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PERSOONLIJKE VERBINDING
VAN VELDWERK IN DE BUSH NA AR DE BOARDROOM
Uit passie voor ons vak hebben wij, Danielle Braun en Jitske Kramer, in 2013 de Academie
voor Organisatiecultuur opgericht, waarbij wij de kennis en kunde van de culturele antropologie toepassen in de boardroom en op de werkvloer. Wij zijn corporate antropologen:
bijzondere antropologen én bijzonder corporate.
Op twaalfjarige leeftijd verzuchtte Jitske dat als zij later groot was, ze naar verre landen
wilde reizen en dat er dan alleen een fotograaf mee mocht. Haar fascinatie voor het omgaan met en overbruggen van culturele verschillen tussen allerlei groepen mensen zat er
al jong in. In Botswana schreef ze tijdens haar studie culturele antropologie haar eerste
dorpsetnografie en later deed zij veldwerk in Uganda, over hoe met behulp van theater de
informatie over het privatiseringsproces van een aantal fabrieken werd overgebracht aan
de rurale bevolking. Terug in Nederland kwam ze in de rol van trainer/adviseur in allerlei
(internationale) organisateis en groeide haar passie uit naar het creëren van organisaties,
van tribes, die ‘safe zijn voor diversity’ op alle gebieden.
Danielle is opgeleid tot politiek-religieus antropoloog. Gaandeweg haar studie raakte ze
gefascineerd door het besef dat mensen in organisaties om de hoek minstens even mooie,
vreemde, handige en onhandige gebruiken, rituelen en cultuuruitingen hebben als de verre
volkeren waar ze onderzoek naar deed. Ze verlegde haar aandachtsgebied van totempalen
naar visiedocumenten en van stammenoorlogen naar fusieperikelen en promoveerde op
een onderzoek naar sturingsperikelen en organisatiecultuur bij de politie. Voordat zij de rol
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van organisatieadviseur verder oppakte, heeft zij eerst enkele jaren als regiodirecteur bij
het COA leiding mogen geven aan de dynamiek in een complexe en politieke organisatie.
Samen delen wij de passie om oeroude kennis en methodieken uit de culturele antropo
logie toe te passen op organiseren en veranderen binnen organisaties. We brengen in her
innering hoe je een tribe bouwt: de oudste en meest natuurlijke organisatievorm die mensen al eeuwenlang toepassen. Dat doen we in een Nederlandse en internationale context.
Onze slogan luidt: leren van wat we al weten. We weten al lang hoe we moeten organiseren en veranderen. We zijn het soms alleen even vergeten in onze gebouwen van beton.
Building tribes. Safe for diversity. Ready for change.

WAT IS EEN TRIBE EIGENLIJK?
In de antropologie verwijst een tribe, een stam, naar een groep van onderling verwante
families of clans, subgroepen. Ook mensen zonder directe familierelaties kunnen lid van
een tribe zijn of worden. Oorspronkelijk was het zo dat een fysieke geografische plek (dorp,
land) overeenkwam met een groep afstammelingen (families of clans) met een gedeelde
taal en waardenpatroon (cultuur). Plaats, groep en cultuur waren eendimensionaal aan
elkaar gekoppeld. Dat soort geïsoleerde, monoculturele en eendimensionale tribes bestaan vrijwel niet meer. Leden van hedendaagse tribes leven vaak verspreid. Dankzij de
nieuwste technologische ontwikkelingen hebben we globale en mondiale tribes. Mensen
kunnen ook lid zijn van meerdere tribes. Je kunt je tegelijk verbonden voelen met de cultuur van een organisatie, van een kerk, sportclub of lifestylescene. Als wij het nu hebben
over tribes, zeker in de context van organisaties, refereren we aan een groep mensen met
een gedeelde interesse, cultuur en manier van communiceren. Het immateriële, de ziel van
de organisatie of het volk (de totem) staat in de samenwerking centraal.
Hoewel moderne tribes niet geografisch gebonden zijn en vaak heel open systemen zijn
waarbij meerdere mensen zich kunnen aansluiten, grijpen mensen in denken en praten
over tribes vaak terug naar het oudere, monoculturele beeld van tribes. In ons werk sluiten
we bij deze gedachte aan en maken we tegelijkertijd gebruik van de diversiteit die altijd
en eeuwig in tribes heeft bestaan. Een tribe (organisatie) wordt gevormd door een verzameling familiegroepen die we clans noemen (afdelingen, teams). Elke clan heeft een eigen
doelstelling, subcultuur, een eigen chief, rituelen en spelregels, maar heeft een gemeenschappelijke totem, voorouder (logo, visie, oprichter). Alle clans samen dienen uiteindelijk de gehele tribe. Ze moeten gezamenlijk leren omgaan met buitenstaanders die ze tot
vriend willen houden (concullega’ s), tot rivaal bestempelen (concurrenten) en de groepen
met wie ze handel drijven en die ze willen dienen (klanten, leveranciers). Tribes hebben
daarom te maken met afstemming en eenduidigheid en met vele vormen van maatwerk
en verschillen. Sterke tribes benutten diversiteit om samen te werken aan een overkoepelende identiteit en missie in een continu veranderende context.
In het denken en schrijven over organisaties valt ons op dat het organisatiemodel van de
tribe dikwijls wordt afgezet tegen het ‘tribe-loos’ organiseren. Daarmee wordt dan bedoeld
dat er meer wordt gemanaged en gekeken vanuit structuren, procedures en kaders dan
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vanuit een gedeelde cultuur (overtuigingen en gebruiken). Aan het woord tribe, tribaal
organiseren of tribaal leiderschap worden bovendien verschillende definities, maar vooral
ook verschillende gevoelswaarden meegegeven. Die zijn soms gebaseerd op weten en
oude kennis, maar vaak meer op een romantisch gedachtengoed en hang naar eenvoud.
Mensen verlangen volgens ons vaak naar het werken in een tribe, omdat daar de afstemming tussen mensen meer vanzelf lijkt te gaan, er duidelijke grenzen zijn met de ‘andere
tribes’ en er onzichtbare lijntjes tussen mensen lopen die gedrag en doel richten. Daardoor
zijn systemen, controle en hiërarchisch leiderschap gewoon overbodig, zo is de gedachte.
Tribaal organiseren gaat dan vooral over verlangen.
Tribaal organiseren staat wat ons betreft echter niet tegenover schaalvergroting, hiërarchisch leiderschap, procedures en systemen, maar gaat wel over de menselijke maat, relaties en ‘natuurlijk’ leiderschap. Tribes kunnen immers ook zeer dominante hiërarchische
structuren hebben en grote organisaties hebben nu eenmaal systemen nodig, maar zijn
niet per definitie onmenselijk. Door naar organisaties te kijken als corporate tribes gebruiken wij de antropologische bril in het leren kennen van de organisatiecultuur, de onderlinge relaties en de eeuwenoude wijsheden die we als mensheid op dit vlak al hebben opgedaan. Vanuit de corporate antropologie kijken we met dezelfde verwonderde blik naar
organisaties, bedrijven, boardrooms en bestuurders als antropologen dat naar tribale samenlevingen doen.
Om de blik van een antropoloog op tribes te begrijpen is het goed te weten dat de culturele
antropologie een vakgebied is met een rijke en kleurrijke geschiedenis. Heel vroeger spraken we over ‘leunstoelantropologen’, mensen die vanuit hun luie (studeer)stoel boeken
schreven over verre volken, zonder die mensen ooit te hebben ontmoet. Daarna kwamen
begin 1900 de ‘echte’ antropologen. Zij trokken eropuit, leefden maandenlang in dorpen
en gemeenschappen tussen de lokale bevolking om de plaatselijke gebruiken en gewoonten van binnenuit te leren kennen. Om werkelijk te begrijpen welke betekenis mensen gaven aan de wereld om hen heen en hoe dit tot uiting kwam in symbolen, gedrag en rituelen.
De methoden en technieken van de klassieke culturele antropologie worden sinds de jaren
negentig steeds meer toegepast op groepen mensen om de hoek. Er zijn inmiddels veel
gebieden waarin de antropologie met succes wordt toegepast. Denk aan de indringende
journalistiek van Joris Luyendijk in politiek Den Haag (2015) en de bankensector (2015),
of aan antropologie binnen de marketing. Antropologie wordt steeds bekender, getuige
populaire televisieprogramma’s als Expeditie Robinson, Metropolis en de Hokjesman.
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De antropoloog Malinowsky op veldwerk in Papoea Nieuw Guinea.
(Beeld: Schutterstock/Ligak, eerder gepubliceerd in De Corporate Tribe)

TRIBES EN HRD
Van de klassieke P&O-rol met een juridische insteek en hoeder van processen, zien wij de
HRD-manager in tribale termen steeds meer als ‘magiër’: de expert die weet hoe je mensen,
groepen en systemen in beweging krijgt. Hoe je laveert tussen het oeroude dilemma van
diversiteit/subcultuurvorming versus eenheid/centrale normering. Van de HRD-manager
wordt meer en meer verwacht dat hij of zij fluisteraar is van directie of lijnmanagers op het
gebied van sfeer en medewerkerstevredenheid. In een tribe is het de magiër die essentieel
is voor de vorming van goede, warme en gezonde relaties binnen de tribe, zodat deze kan
presteren. De hulp van de magiër wordt ingeroepen in uitdagende situaties en bij klussen
die net dat beetje extra vragen. Laat HRD deze rol vaker pakken en de tribe wordt sterker;
de HRD-manager als aanjager van dialoog, initiator van gesprekken onder de waterlijn en
magiër die wonderen verricht als het gaat om het bouwen en verbeteren van de organisatie
cultuur.
Met dit hoofdstuk hopen we jou als HRD’er te inspireren om met een andere bril – die van
de corporate antropoloog – te kijken als je bezig bent met reorganisaties, interventies in
teams of gesprekken met medewerkers of organisatiecultuurvraagstukken. Dus: heb jij
jouw organisatie wel eens als een tribe bekeken? Het helpt bij tal van veranderingen, lastigheden en problemen.
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Enkele voorbeelden daarvan zijn:
• Reorganisaties en organisatieverandering. Als je snapt wat rites-de-passages zijn, weet je
ook hoe je onzekerheid bij verandering moet managen.
• Fusies. Handig als je iets weet over in- en uitsluitingsmechanismen, huwelijkceremonies
en stammenoorlogen.
• Implementatie van Het Nieuwe Werken. Nomaden doen het al eeuwenlang.
• Disfunctionele bedrijfscultuur. Binnen tribes wemelt het van de kennis over vernieuwen,
straffen, belonen. Organiseer veerkracht en vernieuwing door kampvuren aan te steken.
• Cultuurverandering die onmogelijk lijkt. Stammen, volkeren en culturen veranderen
doorlopend en elke generatie doet het weer anders.
• Een volgende loopbaanstap. Weet hoe de statusposities en ranking op de apenrots bepaald worden.
• Dialoog en besluitvorming die lastig is. De klimaattop van 2015 werd met een Afrikaanse
Indaba plotsklaps versneld.
• Diffuse leiderschapsrollen. Dans een Maori Haka.
• Een globaliserende wereld. Zorg voor een sterke totem en goede banden met de omringende tribes.

BESCHRIJVING VAN DE EVOLUTIE
TRIBES ALS HOOPVOLLE TREND?
Het vormen van tribes is een wereldwijde, eeuwenoude trend. Van oudsher worden we in
tribes geboren. We komen ter wereld en worden opgenomen in een groep van verwanten,
leren het verhaal van goed en fout, wat de wereld voor ons behapbaar, logisch en zinvol
maakt. Sterke tribes weten hoe ze zowel een solide geheel kunnen zijn van gelijkgestemden als een open systeem met aandacht voor diversiteit om verstikking tegen te gaan en
groei te waarborgen. Traditioneel regelen we dit via goede feesten, contact met geesten en
goden, heldere handelsverbanden en huwelijken tussen de verschillende groepen.
Naast deze traditionele tribes kennen we ook moderne tribes. Denk aan: voetbalclubs, organisaties, modemerken, muziekbands, hobby’s, etc. Dit zijn tribes die ontstaan rondom
een thema, een gedachte, een activiteit. Mensen zwermen als het ware rondom een centraal idee samen, vaak vertegenwoordigd door een voorwerp (mode), een activiteit (voetbal) of een goeroe (artiest, thought leader). Door internet en alle moderne middelen kunnen deze zwermen, deze moderne tribes, zich snel over de wereld verspreiden, over de
grenzen van de traditionele tribes heen. Dit betekent niet alleen dat elke moderne tribe
een online en offline realiteit heeft, maar ook dat individuen van meerdere tribes tegelijkertijd lid zijn en in verschillende groepen dus verschillende en soms tegenstrijdige verhalen
en waarheden tegenkomen. Dat kan verwarrend zijn. Waar we vroeger lid waren van één
tribe, zijn we dat nu meestal van meerdere, met alle loyaliteitsvraagstukken van dien.
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Organisaties worden over het algemeen bekeken vanuit bedrijfskundig en economisch perspectief, waarbij kijken naar de structuren en financiële stromen de dominante denkrichting is. In deze context is het een nieuwe trend te noemen dat daar nu ook het perspectief
van een organisatie als tribe bij komt. Daarbij moeten we goed beseffen dat tribevorming
een eeuwenoud fenomeen is, waar antropologen al een eeuw kennis op verzameld hebben in allerlei uithoeken van de wereld. Dus om te weten hoe je een tribe bouwt, is de oeroude antropologie goed toepasbaar in de boardroom en op de werkvloer. Tribes en tribe
vorming kennen eigen wetten en grammatica die we niet opnieuw hoeven uit te vinden,
maar kunnen afkijken bij onze eigen menselijke geschiedenis.
Tribes, cultuur en antropologie gaan hand in hand. Cultuur is van oudsher het aandachtsgebied van antropologen en vanuit deze kennis en kunde is er geen enkele reden om moeilijk en zuchtend te spreken over organisatiecultuur of de verandering hiervan. Wanneer je
de essentie van een tribe goed begrijpt, kun je deze helpen bouwen. De essentie is dat er
voortdurend en tegelijkertijd verschillende diepe menselijke krachten en dilemma’s spelen.
Elke tribe, elke organisatie, elk team, vindt zijn eigen unieke manier om met deze universele krachten om te gaan. De antwoorden maken een tribe uniek en geven de groep een
eigen taal en cultuur. In een sterke tribe gaat er minder aandacht uit naar relationeel gedoe.
Leiders en groepsleden zorgen samen voor een veilige omgeving waarin ieder tot zijn of
haar recht komt. Met een duidelijk doel en een heldere totem. Mensen werken in flow met
elkaar zodat er energie is om gezamenlijke resultaten te boeken. Tribevorming ontstaat in
de ontmoeting, in de dialoog. Als HRD’er en leider creëer je een tribe door plaats te maken
voor deze dialoog. Elk besluit, elke actie bestendigt of verandert cultuur; there is no such a
thing as just a meeting. Samen ordenen mensen de chaos om zich heen door voortdurend
te besluiten wat belangrijk is (waarden), wat de impliciete spelregels zijn (normen), wie het
voor het zeggen heeft (ranking) en hoe deze zich laten vangen in procedures, structuren
en gebouwen. Wij zeggen dan ook: een goede leider zet zijn magiërs in om dit proces te
versnellen, bij te stellen en te verdiepen. Een goede magiër kan gesprekken verdiepen en
net dat beetje extra te geven.
Antropologie vindt met de aandacht voor tribes haar weg in de corporate wereld. Lang
hebben antropologen dit terrein laten liggen en zijn het de bedrijfskundigen en psychologen geweest die het begrip organisatiecultuur in boardrooms, HRD en in de consultancy
hebben geïntroduceerd. Daardoor is het accent komen te liggen op cultuur in relatie tot
bedrijfsprocessen en cultuur als optelsom van individuele overtuigingen en gedrag. Dat
is jammer, want juist de antropologie heeft zoveel kennis over en methodiek voor het
begrijpen van de grammatica van cultuurvorming in groepen te bieden. Organisaties en
bedrijven bestaan nu eenmaal uit verschillende groepen, tribes bestaan uit verschillende
clans. Willen we groepen begrijpen, en de collectieve gedachten, verhalen en spelregels
beïnvloeden, veranderen en sturen, dan zullen we dus moeten begrijpen hoe groepen
mensen zich bewegen en vormen. Dat is waar de blik van de antropoloog behulpzaam
is; de corporate antropologie helpt te zien wat er werkelijk speelt in de dynamiek van een
organisatie of bedrijf.
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Als wij organisaties helpen fuseren, zien we niet alleen twee organisaties, maar ook twee
tribes met elk hun eigen ‘totem’ (missie, drives, verleden). Niet alleen de mensen, maar ook
de totems moeten geïntegreerd worden, anders houd je nog jarenlang twee bloedgroepen.
Bij een disfunctioneel directieteam gaan we na hoe de verwantschapssystemen in elkaar
zitten. Wie heeft wie in het verleden geholpen, afgedekt of bevorderd? Wie heeft met wie
een liefdesrelatie gehad? Veranderen doen we met kennis van overgangsrituelen en de
wetenschap dat transformatie plaatsvindt ‘in het ondertussen’; in de onzekerheid tussen
de oude en nieuwe orde. Wie kennis heeft over tribes, totems en cultuur, snapt bij voorbaat
al hoe groepen mensen en organisaties in elkaar steken en hoe verandering plaatsvindt.

TRIBES ZIJN HOT
We komen het woord ‘tribes’ op verrassende plekken tegen. Steeds vaker wordt er bijvoorbeeld gesproken over ‘urban tribes’ voor subculturele groepen binnen het stedelijk domein
met een opvallende gemeenschappelijke interesse, kledingstijl of overtuiging. Denk bijvoorbeeld aan punkers, skaters, Star Wars-fans, gamers, twitteraars, gays, ondernemende
ouderen, singles boven de 40, tweeverdieners-no-kids. Urban tribes zijn niet per se plaatsgebonden, soms mondiaal en globaal, maar kennen desondanks een culturele band die
doet denken aan kleine dorpen van weleer. Hoewel de term urban tribes al in 1988 werd
geïntroduceerd door de socioloog Maffesoli (Maffesoli, 1988, in het Engels in 1996), doet
deze pas de laatste jaren steeds vaker haar intrede in marketing, politieke beleidsvorming,
stedelijke planvorming en media.
De boeken Tribes van Seth Godin (2009) en Sapiens van Yuval Noah Harrari (2015) beschrijven haarfijn hoezeer we het als mensheid nodig hebben om ons tribaal te organiseren en
hoe we deze oeroude organisatievorm wellicht wat vergeten zijn in onze betonnen kantoorgebouwen. Ons eigen boek De Corporate Tribe werd verkozen tot managementboek
van het jaar 2015. De vakjury stelde in haar juryrapport dat alle managers het boek moeten
lezen omdat het nieuwe betekenis geeft aan hedendaagse managementvraagstukken in
het perspectief van eeuwenoude bronnen. Kortom: we ontdekken wellicht dat we ver zijn
afgedwaald van onze natuurlijke en oude organisatiebron: tribale verbanden en verwantschapssystemen. En de belangstelling voor tribes is groeiende. Organisaties die teruggrijpen op deze oeroude kennis blijken vaak verrassend succesvol. Een paar voorbeelden:
Ricardo Semler verwerft internationale faam door het Braziliaanse bedrijf Semco als een tribe
te leiden. Zijn gedachten over zelfsturing, kleine productie-eenheden en door werknemers
gekozen leiders worden veelvuldig geroemd en overgenomen (Semler, 1993). Semler spreekt
wereldwijd, richt scholen op grond van zijn gedachtengoed op en is na een uitzending bij
VPRO Tegenlicht ook in Nederland aansprekend als het gaat om anders denken over organiseren en managen.
De fotograaf Jimmy Nelson verovert de harten van duizenden met ‘Before they pass away’,
een tentoonstelling en boek met prachtige foto’s van tribale samenlevingen die verloren dreigen te gaan. Ondanks commentaar op het gestileerde van de foto’s mag Nelson zich verheugen in een groot aantal fans (Nelson, 2013).
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De vastgoedondernemer Eduard Schaepman bestormt met zijn kantoorconcept ‘Tribes’ de
markt van het flexwerken door kantoorpanden voor flexwerkers op te richten die elk zijn ingericht naar een tribe. De flexwerkers vormen een hechte community waarin niet alleen inrichting, maar ook vergadermores en omgangsvormen van de betreffende tribe als bron van
inspiratie worden gebruikt.
De studie culturele antropologie, van oudsher niet een richting waarbij ouders enthousiast
opveren als hun zoon of dochter daarvoor kiest, trekt de afgelopen jaren ineens veel meer
studenten dan voorheen. Antropoloog staat zelfs in de top 10 van beroepen-van-de-toekomst.
Toonaangevende bedrijven zoals Google nemen antropologen in dienst, terwijl de afstudeertitel antropoloog voorheen steevast tot een noodzakelijke tweede studie of hopeloze sollicitatierondes leidde.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING
TRIBES – LEREN VAN WAT WE AL WETEN
Wat maakt het denken over organisaties en in termen van tribes opeens zo aantrekkelijk?
Waarom associëren we iets wat al eeuwenoud is, stoffig wellicht, opeens met hip, trendy
en een antwoord op de nieuwe vragen van deze tijd? Op z’n minst is het opmerkelijk dat
in een wereld waar technologische innovatie, globalisering en informatisering de weg tot
succes lijken te bepalen, de roep om het kleine, vergeten en overzichtelijke steeds luider
wordt. Wat is er zo magisch aan tribes dat we ernaar terug verlangen en we een bijna nostalgische hang hebben om eeuwenoude kennis terug te brengen in onze herinnering, af te
stoffen en er nieuwe betekenis aan te geven? Mogelijk komt het doordat corporate antropologie en tribaal denken over organisaties invulling geeft aan de ‘hoe dan’-vraag van de
verschillende vormen van ‘nieuw organiseren’. Denk aan het vormgeven van de organisatie rondom zelfsturende teams en Het Nieuwe Werken. Maar ook de pakkende inzichten
uit de complexity theory, waarbij onder andere inzichtelijk wordt waarom je als manager
geen controle hebt over de organisatie, maar wel invloed, vragen om concretisering. (Zie
voor uitgebreide inzichten bijvoorbeeld Uhl-Bien, 2008). In Nederland zijn stromingen als
holocracy, waarbij autoriteit en besluitvorming verdeeld worden over zelfstandige, autonome teams in plaats van in de klassieke ‘top’ van de organisatie, bekend geworden door
succesvolle introductie bij het bedrijf Zappos. Ook de boeken Easycratie (2011) en Nooit Af
(2015) van toekomstdenkers en lifehackers Martijn Aslander en Erwin Witteveen over een
nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken in de 21e eeuw zijn veelgelezen
en veel geprezen.
Het besef dat de toekomst exponentieel aan complexiteit zal toenemen door trends als
informatisering, globalisering en diversiteit en het besef dat we gaan leven in een tijd waar
bezit van kennis geen macht meer geeft en delen het nieuwe hebben wordt, raakt velen. De
ogenschijnlijke onbegrensdheid, vrijheid en meervoudige loyaliteit roepen tegelijkertijd de
diepe behoefte aan grenzen, duidelijke regels en diepgevoelde gezamenlijke loyaliteit op.
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We zijn immers primaten, groepsdieren die afhankelijk zijn van onderlinge relaties en betekenisgeving en de geborgenheid zoeken van onze zielsverwanten, onze tribe members.
Zoals Paul Scheffer in het boek De vrijheid van de grens (2016) beschrijft, is de omgang met
grenzen in de ogenschijnlijk onbegrensde mogelijkheden wellicht de grootste vraag van
deze tijd.
Wij denken dat het denken in termen van tribes aantrekkelijk is door de eenvoud. Door het
oeroude. Door het al weten. Doordat tribes werken volgens principes die niet zijn bedacht
op een universiteit of door een auteur van managementboeken, maar volgens principes
die langzaamaan door de eeuwen heen zijn ontstaan en ontwikkeld, zoals culturen zich nu
eenmaal ontwikkelen. Daardoor voelt organiseren en veranderen vanuit tribale wijsheid
heel natuurlijk aan. Het oprakelen van die eeuwenoude kennis en wijsheid maakt dat we
het leiden en veranderen van organisaties en organisatiecultuur niet meer als stroperig,
vermoeiend en frustrerend ervaren, maar dat veranderen en organiseren weer woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig wordt.

EVOLUTIE IN DE PR AK TIJK ONDER DE LOEP
TRIBES, ANTROPOLOGEN EN ORGANISATIECULTUUR
De meerwaarde van de antropologische blik op organisaties is gelegen in het feit dat antropologen beschikken over de kennis van ‘de grammatica van cultuur’. Ze weten hoe mensen culturen vormen en hoe culturen op hun beurt mensen vormen. Antropologie gaat
over ‘het ertussenin’. De onzichtbare ‘white spaces between people’ die een soort eigen
entiteit vormen, met regels over welke dingen belangrijk zijn (waarden), wat de impliciete
spelregels zijn (normen) en wie wat voor het zeggen heeft (ranking). Dit geheel van gedrag
en betekenisgeving en de uitwerking hiervan op processen, structuren en gebouwen, noemen we dan cultuur. Die cultuur heeft een eigen dynamiek, eigen regels, eigen grammatica,
eigen logica en eigen veranderpotentieel, onafhankelijk van individuen of bedrijfsprocessen. Antropologen werken met ‘dat wat tussen mensen in zit’ en ‘het ondertussen bij verandering’. Antropologie geeft handen, voeten en taal aan dit vage collectieve proces dat
we vanuit andere disciplines wel kunnen voelen, maar niet goed kunnen duiden of sturen.
Dikwijls wordt ons gevraagd hoe corporate antropologie zich verhoudt tot – of wat de
meerwaarde is van antropologie ten opzichte van systemisch werken, complexity theory,
sociologie, network analysis, spiral dynamics, groepsdynamische stromingen, transformationele leiderschapsstromingen, dienend leiderschap et cetera. Dat snappen we. Antropologie op de werkvloer is immers nieuw (en eeuwenoud) en antropologen worden uitgedaagd om hun bestaansrecht en plek in dit veld te verantwoorden. Antropologisch gezien
is dat opmerkelijk en niet nodig. Een van de essenties van de antropologie is dat zij kijkt
naar de mens in al zijn facetten, waardoor antropologen meervoudig kijken, verschillende
theoretische frames gebruiken en niet zo strikt zijn in het afkaderen van hun eigen domein.
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Antropologen gaan ‘te velde’ altijd op zoek naar meerdere verhalen, meerdere inzichten en
blikrichtingen die tegelijkertijd de gehele cultuur begrijpelijk maken.
Wat wel echt belangrijk is in de antropologische discipline, is het zeer bewuste onderscheid
tussen ‘emic’ en ‘etic’ kijken. Zo is er een ‘emic’ verhaal van tribe- of organisatieleden en
een ‘etic’ verhaal van de buitenstaander die kijkt naar de tribe. Emic verhalen zijn verhalen
van binnenuit. Een emic verhaal is bijvoorbeeld dat in een dorp in het Amazonewoud de
geesten via een tranceritueel boodschappen aan dorpsbewoners brengen door via een
bezeten sjamaan tot hen te spreken. In een organisatie kan een emic verhaal zijn dat de
jaarlijkse HR/P&O-vlootschouwoverzichten een goed beeld geven van de toekomstige
personele invullingbehoeften van de organisatie of afdeling. Nadat antropologen het emic
verhaal hebben opgehaald in de organisatie, geven ze daar een etic duiding aan. Je zou
kunnen zeggen dat ze wisselen van een ingezoomd camerastandpunt naar een panoramaview. De etic duiding van een tranceritueel kan zijn dat de sjamaan een hele goede netwerker is die op een knooppunt van sociale informatie werkt. Doordat veel dorpsbewoners
naar hem toekomen met hun zorgen en problemen, weet de sjamaan als geen ander wat
er speelt en nodig is in het dorp en kan hij of zij op een feest, onder invloed van muziek,
geestverruimende middelen en dans de juiste boodschap op het juiste moment brengen.
Vanuit een etic perspectief wordt geanalyseerd wat de grammatica is van wat er daar op
het dorpsplein gebeurt. In dit proces kunnen verschillende theoretische kaders en modellen gebruikt worden. De planning- en controlcyclus zou je ook etic kunnen duiden als
een bezweringsritueel, dat bijvoorbeeld een hightechbedrijf heeft gecreëerd om te kunnen omgaan met de behoefte aan control in een totaal onzekere toekomst of overspannen
arbeidsmarkt waarbij er een continue run is op goed opgeleide technische medewerkers.
Daarbij zijn alle vormen van duiding toegestaan en welkom. Natuurlijk gaan antropologen
graag te rade bij antropologische duidingsmodellen en theorieën zoals die van Schein,
Hofstede, Turner, Malinowsky of Levi-Stauss, maar ook bij de theoretische kaders vanuit
de psychologie, bedrijfskunde, theologie, filosofie, kwantummechanica, natuurkunde of
sociologie. Antropologen zijn dus niet zo strikt in de afbakening van het eigen domein en
zijn dus ook niet zo bezig met bevechten of ‘zich verhouden tot’ andere inzichten. Juist
de diversiteit van etic duidingsrichtingen levert hun een zalige snoepwinkel op en een
wetenschappelijke rijkdom. Hoe meer hoe beter. En voor de scherpe denker: ook deze etic
kaders zijn een product van de culturele emic context van de verschillende onderzoekers
en richtingen.
Om de emic verhalen op te halen, gaan antropologen op veldwerk: de unieke onderzoekstraditie van de antropologie. Ze gaan te velde, soms jarenlang, bij tribale samen
levingen. Corporate antropologen doen ook veldwerk. Wij hangen regelmatig rond bij
koffiezetapparaten, directievergaderingen en in wandelgangen. We houden formele, maar
veel vaker informele interviews en pakken de gossip op om te weten wat de échte verhalen
zijn. In de combinatie van het ophalen van emic verhalen en die vervolgens etic duiden
komt het ‘ertussenin’ tot leven, wordt de culturele betekenisgeving en ordening van de
chaos zichtbaar. En indien nodig veranderbaar.
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Antropologen werken met de ‘white spaces between people’. Met datgene wat er tussen mensen zit.
(Beeld: Bali Travel, Fotografie: Agus Sunantara, eerder gepubliceerd in De Corporate Tribe)

ORGANISATIECULTUUR: GEEN MENS IS LOS VERKRIJGBAAR
De antropologische blik is kortgezegd niet zozeer gericht op de verschillende individuen,
maar op wat er tussen de individuen gebeurt, op de groep als geheel. De focus ligt op de
onderlinge relaties en de betekenisgeving, omdat tribes en culturen bestaan bij de gratie
van relaties tussen mensen. Het zijn de onzichtbare lijntjes tussen individuen die samen
een entiteit vormen die verder gaat dan de optelsom van individuele overtuigingen en gedrag. Hier maken antropologen een wezenlijk andere beweging dan psychologen als het
gaat om het denken over cultuur en verandering. De psychologie kent weliswaar richtingen
waarin groepen bestudeerd worden – sociale psychologie, organisatiepsychologie – maar
interventies zijn gericht op het in beweging zetten van gedrag en overtuigingen van individuele mensen, al dan niet in groeps(trainings)verband. Antropologen interveniëren niet
op het niveau van het individu, maar op datgene wat tússen mensen zit en met elkaar een
bijna zelfstandige entiteit vormt. In de klassieke organisatie- en bedrijfskunde proberen we
dat wat tussen mensen zit te parkeren, te ordenen in structuren, procedures en processen.
Zoals we dat goed kennen van organogrammen, terwijl we eigenlijk allemaal wel weten dat
de werkelijkheid van onderlinge relaties en hiërarchische verbanden complexer is.
Het levende, het narratieve organogram is meer een verwantschapssysteem, waarbij projecten en afdelingen niet alleen op basis van competentieprofielen georganiseerd worden, maar vooral ook op basis van wie elkaar leuk vindt, wie nog wat van wie tegoed heeft,
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welke geheimen weggemanaged moeten worden, wie elkaar kent van de voetbalclub, wie
dezelfde levensovertuiging, regionale of culturele achtergrond heeft, etc. Een organisatie is
als een dorp met steegjes, verborgen pleintjes waar je de laatste roddels hoort en kroegjes
waar de ruzies worden uitgevochten en klussen worden verdeeld. Iedereen die een organisatie beter wil begrijpen doet er goed aan het unieke verhaal van de bundeling relaties
te leren kennen, waarbij het kennen van de algemene grammatica van tribevorming het
lezen van een unieke groep makkelijker maakt. Kennis over tribes geeft kennis over relatiesystemen. Antropologen hebben een aantal wetmatigheden uitvoerig bestudeerd tijdens
hun vele veldwerk in allerlei samenlevingen en culturen. Eén daarvan is het belang van het
verwantschapssysteem. Daarom brengen wij dit systeem, voordat we een teaminterventie
in een directie doen, eerst in kaart. Pas als je weet hoe machtsrelaties lopen, wie wie heeft
aangesteld en dus een protectionistische relatie onderhoudt, wie met wie flirt en wie met
wie optrekt in de vrije tijd, weet je of je enige kans van slagen hebt als je verandering van
omgangsvormen of gedrag voor wilt stellen. Pas als je weet welke clans er zijn, hoe de
groepsgrenzen lopen, wie de rivaliserende tribes zijn en welke mechanismes van in- en
uitsluiting er spelen, heeft het zin om een cursus effectieve samenwerking of een feedbacktraining in te zetten. Als je feedback gaat geven aan iemand die niet tot jouw primaire
in-group hoort, is de kans dat jouw mening gehoord wordt nihil. Kennis over tribes geeft
kennis over oeroude systemen en mechanismes van relatievorming en relatieonderhoud.
De trend om organisaties als tribes te beschouwen leert ons om met antropologische ogen
te kijken naar relaties tussen (groepen) mensen in organisaties.

ZELF A AN DE SLAG
GA JE MEE OP REIS?
In ons boek De Corporate Tribe (2015) hebben we aan de hand van dertig antropologi
sche verhalen lessen gedistilleerd voor organisaties en leiders, waarvan we er hier graag
enkele delen.

EEN GOEDE LEIDER DOET DE HAKA
In veel organisaties, en zeker in Nederland, is het voor leiders soms best lastig om zich de
juiste rol en bijbehorende statuskenmerken eigen te maken. Wij Nederlanders zijn ambivalent over leiderschap. Aan de ene kant willen we dat leiders het voortouw nemen, daadkracht laten zien en ‘voor de troepen uitlopen’. We klagen over leiders met te weinig visie
en daadkracht in politiek en in organisaties. Tegelijkertijd moeten leiders democratisch
zijn, empathie tonen en zichzelf vooral niet té veel op de borst kloppen. Arrogantie, hoge
bonussen of ‘zonnekoning-gedrag’ wordt niet getolereerd. Geen wonder dat we zo veel
leiderschapstrainingen, coaches en boeken over leiderschap kennen.
Mensen in natuurlijk gevormde, tribale groepen hebben behoefte aan stevige en rolbewuste leiders die de tribe dienen en mensen onderling en tussen tribes kunnen verbinden.
Door gebruik van de juiste lichaamstaal, door durf en initiatief bij conflicten en een goede
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taakverdeling krijgt een leider vertrouwen en aanzien, en ontstaat rust en veiligheid in de
groep. Door het juiste gebruik van symbolen en rituelen kan de leider zijn of haar stevige
positie duidelijk maken. Wie de regels van het spel goed beheerst, wordt leider en ontvangt
de loyaliteit van de tribe. Bij deze alfapositie horen ook ‘antropologische verplichtingen’,
zoals Simon Sinek dit noemt in zijn boek Leaders eat last (2014). Aan ons menselijke tribale
denken ligt een diep gevoeld sociaal contract ten grondslag, namelijk dat leiders in ruil
voor de support, loyaliteit en privileges die zij ontvangen, altijd de groep dienen. Tribale
leiders zijn bereid zichzelf op te offeren voor de groep. Zij geven hun tijd, energie, geld en
aandacht aan de groep.
Wie wil weten hoe rolbewust leiderschap eruitziet, zou de kunst kunnen afkijken bij de
Maori uit Nieuw-Zeeland. Woest zien ze eruit, de gespierde en getatoeëerde dansers tijdens de Haka. Ze spannen hun spieren, slaan op hun dijen, armen en ellebogen. Ze stoten
kreten en klanken uit met woest rollende ogen. Ze steken hun tong ver uit en sperren de
ogen zo wijd open dat hun oogwit zichtbaar is. Voor wie de Haka de eerste keer ziet, kan
het er afschrikwekkend, agressief en ‘behekst’ uitzien. Jonge kinderen van toeristen moeten vaak huilen als ze naar een Haka-opvoering gaan: te eng. De Haka, in welke vorm dan
ook gedanst, is een imponerende dans. Moed, fysieke kracht en dapperheid worden tentoongespreid. En juist als de leider dan volledig in zijn rol zit, is het tijd om kwetsbaarheid
en empathie te tonen en intense verbinding binnen de tribe tot stand te brengen. Ook de
Maori doen dat: in de Haka-teksten zit ook doodsangst en de roep om hulp besloten. Na de
Haka volgt de Maori-ontmoeting, waarbij de neuzen tegen elkaar aan worden gewreven en
de voorhoofden elkaar raken ‘om elkaars herinneringen te delen en te beloven dat als de
één geen adem meer heeft, de ander zijn of haar adem met hem zal delen’.
Niet alleen de Maori-dansers, maar tribale leiders en chiefs van over de hele wereld vormen
prachtige rolmodellen voor leiders en managers. Bij elke situatie, elke omgeving past wel
een leiderschapsstijl die door chiefs overal op aarde al eeuwenlang met succes wordt toegepast. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Leiderschap kunnen we modelleren
naar het voorbeeld van wijze tribale leiders overal op aarde.

TOTEMS EN RITUELEN: OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE
ORGANISATIE
We zijn massaal op zoek. Op zoek naar de Why (Simon Sinek, 2011), op zoek naar De Bedoeling (Wouter Hart, 2015), op zoek naar onze missie, kernwaarden, visie, strategie. We
plannen heidagen, bezinningsweekenden, cliënt journeys en mindfulnessdagen om de
verbinding tussen onszelf, elkaar en de ziel van de organisatie, datgene waartoe we bestaan, te herontdekken. Tribaal denken over organisaties geeft uitstekende handvatten om
dat wat vaag lijkt, heel concreet te maken. Volkeren overal ter wereld hebben uitstekende
manieren om dat wat echt belangrijk is, letterlijk in het midden van de tribe te plaatsen:
door een totem(paal) te bouwen. Of door rituelen te maken voor dat wat buiten-gewoon
is. Buiten-gewoon in de zin van lastig, iets waar de doorsneecultuur van alledag geen antwoord op geeft.
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Symbolen, inrichting, het gebouw, kunst, een bijzondere plek, de fotowand, de jaarlijkse
trofee die wordt uitgereikt, bedrijfsfeesten, het zijn artefacten, objecten of rituelen die de
ziel van de organisatie symboliseren. Als je ‘de totem’ vindt en met leiders en medewerkers
hierover in gesprek gaat, voer je de dialoog over de ziel van de organisatie. Dan eer je spirits
en oprichters en gaat het opeens over bedrijfstrots. Over wat ook alweer de bedoeling was.
Over cultuur. Over gedeelde waarden. En over weemoed; dat de ziel van de organisatie
dreigt onder te sneeuwen in de systeemwereld van planning en control, beoordelingscycli
en bureaucratie. Dat ogenschijnlijk nutteloze, maar wel samenbindende rituelen zijn verdwenen in het lean denken. Over onmacht, omdat de totem de sfeer van verleden uitademt
en niet zomaar te veranderen is als hij letterlijk versteend is in de bouw van een pand.
In onze adviespraktijk merken we dat als we leiders en medewerkers vragen naar de totem
van hun organisatie, we heel andere gesprekken krijgen dan wanneer we vragen naar de
missie. Als we vragen om een ritueel te bouwen om bij een fusie datgene te behouden
wat écht van waarde is, ontstaat er grote betrokkenheid, trots en creativiteit. Het is verbazingwekkend hoezeer oude tribale termen als totem, tribe, ritueel, magie, spirit, ziel, chief,
het hart veel dieper raken en mensen eerder terugbrengen naar hun eigen bedoeling en
die van de organisatie dan woorden als missie, risico-inventarisatie, mijlpalenplanning en
planning- en controlcyclus.

STOP MET VERGADEREN, STEEK KAMPVUREN AAN
Organisatiecultuurverandering vinden we lastig, moeilijk en frustrerend. Sommige denkers
over organisaties hebben het opgegeven en zeggen dat we niet meer aan cultuurverandering moeten doen, maar alleen aan gedragsverandering (bijvoorbeeld Boonstra, 2014).
Toch is cultuurverandering eigenlijk helemaal niet moeilijk, volstrekt natuurlijk en vindt het
elke dag onder onze ogen plaats. We leven niet meer in de jaren vijftig en in elke micro
seconde van communicatie heb je de keuze tussen cultuur bestendigen (doen wat je altijd
al deed, wat de mores is) of cultuur veranderen (de mores ter discussie stellen, de dialoog
aangaan, iets anders doen). Overal ter wereld veranderen allerlei culturen voortdurend. In
elke tribe is er sprake van groei, transformatie of juist van terugkeer naar oude normen en
waarden en herstel van traditie. We voeren oorlogen en revoluties omdat we het wezenlijk
anders willen. Of een zachte dialoog om de dagelijkse gang van zaken net even anders te
laten verlopen. Als je als HRD’er mee wilt werken aan het veranderproces binnen je organisatie, je leiders daarbij wilt ondersteunen en dat wilt laten gebeuren zonder kanonnen,
macht en dwang, is het organiseren en versnellen van de dialoog hét recept. En om tot
goede gesprekken te komen steek je kampvuren aan, vertel je verhalen, schep je ruimte
voor afwijkende meningen en voor ideeën die op het eerste gezicht een beetje gek zijn, en
luister je naar de belevenissen en laatste roddels. Maar de dialoog voeren … dat vinden we
moeilijk in onze westerse organisaties. We zijn opgevoed met een model van debat en argumentatie, van als individu gelijk krijgen in plaats van als collectief verder kunnen. In veel
tribale samenlevingen staat collectief denken op de voorgrond. Het bekende Afrikaanse
spreekwoord ‘wie alleen reist gaat snel, wie samen reist komt ver’ is veelzeggend.

176

Mensenorganisaties | Evoluties van het team

Cultuur verandert in de dialoog. Het is daarom van belang dat we wezenlijke gesprekken
kunnen voeren. Een van de grote krachten van het tribaal denken over organisaties is volgens ons dat we daarmee kunnen putten uit een rijk gevulde schatkist vol dialoogvormen
van over de hele wereld. Want als er iets zo oud als de mensheid is, is dat praten, overleggen, onderhandelen en ruziemaken. Volkeren over de hele wereld kennen talloze dialoogvormen die beter, effectiever, lolliger, zachter, doeltreffender en wijzer blijken te zijn dan
onze tien-punten-vergaderagenda’s. Zo is de klimaattop van 2015 in een stroomversnelling
gebracht door gebruik te maken van een Indaba (een overlegvorm van de Zulu waarbij de
mening van alle betrokkenen wordt gehoord zonder dat hier consequenties aan worden
verbonden om in een complexe zaak tot een oplossing te komen). Zo ook werken steeds
meer organisaties bij het maken van strategische plannen met de Kgotla’s (een dialoog
zonder discussie) uit Botswana, vertragen we het debat met talking sticks van de Indianen
en voegen we de kracht van stilte toe zoals de Quakers dat doen. De in Zuid-Afrika ontwikkelde methode van Deep Democracy verovert Nederland, waarbij de kracht is dat de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan een meerderheidsbesluit (Kramer, 2015).

TRIBES IN DE PRAKTIJK
Zelf passen wij in ons advieswerk de antropologische kennis en kunde van volkeren over
de hele wereld toe op de moderne tribes in kantoorgebouwen. En we leiden mensen op
om hetzelfde te doen. Waarom dit aanslaat? Omdat we de wijsheid van het collectieve
denken uit tribale samenlevingen combineren met onze rationele, individualistische planen besluitvorming. Samen vormt dat een krachtige en prachtige compositie. We hebben
leiders en veranderaars nodig die totems bouwen, kampvuren aansteken, tribes stichten,
rituelen vieren, spirits eren en de Haka dansen. Het denken in termen van organisaties
als logistieke systemen, machinebureaucratieën, te controleren eenheden heeft ons veel
gebracht. Heel veel. Maar het geeft geen antwoord op dat onbestemde gevoel dat ‘er meer
is’. Als wij met klanten of met deelnemers aan onze leergangen aan tafel zitten, proberen ze
dat ‘er is meer’ in organisaties vaak tevergeefs onder woorden te brengen. Buikgevoel, intuïtie, het politieke spel, dat wat er tussen mensen gebeurt. Mensen zoeken dan naar termen
om dat ‘iets’ onder woorden te brengen. Vaak maken ze er zoekende handbewegingen bij,
kijken ze omhoog of wrijven ze over hun buik of hart. Er is meer dan de procedures en structuren, maar hoe noem je dat nou? Hoe mooi is het dat we eigenlijk al lang woorden hebben
om aan dat fingerspitzengefühl of onderbuikgevoel taal te geven? Dat tribes al lang wetmatigheden hebben ontwikkeld om dat hele ingewikkelde systeem van relaties, gedrag, ziel
en zaligheid te laten stollen in een culturele werkelijkheid? En dat antropologen al meer
dan een eeuw lang bestuderen hoe tribes overal ter wereld organiseren en veranderen?
We hoeven de oude kennis alleen maar te vangen en te vertalen – naar de Corporate Tribe.
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Wil je zelf onderzoeken of je in je organisatie aan de slag wilt met het gedachtegoed van
tribes, sta dan eens stil bij de volgende reflectievragen:
•
•
•
•
•

Op welke manier kun jij jouw rol als magiër verder benutten en vormgeven?
Hoe ziet het verwantschapssysteem in jouw organisatie eruit, en welke clans zijn er?
Doe jij zelf vaak genoeg de Haka?
Wat is jullie totem en wordt deze gedeeld?
Met wie moet jij eigenlijk eens een kampvuurgesprek voeren? Wanneer ga je dat ook
daadwerkelijk doen?

MEER WETEN?
• In het boek De Corporate Tribe vind je de inzichten hierboven uitgewerkt in dertig verhalen van verre volken vertaald naar organisaties om de hoek.
• Als je onderstaande literatuurverwijzingen volgt, krijg je een goede impressie van het
denken over organisaties als tribes.
• Nomadisch werken kun je overal ter wereld. Werken in een tribaal leuk flexpand kun je bij
Tribes.nl en Amsterdam Connected.

178

Mensenorganisaties | Evoluties van het team

LITER ATUUR
Aslander, M. & Witteveen, E. (2011). Easycratie. Amsterdam: Business Contact.
Aslander, M. & Witteveen, E. (2015). Nooit af. Amsterdam: Business Contact.
Boonstra, J. (2014). Leiders in cultuurverandering. Assen: Van Gorcum.
Braun, D. & Kramer, J. (2015). De Corporate Tribe. Deventer: Vakmedianet.
Godin, S. (2009). Tribes. Bruna.
Hart, W. (2015). Verdraaide Organisaties – terug naar de bedoeling. Deventer: Vakmedianet.
Harrari, Y.N. (2015). Sapiens – een kleine geschiedenis van de mensheid. Amsterdam: Thomas Rap.
Kramer, J. (2015). Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid. Amsterdam: Thema.
Logan, D. & King, J. (2011). Tribal Leadership – Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. New
York: HarperCollins Publishers.
Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn. Amsterdam: Atlas Contact.
Luyendijk, J. (2015). Je hebt het niet van mij, maar… Amsterdam: Uitgeverij Podium B.V.
Nelson, J. (2013). Before they pass away. Kempen (Duitsland): teNeues.
Maffesoli, M. (1996). The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London, Thousand Oaks:
Sage Publications.
Semler, R. (1993). Maverick!. London: Arrow.
Schaepman, E., website: www.tribes.nl.
Scheffer, P. (2016). De vrijheid van de grens. Stichting Maand van de Filosofie.
Sinek, S. (2011). Start with the Why. London: Penguin Books.
Sinek, S. (2014). Leaders eat last. London: Penguin Books.
Uhl-Bien, M. & Marion, R. (Eds.) (2008). Complexity leadership, Part 1: Conceptual foundations. Charlotte, NC:
Information Age Publishing.

Hoe bouw je een tribe?

179

Danielle Braun

Danielle Braun en Jitske Kramer hebben de Academie voor Organisatiecultuur opgericht uit
passie voor het vak van de corporate antropologie. Samen zijn zij expert op het gebied van
organisatiecultuur, leiderschap en diversiteit. Met lezingen, leergangen, blogs en boeken delen zij hun gedachtegoed, waarbij zij kennis van volkeren over samenleven en organiseren
overal ter wereld aanwenden om het beste te halen uit organisaties.

BIOGR AFIE
Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Haar motto is: ‘een mens is niet los verkrijgbaar.’ We functioneren
binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Wil je beter leiden, veranderen, functioneren, dan helpt het om de grammatica van de organisatiecultuur tot in haar
genen te doorgronden. Daniëlle studeerde af als antropoloog in Afrikaanse en Aziatische
bezetenheidsreligie én corporate antropologie. Ze promoveerde op een onderzoek naar
organisatiecultuur en sturing binnen de politie. Ze werkte als consultant bij een groot adviesbureau, als directeur van een asielzoekerscentrum en op strategisch niveau binnen de
asielzoekersopvang en een gemeente. Stond 25 jaar met haar voeten in de corporate klei.
Doceerde aan de Vrije Universiteit, de opleiding voor rechters en de Politieacademie. Is
chief van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van het boek De Corporate Tribe.
Ze begeleidt organisaties en executives bij complexe verandering en is veelgevraagd spreker op het gebied van organisatiecultuur & leiderschap.
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Jitske Kramer

BIOGR AFIE
Drs. Jitske Kramer is corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur. Haar motto is: ‘verschillen maken de mens.’
We weten dat iedereen anders is. En wat twee mensen nodig hebben om goed samen te
werken is vergelijkbaar met wat twee teams, afdelingen, organisaties nodig hebben om samen te werken. Het is haar ambitie om de dynamiek van verschillen beter te stroomlijnen
en benutten, zodat de slagkracht en de resultaten van individuen en groepen verbeteren
(en de wereld gewoon een beetje mooier wordt). Om vervolgens het nieuwe en gewenste
gedrag te verankeren in de dagelijkse route van teams en organisaties. Zij is expert op het
gebied van inclusie, organisatiecultuur en inclusieve besluitvorming. Deed antropologisch
onderzoek in Botswana, Uganda. Werkte in diverse branches, grote en kleine organisaties,
fabrieken en bij multinationals. Ze schreef daarover de boeken WOW! Wat een verschil, Normaal is anders!, Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid en De Corporate Tribe. Ze
is chief van de Academie voor Organisatiecultuur en veelgevraagd spreker in binnen- en
buitenland.
www.academievoororganisatiecultuur.nl
www.deepdemocracy.nl
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