
Keurig gekleed, met hier en daar een uitstapje naar een beetje chic. De aanwezigen 
van deze ELLLA masteravond zitten weer goed in de kleren. Omdat het goed voelt en 
‘omdat het zo hoort’. Het is onze cultuur en ’t past bij de zakelijke tribe die we samen 
vormen. Danielle Braun, spreker van de avond, weet alles van tribale rituelen en de 
kracht van cultuur. 

Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen 
mensen. Het vat eigenlijk in één zin samen waar 
Danielle Braun zich als antropoloog mee bezighoudt. 
Al meer dan 25 jaar verdiept zij zich in wat mensen 
bindt en in hoe mensen uit eeuwenoude stammen én 
hedendaagse organisaties omgaan met elkaar en met 
veranderingen. Tijdens deze masteravond neemt zij 
de aanwezigen mee in het hoe en waarom van cultuur. 
Ze vertelt over wat wij in onze huidige organisaties 
kunnen leren van oude - maar zéker niet verouderde! - 
wijsheden, rituelen en inzichten.

Rituelen van toen, vraagstukken van nu
Met haar indrukwekkende staat van dienst kun je 
wel zeggen dat Braun weet waar ze het over heeft. 
Ze studeerde af als antropoloog in Afrikaanse- 
en Aziatische bezetenheidsreligies én corporate 
antropologie. Ze werkte als consultant bij organisaties 
als de Politie en Ernst&Young, doceerde onder meer 
aan de Vrije Universiteit, is opgeleid Deep Democracy 
instructor en NLP master en is directeur en eigenaar 
van de Academie voor organisatiecultuur. Bovendien 
maakte Braun vele reizen en ontmoette eeuwenoude 
stammen en culturen. Bij elkaar waardevolle bagage 
en inspiratie voor het boek De Corporate Tribe, dat ze 
schreef met collega antropoloog Jitske Kramer.

In het boek leggen Braun en Kramer de link tussen 
culturen en rituelen van verre, exotische volkeren over 
de hele wereld én die van onze huidige organisaties, 
onze corporate tribes. Al sinds het boek verscheen, 
is het een bestseller. De Corporate Tribe staat vol 
verhalen en voorbeelden die als metaforen kunnen 
dienen voor hedendaagse vraagstukken op de 
werkvloer. Want voor elke vraag bestaat al een 
antwoord en voor elk probleem bedachten oude 
stammen al eens een oplossing. We weten eigenlijk 
alles al, maar we herinneren het ons alleen niet, zoals 
Braun het zo treffend zegt.

“We hoeven niets meer te bedenken, want voor elk 
managementprobleem of organisatievraagstuk is er 
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ergens op de wereld al eens een oplossing bedacht”, 
zo begint Braun haar verhaal. “Waarom zouden we 
nieuwe managementmodellen en -formules bedenken? 
Overal werd al eens ruzie gemaakt en maakten mensen 
het weer goed met elkaar; we hoeven alleen maar 
de kunst van het samen leven en samen werken af te 
kijken. Die oude tribale gewoonten en gebruiken, die 
kunnen we nu - nog steeds - heel goed toepassen in 
onze bedrijven.”

Onzichtbare verbindingen
Tijdens haar reizen en haar werk binnen organisaties 
zag en verkende Braun heel wat culturen. Uitheemse 
op exotische plekken én hedendaagse binnen 
uiteenlopende bedrijven. Zo kon ze onderzoeken wat 
cultuur eigenlijk is. Want laten we eerlijk zijn, het is een 
breed en zelfs ongrijpbaar begrip. “Cultuur is er altijd 
en overal. Het is vaag en moeilijk te hanteren, niet 
tastbaar”, vertelt Braun. “Toch weten we waar het zit, 
je voelt het. Als antropologen zeggen we dat cultuur 
tússen mensen zit. Het zijn de onzichtbare verbindingen 
die maken dat mensen samen iets anders doen 
dan wanneer ze alleen zijn. In een groep volgen we 
onuitgesproken regels, we handelen zoals het op die 
plek en binnen die tribe past.” 

Hoewel cultuur abstract is, snappen en herkennen 
we het vrijwel allemaal. Stap je in een ander land uit 
het vliegtuig dan pas je je er bijna automatisch op 
aan. Kom je voor het eerst in een bedrijf dan ‘proef’ 
je veelal de heersende cultuur. Ook daar stel je je 
vervolgens op in. “Cultuur is iets heel functioneels”, 

vervolgt Braun. “We hebben cultuur nodig zodat we 
kunnen omgaan met de chaos van alledag. Het geeft 
duidelijkheid en biedt structuur. Je weet waar je aan 
toe bent en hoe je je dient te gedragen.” Cultuur is dus 
zeker binnen organisaties van groot belang. Het helpt 
je als individuele werknemer, want je voelt je onderdeel 
van het geheel, en het draagt bij aan de processen en 
resultaten van dat grote geheel, het bedrijf.

Die ongeschreven gedragsregels of culturele 
‘richtlijnen’ verschillen uiteraard per tribe. Dat geldt 
voor zowel landen en gebieden als voor organisaties. 
De verschillen kunnen zelfs tussen afdelingen zitten. 
Want is het vanzelfsprekend dat iedereen binnen één 
organisatie dezelfde cultuur deelt en taal spreekt? 
“Eigenlijk formuleert elke tribe of cultuur zijn eigen 
unieke antwoorden op universele vragen”, legt Braun 
uit. “Kijk je binnen organisaties dan verschillen die 
antwoorden vaak per afdeling. Als voorbeeld: de 
ideeën over de doorlooptijd van bepaalde processen 
kunnen sterk uiteenlopen per afdeling. Wat snel is

voor de een, is in de ogen van de ander wellicht zelfs 
traag. Als je van tevoren dus niet met elkaar afspreekt 
wat we met ‘snel’ bedoelen, of wat ‘goed samenwerken’ 
betekent dan gaat het niet goed. Ga dus met elkaar in 
gesprek en geef betekenis en lading aan kernbegrippen.” 

Elke tribe een eigen totem
Volgens Braun gaat het om het ontwikkelen van een 
gezamenlijke taal. Dé basis voor een gedeelde en 

“We hebben cultuur nodig zodat we 
kunnen omgaan met de chaos van alledag. 
Het geeft duidelijkheid en biedt structuur.”
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gedragen organisatiecultuur. Heeft die cultuur eenmaal 
een vaste, herkenbare vorm dan wil je dat symboliseren 
en zichtbaar maken. Je mag er immers bést trots op 
zijn. “Wat culturen over de hele wereld dan doen: 
ze bouwen een totem.” Braun laat foto’s zien die ze 
maakte tijdens haar reizen, beelden van totempalen 
zoals we die allemaal kennen uit indianenverhalen. 

“Zo’n totem vertelt wat de canon is van een volk. 
Wat er gebeurt is, maar ook wat ze belangrijk vinden. 
Iets dat ze willen laten zien en vertellen als bezoekers 
naar hun tribe komen.” Ook bedrijven en organisaties 
hebben veelal een eigen totem, zoals een kunstwerk 
dat je bij binnenkomst ziet. Een schilderij dat de 
waarden van de organisatie verbeeldt of een sculptuur 
dat vertelt wat je als bedrijf belangrijk vindt, waar je 
gezamenlijk vuur zit.”

Gezamenlijke ideeën en een gedragen cultuur 
dus. Heel mooi, maar wat als je als organisatie wilt 
of moet transformeren? Wat als je de bestaande 
organisatiecultuur wilt veranderen. Een totempaal 
geef je niet zomaar een andere plek of betekenis. 
Het antwoord zit hem volgens Braun in luisteren en in 
gesprek gaan. Wil je als organisatie veranderen dan 
moet je praten met mensen die anders denken en 
andere opvattingen hebben. Die ‘rare’ mensen die we 
allemaal wel kennen. De Harry’s, zoals Braun ze noemt. 
In elk bedrijf en in elke tribe zit er wel een. Harry staat 
voor een verfrissend geluid, voor innovatie, nieuwe 
ideeën en inzichten. “Vaak zeggen we tegen Harry’s dat 

ze normaal moeten doen, dat ze zich niet zo moeten 
aanstellen. En dat is best wel dom, want misschien 
is Harry juist wel briljant… Harry’s bedenken iPhones 
en vliegen als eersten naar de maan. We hebben dus 
Harry’s nodig om verandering te krijgen, om te kúnnen 
innoveren.”

De wijsheid van de minderheid
Ruimte maken voor frisdenkers en oren hebben naar 
de ideeën van dwarskijkers, dat opent deuren en biedt 
uitzicht op nieuwe stippen op de horizon. Er is altijd 
een stem waar niet naar geluisterd wordt. Er is altijd 
iemands wijsheid die niet wordt benut of gebruikt. De 
wijsheid van de minderheid blijkt vaak verscholen te 
zitten in het op ’t eerste oog ‘rare gedrag’. Door het 
gesprek aan te gaan kom je wellicht tot andere, nieuwe 
inzichten. Geef de tegenstem een kans. We moeten 
verschillen durven zien en erkennen, bevestigen en 
vervolgens elkaar daarin weer ontmoeten. Andere 
meningen kunnen het verschil maken en afwijkende 
visies kunnen enorm bijdragen aan vernieuwing en aan 
de verbetering van processen.

Leren in ‘het ondertussen’
Luisteren, dat is het advies van Braun. Maar er is 
nóg iets dat we in onze westerse organisaties en 
cultuur fundamenteel anders zouden moeten doen. 
“Wij westerlingen denken namelijk dat we kunnen 
veranderen in twee stappen. Van ist naar soll. Kijk je 
echter naar de meeste tribes op de wereld en naar je 

“Wil je als organisatie veranderen dan 
moet je praten met mensen die anders 
denken en andere opvattingen hebben.”
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persoonlijke leven, dan vindt verandering voornamelijk 
plaats in drie stappen. Zo leven in Centraal-Afrika de 
Ndembu. Een stam die specifieke rites de passage 
heeft om de stap naar een nieuwe, volgende levensfase 
te begeleiden. Het is een rituele tussenstap.”  
Braun vertelt over Ndembu jongens die op een 
bepaalde leeftijd het dorp worden uitgejaagd om zo’n 
vier maanden met een sjamaan in het bos het leven te 
ontdekken. Hij leert jagen, maakt kennis met alcohol 
en doet een oorlogsdans. Hij wordt man. Deze jongens 
leren in ‘het ondertussen’, of zoals antropologen het 
noemen: de liminale fase.

“In onze westerse organisaties proberen we die liminale 
fase, die zo belangrijke tussenfase, te verkorten”, 
vervolgt Braun. “We willen direct uitsluitsel en 
zekerheid, we timmeren alles dicht, meteen. Terwijl 
het juist zo nodig is om die tussenfase er te laten zijn. 
Zo leer je als individu, als team, als corporate tribe om 
te gaan met die verandering. En net als die Nbembu 
jongen hebben corporate tribes ook behoefte aan 
een gids, een liminaal begeleider.” Die leider binnen 
de organisatie vertelt de narrative of change, het 
veranderverhaal. Hij of zij doet geen uitspraken over de 
uitkomt of over de stip op de horizon, maar nodigt uit 
om gezamenlijk te veranderen. Het is dus goed samen 
in ‘het ondertussen’ te hangen en met elkaar liminaal 

te zijn. Bij werkelijke transformatie weet je niet waar je 
uitkomt, werkelijke transformatie maak je met elkaar.
De Corporate Tribe. Een fascinerend en vooral ook 

mooi verhaal van Braun. De woorden waarmee ze 
de avond afsluit zijn minstens zo mooi. “Cultuur 
ontstaat altijd in dialoog. Stop morgen alsjeblieft met 
vergaderen. Nooit meer doen. Voer vanaf nu alleen nog 
maar kampvuurgesprekken. Echte gesprekken waarin 
je elkaar écht ontmoet. Wees nieuwsgierig, vraag aan 
elkaar wie ben jij en hoe geven we samen invulling aan 
de totempaal van onze corporate tribe.”

“We moeten verschillen durven zien en 
erkennen, bevestigen en vervolgens 
elkaar daarin weer ontmoeten.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over Danielle Braun en over het 
boek De Corporate Tribe? Neem dan eens een kijkje 
op www.academievoororganisatiecultuur.nl

Deze masteravond is een initiatief van ELLLA en werd 
verzorgd in samenwerking met Rabobank IJsseldelta. 
Op www.ellla.nl/inspiratie/artikelen vindt u verslagen 
van eerdere masteravonden.
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