presenteerden hun praktijkcases hoe om 
te gaan met de vraagstukken die daarbij 
horen. 

Een tweede thema dat meerdere malen 
aan de orde kwam, was alles rondom ge-
neraties. Tijdens een van de sessies werd 
aangegeven dat in India zes generaties 
samen aan het werk zijn. Dit brengt zor-
gen met zich mee rondom eff ectieve 
samenwerking. Ten eerste gaat het daar-
bij om andere waarden die verschillende 
generaties hanteren, wat mensen be-
langrijk vinden in hun werk in de balans 
tussen werk en leven. Het tweede aspect 
is gebruik van nieuwe technologie en 
social media in relatie tot werk. Op dat 
vlak bestaan grote verschillen tussen 
generaties, hetgeen tot onbegrip en pro-
blemen in samenwerking kan leiden.

Het derde thema dat regelmatig op de 
agenda stond, was ‘work-life balance’. Ik 
was enigszins verrast over dit thema, om-
dat dit niet zo strookte met de beelden 
over ‘werk’ tijdens mijn korte verblijf in 
India: op veel plaatsen zijn veel mensen 
met dezelfde taak bezig, wat een ‘vele 
handen maken licht werk’ idee gaf. Tij-
dens de diverse presentaties werd bespro-
ken hoe werk toch voor velen veeleisend 
is als het gaat om tijd en energie en dat de 
hiërarchische verhoudingen het niet ge-
makkelijk maken dit te veranderen. De 
meest indrukwekkende presentatie ging 
ook over dit thema: Professor Indira 
Parikh besprak haar inzichten rondom 
‘Organizational Fatigue and Organizatio-
nal Renewal’. Haar frêle verschijning com-
bineert ze met een zeer indrukwekkende 
presentatiestijl: een genot om naar te luis-
teren. Ze pleit ervoor om op het werk re-
gelmatig even stil te staan en te refl ecte-
ren, om zo tot nieuwe inzichten te komen 
over je relatie tot werk en de organisatie. 
Dit om ‘organizational fatigue’ te voorko-
men en nieuwe energie te vinden. 

Wat de conferentie ook bijzonder maak-
te, waren de ‘glittering award ceremo-
nies’ die iedere avond werden gehouden. 
Het World HRD congress is de plek waar 
jaarlijks HR-professionals, organisaties 
en leiders waardering krijgen voor hun 
bijzondere bijdrage aan het HR-vakge-
bied. In diverse disciplines worden 
awards in de vorm van een trofee en oor-
konde uitgereikt. Op de laatste avond 
van het congres werden de Global HR 
Excellence awards uitgereikt en was Ly-
onpo Dorji Wangdi, minister van Labour 
en HR van Bhutan en alumnus van 
Maastricht University, de speciale gast 
(zie foto). In zijn speech ‘Redefi ning the 
Principles of Best Practice in Labour Ad-
ministration in the New Age’ gaf hij zijn 
visie over wat iemand nodig heeft om 
een persoonlijk verrijkend leven met 
voldoening te leiden en een plezierige 
en succesvolle carrière te bouwen. In 
zijn toelichting van de ‘7 L principles’ - 
Life, Livelihood, Leisure, Lenity, Longe-
vity, Liberty en Lifelong Learning - gaf 
hij aan hoe deze principes moeten hel-
pen in het realiseren van Bhutan’s  
mensgeoriënteerde ontwikkelingsfi lo-
sofi e, die wordt uitgedrukt in de offi  ci-
ele target van het Bruto Nationaal Geluk. 
Een bijzondere afsluiting van een bij-
zonder congres. •

De minister van Labour en HR van Bhutan
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