‘Een event
organiseren is
magische tijd
maken’
Persoonlijk: Danielle Braun

Wij, dat zijn Danielle en haar compaan Jitske Kramer met

Wie en wat is je doelgroep?

wie ze de Academie voor Organisatiecultuur oprichtte, een

“Vroeger werd ik vooral geboekt als spreker over goed

platform voor Corporate Antropologie, en met wie ze kijkt

management en leiderschap, Jitske Kramer over diversiteit

naar corporate organisaties door een antropologische bril,

en multicultureel werken. Inmiddels worden we met name

alsof het inheemse stammen zijn. Vanuit de Academie

gevraagd om te spreken over nieuwe tijd, post-crisis en

organiseren zij voor de corporates van Nederland diverse

anders organiseren. Daarin lees je het verlangen om dingen

leergangen zoals de leergang Corporate Antropologie –

anders te gaan doen. Wat trouwens iets anders is dan

aan de slag met organisatiecultuur – en trainingen Deep

het lef hebben om het ook echt anders te doen. Vanwege

Democracy. Daarnaast zijn ze voor die corporates desgewenst

dat verschil tussen verlangen en lef stellen wij bij onze

partner bij verandering. Ook treden ze individueel of samen

partnerships bij verandering eerst een diagnose. Wil je

op als bevlogen sprekers bij congressen, managementdagen

echt cultuurverandering of wil je de bedrijfscultuur alleen

of in-company bijeenkomsten. Samen schreven ze ‘De

wat oppoetsen? Steeds vaker krijgen we tegenwoordig de

Corporate Tribe, organisatielessen uit de antropologie’, een

‘kracht’-vraag van bedrijven: we hebben een fantastische

boek dat je anders leert kijken naar de groepen mensen waar

cultuur die we veel meer willen laten zien. Voer voor

je mee te maken hebt, van je Raad van Bestuur tot aan je

eventmanagers dus: bedrijfsfeesten en personeelsfeesten,

vriendenclubje.

zoals Indiaanse potlaches, om te laten zien dat het je goed
gaat als bedrijf. Die feesten hebben absoluut een functie,
die kun je niet zomaar weglaten. Gebeurt tegenwoordig wel,

Antropologische tips & tricks voor corporate
eventmanagers
• Besef dat je rituelenbegeleider bent, regisseur
van belangrijke overgangsmomenten.
• Grijp alle natuurlijke levensfasen van een
organisatie aan om events te organiseren.
Geboorte, groei en successen, fusies en
samenwerking.
Maar ook: afscheid, verlies en rouw.
• Doe niet alleen kick-offs, maar ook cool-downs.
• Zorg voor inchecken en uitchecken.
Check-in: laat iedereen de overgang maken ‘van
buiten naar binnen’.
Check-out: stel de vraag ‘wat neem je mee, wat
ga je morgen anders doen?’
• Zorg dat elk event verbonden is aan de spirit –
de totem – van de organisatie.

INTERVIEW EN TEKST:
DIRK PRIJS EN CARLA VAN ELST

“Denk je nu echt dat de Toearegs
zes weken door de woestijn rijden
om naar een saaie bijeenkomst te
gaan? Zorg dat er iets te beleven
valt bij elke vergadering als je
Het Nieuwe Werken net hebt
geïntroduceerd.”
Danielle Braun laat geen kans
voorbijgaan om bedrijfssituaties
te vergelijken met het reilen en
zeilen in tribale samenlevingen.
Daar vindt ze ook oplossingen
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maar bij de bedrijven die dat doen gaat er op den duur ergens
iets wringen.”

“Antropologen zien de aannames, overtuigingen,
regels, omgangsvormen tussen mensen (…).
De onzichtbare lijntjes tussen de individuen, die
maken dat de groep zich als collectief gedraagt en
dat ieder groepslid weet wat de bedoeling van het
collectief is en hoe hij of zij zich daarbinnen dient te
gedragen.”
Uit: De corporate tribe, organisatielessen uit de
antropologie, 2015

In De Corporate Tribe brengen jullie bedrijfsfeesten in
verband met magie.
“Rituelen zijn belangrijk voor organisaties en magie is het

voor de vragen van de nieuwe
tijd, vragen waar corporate
organisaties mee worstelen:
oude structuren, veelal te
groot geworden, die niet meer
aanspreken, niet meer voldoen.
“Van oudsher weet iedereen
wel hoe we het beter kunnen
organiseren, we zijn dat alleen
een beetje vergeten. Wij bieden
oude oplossingen voor deze
nieuwe tijd.”

Hoe vaak treed je op als spreker?

bewust inzetten van rituelen. Heb je als organisatie een

“Zeker drie keer per week, in-company en op open

boodschap te brengen, dan moet je een magisch moment

congressen. We spreken over de Corporate Tribe, nemen

creëren. Zoals in tribale samenlevingen waar de sjamaan al

mensen mee op reis over de wereld en in de spelonken van

dansend in trance raakt en wijze uitspraken doet. Ook in die

hun eigen organisatie. Daarnaast bieden we sprekerstools

samenlevingen creëren ze magische momenten met events,

tussen lezing en event. In Nederland zijn we goed in

door middel van stage setting: muziek, dans, lekker eten en

polderen, slecht in besluiten nemen. Wij kunnen laten zien

drinken, feestelijke locatie, mooi aangeklede mensen.

hoe bijvoorbeeld grote Afrikaanse volksraadplegingen

Een event organiseren is niets anders dan magische tijd

werken, hoe je daarmee een inclusief besluit neemt waarbij

maken, waarmee je zegt: deze tijd is anders dan anders,

je de wijsheid van de minderheid – de nee-stemmers – kan

omdat we iets vieren of om iets rouwen, omdat we op iets

opnemen in je meerderheidsbesluit. Wij laten een zaal van

terugblikken of juist vooruitkijken. Bijzonder is natuurlijk dat

7000 mensen goede gesprekken met elkaar voeren, dat kan

tijdens die magische tijd de gewone tijd parallel doorloopt.

écht. Als corporate antropoloog maak je de kennisstructuur

Het event als bubbel die je samen hebt gecreëerd om elkaar

in zo’n groep zichtbaar, haal je de wijsheid in de groep naar

in de ogen te kunnen kijken. De rol van de eventmanager is

boven. Het gaat ons erom dat alle stemmen gehoord worden.

zorgen voor die magische momenten waarin de boodschap

Daar zijn technieken voor die we ontlenen aan andere

van een organisatie kan worden overgebracht. Vandaar dat

culturen, die we vervolgens wat verwesteren en helemaal

nadenken over het doel van events zo belangrijk is: welke

corporate toepasbaar maken.”

magie moet daar plaatsvinden?”
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Ook het aantonen van de meerwaarde van bedrijfsfeesten
is belangrijk. Hoe dat je dat?
“Door er beleving aan toe te voegen. Ik was bijvoorbeeld
betrokken bij het event rondom het opheffen van de
Stadsregio Rotterdam. Die stadsregio werd daarbij officieel
begraven, ik heb een lezing over begrafenisrituelen
gehouden, een dj draaide ieders favoriete afscheidsnummer,
er is gerouwd, gelachen en gedanst. Zo’n event zorgt dat je
afscheid neemt van het oude en weer verder kan met iets
nieuws. De vraag is, durf je als eventmanager zo’n event voor
te stellen?”
Schokkend cijfer in het boek: 70% van de
cultuurverandertrajecten mislukt. Volgens jullie onder
meer omdat men te snel wil en de echte overgangsfase
vaak overslaat.
“Dat is ook zo, al wijten bedrijven het zelf meestal aan
weerstand bij de medewerkers. Dan worden er evenementen
ingezet om die weerstand te overwinnen. Maar ‘weerstand
overwinnen’ is een term uit de psychiatrie en gaat niet op voor
psychisch gezonde mensen. Als zij zeggen dat ze tegen de
voorgestelde verandering zijn, dan is dat geen weerstand. Dan
hebben ze een andere mening of ze missen nog informatie.
Die mensen moet je serieus nemen en vragen: wat is voor jou
het risico van deze verandering? Dat levert vaak hele zinnige
antwoorden op. Weerstand is bullshit, we moeten ophouden
met denken in termen van weerstand.”

Den Haag

Danielle Braun & Jitske Kramer zijn samen of
apart te boeken via
http://academievoororganisatiecultuur.nl/lezingen/
of de bekende sprekersbureaus. In het Nederlands
of Engels, in Nederland en internationaal. Bij
boekingen via Assemblee Sprekersbureau gratis
tien exemplaren van De Corporate Tribe.

fotograaf Eveline ter Beek
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