
Welkom

'Werken in de Corporatie van de Toekomst’

Een Antropologische Blik op Veranderen





Een Reisgidsje

1. Korte inleiding cultuur & 
organisaties.

2. Veranderen in drieën



Inchecken met 

elkaar

Stap 1:

• Kijk elkaar 10 seconden aan en zeg helemaal niets

• Beantwoord na 10 seconden de volgende vraag
aan elkaar:

‘Waarom zou je met deze persoon gedurende deze

lezing wel wat zaken willen delen?’ 

Stap 2:

• Wat is een organisatie eigenlijk volgens jou?

• Waarom hebben wij mensen eigenlijk zoiet als een
cultuur?









We bedenken verhaaltjes
En die zijn waar, zolang we er samen in 

geloven.





Hoe maken we het dan echt?

• Met symbolen & totems

• Met rituelen

• Met helden



Rituelen om het echt te maken



Rituelen om het echt te maken



Rituelen om het echt te houden



Symbolen & Totems



Met helden



Waarden

Rituelen

Helden

Symbolen

En dan hebben we een organisatie

verzonnen en ‘echt’ gemaakt



En dan gaan we veranderen 
(bijvoorbeeld aanpassen aan 2025)



Sociaal

Experiment?



Veranderen in het Westen: 

2 stappen



Veranderen 

in 3 stappen



Drie Stappen

1. Separatiefase

2. Liminale fase

3. Re-integratiefase



Liminale fase

• Op of over de drempel

• Betwixt & In Between

• Als het oude niet meer is & het 
nieuwe nog niet begonnen is



Liminale Fase: 
Rupsensoep



Oncomfortabel



Tips Liminaliteit

• Stretch de Liminale Fase, hier wordt getransformeerd, geef het ruimte, 
relax, je weet toch niet precies waar je naartoe gaat, leg het niet te snel 
vast

• Zorg daarbij voor Holding Space hou elkaar vast en zorg voor een liminale
leider

• Laat de neiging tot controle los: richt je op waar je wel controle over hebt, 
je oncomfortabel voelen hoort bij transformatie

• Maak terugkerende rituelen: creëer eilandjes van eenvoud, waar je je terug 
kan trekken, ritme en duidelijkheid waar dit er niet is

• Omarm de verrassing, zoek de stemmen achter de sabotage (ook in jezelf), 
luister naar Harry!

• Stop op een gegeven moment analyseren, start met doen. Iets wat je leuk 
vindt.



Corporaties in 2025: een nieuw verzonnen 

werkelijkheid, vergeet de volgende vragen niet

• Prachtige inspiratiegids 2021 – 2025, workshops/ateliers

• Naast de inhoud: maak samen een nieuw verzonnen werkelijkheid! 
Maak verhalen. In welk sprookje wil jij geloven? Als jullie dat samen 
doen wordt het echt!

• Maak het echt:
• Wie worden de helden van de nieuwe werkelijkheid? 

• Welke totems gaan jullie bouwen, welke symbolen horen hierbij?

• Welke rituelen gaan jullie maken?

• Hoe gaan jullie gebruik maken van veranderen in drieën? Verdraag de 
liminaliteit, nodig voor transformatie, hou rekening met en luister 
naar Harry & sabotage in jezelf en anderen.



Check-out


