
@ daniellebraunOL 

Da’s gek - 
dr. Danielle Braun 

Les Indes Galantes - zij zijn de gevoeligen

@daniellebraunOL 



Check-In?  
Gek en Normaal…. 
Wat vind jij echt heel raar?

Reis mee…

@orgcultuur 

Wat is gek Reis mee…  
naar het wezen van cultuur



Cultuur zit tussen mensen Cultuur… het omzetten van chaos in orde

Cultuur…  
het omzetten 
van chaos in 
orde

Waar zit dat… cultuur



Wat is druk…… Wat is druk……

Wat is druk…… Wat is druk……



Gek of Normaal Gek of normaal

Wat is normaal



Trans - Gender
10 woorden voor gender….

Trans - Species
Wat is health-care



Gender… meer dan twee rollen… 
categorie = beschuldiging in het Grieks

Echt wel gek…

Wat vind jij gek? Wat niet?

Gek of sjamaan: Dineh



Mauritius: Kavadi Nietzsche - also sprach Zarathustra



The myths of normal Fundamentele attributiefout

Psychiaters:  
magiers of onderdrukkers van magie

Melding E 33

Verward



Romantisering van Waanzin

Jouw perspectief op waan-zin

Waanzin 
De zinnigheid van waan 
Genezen of koesteren? 
Samenleving? 
Organisaties?



Stigma
Framing en Rankingsbingo 

We all now….

blank of donker 
homo of hetero 
arm of rijk 
gespierd of fragiel 
oud of jong 
man of vrouw 
symmetrie of assymmetrie 
academisch of mbo 
amsterdam of zierikzee 
arts of elektricien 
getrouwd of gescheiden 
extravert of introvert

Rankings Bingo -  
Nederlandse mainstream context

Moedertaal 
Nederlands Slank Witte huidskleur

Christelijke / 
Atheïstische 
opvoeding

Man Hetero Standaard 
Accent (ABN) Lang (lengte)

Fysiek
Gezond

Geboren in 
Nederland

Mainstream 
politieke 
voorkeur

Werkend

HBO / WO Financieel 
Gezond Geen strafblad Aantrekkelijk

Mentaal gezond Volwassen Geen handicap Psychologisch 
zelfvertrouwen

Elkaar echt begrijpen… I See You



Aandacht is het nieuwe goud

Wat heeft jou geraakt?

Aandacht is het nieuwe goud

�48

Boeken, blogs, 
gratis mini e-book

Filmpjes, posters, 
ansichtkaarten

Trainingen en 
leergangen

avorganisatiecultuur.nl



Ramses Shafy - doorgaan Veranderen - antropologische blik op groei

Rite de Passages Liminale fase



Rabbijn Twerski:  
hoe kreeften groeien

Behoefte 
aan een 
liminale 
leider

Kenmerkend bij liminaliteit Rituelen regelen het buiten-gewone


