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Danielle Braun

Dagvoorziter

Corporate antropoloog

Expert organisatiecultuur & leiderschap

Neem mensen mee op reis
Belanden in board room
eigen organisatie

Corporate
antropologen

Niet bekend in Nederland Wel in Scandinavië en de VS

Hetzelfde als 'normale'
antropologen

Maar in organisaties

Voorbeeld: Onderzoek naar
rituelen bij politieagenten

Cultureel antropoloog bestudeert cultuur

Kijken naar relaties tussen mensen

In de
praktijk

Daniëlle 'neemt
de tent over'

Maakt gebruik van de beschikbare tijd

Het is een overgangsfase in het
bestaan van een bedrijf

Hoe kun je dit als Event Manager MAGISCH doen?

'Tribe'-voorbeeld
overgangsfase

Jongens worden dorp uitgeslagen

'Ondertussen'

Meegenomen door sjamaan

door jungle naar 'plek des doods'

Boom klimmen, vuur maken, bier
drinken, oorlogsdans, oorlogsvoering

Afgelopen na bepaalde periode

Terug in het dorp
Overgang afgerond

Volwassen

Fases

Onze cultuur

2 fasen
Ist

Soll

Tussenfase (liminale fase) doen wij niet aan

Elders
3 fasen

Er is een 'ondertussen'

Grootste veranderingen

Gebeuren 'ondertussen'

We nemen het als organisatie af

Kans om te  veranderen ontneem je ook

Speel als eventmanager een
rol in de overgangsfases!

Periode 'ervoor'

Lastige tussenperiode
Eerlijk benoemen

Geef het begin en
eind ook aan

Nieuwe fase
Ritueel begraven

Verandering vieren

Totems

Totempaal lees je van
onder naar boven

Onderaan: beeld van een adelaar (stamhoofd)

Naar: boven geschiedenis van een volk

Bij fusies hakken we
de totempaal door

Overgenomen 'tribe' (organisatie) wordt vaak vergeten

Zorg dat je echt 'trouwt'Wissel bruidsschatten uit

Totems binnen organisaties

Antonie van Leeuwenhoek

Plat op je bek-smak-trofee

Prieeltje bij de landmacht

Zie ook:Http://goo.gl/Zv9T19

Events

Totems moeten
'geladen worden'Gebruik het magische moment!

Events kunnen hierbij helpen

Weer lading geven aan het
verhaal van de organisatie

"Waarom zijn we dit ooit gaan doen?"Herstel het

Zorg dat je event
'magisch' geladen wordt

Faciliteer overdracht
van boodschappen

Evenwicht herstellen

Doen waar je ooit voor begonnen was

Zorg dat er verhalen
worden verteld

Steek kampvuren aan

Religieuze feeling is er tijdens events

Over de
mindmap

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Event/ Meeting Design en LiveMindMapping?:
www.ConnectionOfMinds.com
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