
Als afsluiting van de Proeftuin Sterke Communities gaf  
corporate antropoloog Walter Faaij een online masterclass  
over communities en community-building. 

Over de masterclass Sterke Communities 
In de masterclass geeft Walter een spoedcursus over hoe je een 

community kunt bouwen, hoe cultuur nou eigenlijk werkt en hoe je 

verandering kunt begeleiden. De masterclass Sterke Communities 

terugkijken? Dat kan via deze link!  

Over dit document en de Q&A 
Tijdens de masterclass werden met zoveel enthousiasme vragen 

gesteld, dat Walter niet overal op heeft kunnen reageren. Dit 

document geeft antwoord op een vijftal vragen van deelnemers 

waar tijdens de masterclass geen ruimte meer voor was. 

“Geweldige masterclass! Herkenbaar, prikkelend en regelmatig 

gelachen. Ook digitaal erg goed!”

STERKE COMMUNITIES

Q & A

MASTERCLASS

STÉRK.BRABANT

https://youtu.be/3k4lfoKqy7Y


1. Hanteer je zelf methodes of kun je daar voorbeelden van 
geven van hoe je constructief met conflict om kunt gaan?  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik hanteer zelf de Deep 

Democracy methode. Dat is een zienswijze, methode en 

gespreksmodel die de onderstroom in groepen zichtbaar en 

hanteerbaar maakt. Het gaat over het horen van alle stemmen, 

om op die manier wijzere besluiten te nemen en allerlei vormen 

van sabotage te voorkomen. 

 

De Deep Democracy methode bestaat uit 5 stappen die op 

papier vrij eenvoudig zijn, maar in de praktijk nog knap lastig. 

Maar ze zijn zeker de moeite want de tribe wordt er wel veel 

sterker van. Het goede gesprek, het betere conflict, het beste 

besluit.  

 

Als je daar meer over wilt weten, zou je hier kunnen beginnen: 

‣ de site deepdemocracy.nl  

‣ het boek Deep Democracy van Jitske Kramer  

‣ het praktische boekje Now we’re talking van Frank Wijers 

‣ de 1 minute colleges van Human Dimensions op YouTube 

Over Walter Faaij 
Walter Faaij is corporate 
antropoloog, consultant 
en storyteller. Walter is 
oprichter van Green 
Culture Lab en expert  
op het gebied van 
duurzaamheid, inclusie, 
organisatiecultuur en 
cultuurverandering. 

Walter bestudeert 
mensen in organisaties  
en verbaast zich 
voortdurend. Zoekt de 
ongeschreven regels. 
Bouwt aan een duurzame, 
inclusieve en future-proof 
samenleving. 
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2. Heeft iemand altijd eenzelfde rol in alle tribes of is het 
ook mogelijk om een andere rol te hebben in 
verschillende tribes?  
 
Iemand hoeft niet per se dezelfde rol te hebben in alle 

tribes, je kunt in verschillende tribes ook verschillende rollen 

hebben. Zelfs in dezelfde tribe kun je verschillende rollen 

hebben. Dat vraagt wel om rolhelderheid, zowel voor jezelf 

als in de perceptie van en voor de ander. Voor je het weet is 

het niet duidelijk of je vanuit je chiefrol dagelijkse besluiten 

aan het nemen bent, als magiër het buitengewone duidt en 

een dialoog op gang brengt over het bestaansrecht van de 

organisatie of dat je weer als jager mee op jacht gaat (want 

het is zo lekker om af en toe een nieuwe klus binnen te 

halen). 

Bovendien is het vanuit het oogpunt van het collectief in 

ieder geval belangrijk dat je als tribe álle rollen organiseert. 

Dat er iemand is die zorgt voor verbinding, voor duiding en 

voor ritueel (de magiër), maar ook mensen die jagersenergie 

brengen, een chief die wijze besluiten neemt en 

verzamelaars die het belangrijke (!) dagelijkse werk doen en 

het brood van de tribe verdienen. Als een bepaalde energie 

ontbreekt, ondervindt je daar als tribe op de langere termijn 

hinder van.  

3. Het lijkt dat een tribe een duidelijk hiërarchie nodig 
heeft, klopt dit? Wat als je als organisatie juist het 
tegenovergestelde wilt/platte organisatiecultuur?  

Niet per se. Het lijkt misschien een hiërarchisch model, maar 

eigenlijk zeggen de rollen niet zoveel over de hiërarchie. Het 

hangt vooral af van de invulling van je leiderschap, die kan 

natuurlijk heel dienend of faciliterend zijn.
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Je zou de rollen ook als een soort archetypische energieën kunnen 

zien. Voor het functioneren van de tribe blijkt het belangrijk dat al 

deze tribale rollen of energieën, belegd of georganiseerd zijn. Dat 

kan op een hele informele, platte manier. Vind daar vooral je eigen 

vormen voor die voor jou werken. Maar als je een bepaalde energie 

mist, dan ga je uiteindelijk de mist in.  

4. Hoe voelt het volgens jou om als niet-chief, een taak/rol als 
directeur/voorzitter/baas te hebben. Knelt dat?  

Dat kan zeker knellen. Het is altijd de vraag of je het juiste mandaat 

hebt om je taak uit te voeren, en als het antwoord daarop nee is, 

knelt dat. Dat geldt niet alleen voor een functie als leider, maar ook 

voor alle andere rollen. Een magiër die geen buitengewone, gekke 

dingen mag doen die misschien een beetje spannend zijn, een jager 

die nooit naar congressen mag of anderszins buiten de deur op jacht 

mag, een verzamelaar die steeds wordt onderbroken of simpelweg 

niet de tools heeft om zijn werk te doen; dat is heel ingewikkeld. Op 

zijn best ben je dan als individu maar ook als collectief niet zo 

effectief als je zou kunnen zijn, en op zijn slechtst creëer je als tribe je 

eigen ondergang. 

Over de proeftuin  
Sterke Communities  
Om de sociale veerkracht in 
de provincie Noord-Brabant 
te vergroten zijn maat-
schappelijke initiatieven en 
communities van vitaal 
belang. 

De proeftuin is door de 
provincie en Stérk.Brabant 
opgericht om communities  
te begeleiden in het 
strategischer kijken naar en 
handelen op het gebied van 
community building.  

De proeftuin liep van 
december 2018 tot 
september 2020 en er 
namen naast Stérk.Brabant 
drie andere communities 
aan deel: Herenboeren, 
Samen Leren in de Wijk en 
De Groene Vrijwilliger.
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5. Wij moeten vaak aan de start van een projectplan al 
een urenbegroting maken. Vind het dan super moeilijk 
incalculeren hoeveel tijd je aan community building kwijt 
gaat zijn, omdat je dit ook niet altijd kunt voorzien. Vaak 
wordt dit ook onderschat (is het niet door onszelf, dan 
wel door de opdrachtgever). Heb je advies voor ons hoe 
hiermee om te gaan? 

Dat snap ik goed, en dat is het ook. De vraag die ik een 

opdrachtgever soms stel is ‘Hoe belangrijk is het om een 

sterke community te hebben, wat levert dat op? En hoe 

effectief kan een zwakke community zijn?’. Op die manier 

creëer je je eigen ruimte voor community building. 

Veel organisaties budgetteren wat ze belangrijk vinden. Je 

kunt beginnen bij het belang van een sterke community 

door de kracht daarvan te beargumenteren. Het advies dat 

ik daarbij heb: zoek passende voorbeelden en metaforen. Je 

kunt cultuurvorming en community building aan het toeval 

overlaten, maar hoeveel potentie laat je dan liggen? En wat 

is het risico dat er disfunctionele patronen ontstaan?  

Als je met elkaar eenmaal overtuigd bent van het belang, is 

het daarna belangrijk om ruimte, mandaat én een passend 

budget te regelen. Omdat community building eerder een 

backpack-reis dan een all-inclusive vakantie is, kun je vaak 

hoogstens op procesniveau ruimte budgetteren. Maar waar 

een groep is, zijn verschillen tussen mensen, zal af en toe 

conflict zijn en heb je dus wat te doen.  

Eigenlijk ben je als community bouwer of -begeleider een 

soort magiër. De uitdaging is dan om een goed lijntje met 

de chief te hebben en mandaat om de dingen te doen die jij 

nodig acht. Kun je dat altijd voorspellen? Nope. Kun je daar 

vooraf ruimte, tijd en budget voor begroten? Jazeker. 

Hoeveel? Dat hangt helemaal van de context af, dus daar zal 

je zelf per situatie een antwoord op moeten vinden. 

/55www.greenculturelab.com

Q & A  |  M A S T E R C L A S S  S T E R K E  C O M M U N I T I E S  


