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DROOMT U MEE?

O
HUUB PENNOCK
Werkt als gecertificeerd
ergonoom bij ergo-balans
(www.ergo-balans.nl) en
De Goede Praktijk
(www.degoedepraktijk.nl).
Reageren? Stuur
een mail naar
h.pennock@ergo-balans.nl.

M EEN GOED BEELD TE
krijgen van de natuurlijke
talenten, competenties
en het prestatievermogen
van werknemers werkt het
bedrijf Goldmen met het
zogenaamde 3D Assessment. Dit bestaat
uit een psychologisch assessment, een
mentaal en fysiek assessment en een
DNA-assessment. Met name dat DNA-deel
is – nu nog wel – revolutionair. Maar over
vijf jaar ziet de wereld er als gevolg van
de toenemende robotisering heel anders
uit. Droomt u met me mee?
Het is 2020 en ik solliciteer als 75-jarige
naar een nieuwe opdracht. Omdat het
een opdracht is voor drie jaar willen de
opdrachtgever en ikzelf weten of ik al
die jaren inzetbaar ben én blijf. Daarom wordt er van mij een DNA-profiel
gemaakt met daarin mijn natuurlijke
talenten en mijn biologische grondslag
om om te gaan met emoties, gedachten
en onderbuikgevoelens. Daarna sluit ik
mezelf via zes elektroden aan op de Vegacheck. Na tien minuten doet dit apparaat
een uitspraak over mijn energetische toestand en het functioneren van mijn organen. Acute en chronische aandoeningen
en overbelastingen worden overzichtelijk in beeld gebracht. De vitaliteit van

‘Over vijf jaar ziet de
wereld er als gevolg van de
toenemende robotisering
heel anders uit’

mijn lichaam is zo direct duidelijk. Ik leg
vervolgens mijn onderarm op de truAge scanner. Dit apparaat meet hoeveel
versuikerde eiwitten in mijn lichaam
aanwezig zijn en vertaalt het resultaat
naar een bijbehorende leeftijdsscore. Een
futuristische weegschaal bepaalt mijn
body compositie en daarmee mijn metabolische leeftijd.
Zonder een redelijk zicht is mijn nieuwe
opdracht niet goed uit te voeren. Voor
mensen van mijn leeftijd is het in 2020
heel normaal om een ooglensvervanging
te ondergaan, waarbij de hoeveelheid
licht die mijn netvlies kan bereiken met
een factor 5 tot 10 wordt vergroot. Zo'n
operatie duurt tenslotte nog maar een
kwartiertje en leidt tot een aantoonbaar
hogere productiviteit voor taken waar
zicht een onderdeel van is. Een speciale
ogentest bepaalt in een paar minuten
of zo'n operatie noodzakelijk is. Daarna
ontvang ik via een uitgekiend softwaresysteem de uitslag van alle testen en een
inschatting of ik de komende drie jaar fit
aan deze opdracht kan werken. Ook krijg
ik beweeg- en eetadviezen, een advies
voor mijn ogen en aanvullende voedingssupplementen.
Aansluitend doe ik ook nog een aantal
psychologische testen. Slimme software
heeft vooraf bepaald dat hierbij vooral
wordt gekeken naar de flexibiliteit van
mijn brein en mijn stressbestendigheid.
Op die manier worden de biologische
waarden van de DNA-test vergeleken met
de werkelijkheid. Ik krijg een totaaluitslag en via een druk op de knop bepaal
ik of de opdrachtgever inzicht krijgt in
de uitslagen. Nu nog het gesprek met de
opdrachtgever en daarna hopelijk voor
drie leuke jaren aan de slag.
Hoe dicht zou dit bij de waarheid zitten?
We spreken elkaar over vijf jaar!
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