
Eduard Schaepman, geboren in Beek (Lim-
burg) herkennen we aan zijn opvallende 

pakken met gekleurde ruitjes. Of aan de ge-
ruite fietshelm, waarmee hij zo’n drie keer per 
week met de Moeke Spijkstra Wielerclub erop 
uit trekt. Eduard is een veel geziene man in 
Blaricum en een bekende in de vastgoedwereld 
maar bovenal een man van de inheemse stam-
men. Iets meer dan 3,5 jaar geleden startte 
Eduard met zijn eigen Tribes Inspiring Work-
places, verhuurder van flexibele kantoorruim-
tes, vergaderzalen en werkplekken. Vandaag zit 
hij op 22 locaties, verspreidt door Nederland, 
België en Duitsland en over een paar weken 
opent Eduard alweer de zevende Amsterdamse 
vestiging. 

Wanneer je Eduard naar het concept van Tri-
bes vraagt krijg je een gepassioneerd verhaal te 
horen over zijn familie, nomadisch gedrag en 
flexibel werken. In 2010 is hij de stamboom van 
de familie Schaepman gaan updaten voor het 
Nederlands Patriciaat van het Centraal Bureau 

voor Genealogie. In het Nederlands Patriciaat, 
ook wel Het Blauwe Boekje genoemd, staan de 
1000 families die zes opeenvolgende generaties 
maatschappelijk hebben gepresteerd – zo ook 
de familie Schaepman. Voor zijn vader overleed, 
vroeg hij Eduard dit project op te pakken. Tij-
dens zijn zoektocht kwam hij erachter dat de 
familie Schaepman over de hele wereld ver-
spreid is geraakt. Begonnen in Oost-Nederland 
trokken de oorspronkelijke Schaepmannen, die 
schapen hoedden, over de grens en settelden 
zich overal ter wereld. 

Zo vond Eduard nog een aantal echte schapen-
herders in Nieuw-Zeeland, een tante die Miss 
Australië is geweest, een aantal Marine Troo-
pers in de US en zelfs een volledige Surinaamse 
familie Schaepman die allemaal gerelateerd 
zijn. Dat nomadische gedrag van zijn familie 
zette Eduard aan het denken. Zelf is hij ook een 
(business) nomade: hij gaat daar waar de busi-
ness is. Het bieden van inspirerende werkplek-
ken aan soortgelijke nomaden is een van de 

kernpunten van Tribes en Eduard heeft de am-
bitie om een wereldwijd Tribes netwerk uit te 
rollen, zodat je waar ook ter wereld ‘thuis’ kunt 
komen bij een Tribes vestiging. 

Zodra je bij een Tribes vestiging naar binnen 
stapt word je geïnspireerd door één van de nog 
bestaande nomadische stammen op de wereld. 
Per vestiging staat een andere stam centraal, 
zodat je je telkens opnieuw kunt laten inspi-
reren door bijzondere schatten, meegenomen 
van verre reizen, de gewoonten van inheemse 
stammen en de omgeving die in niets lijkt op 
die van een kantoor. De werkplekken zijn state-
of-the-art ingericht, voorzien van high-tech 
plug&play ICT en uiteraard goede koffie, zodat 
je je nergens anders druk over hoeft te maken 
dan je werk. 

Maar Tribes is meer dan alleen een werkplek. 
Eduard heeft het over een ‘modern kampvuur’, 
een plek waar gelijkgestemden elkaar kunnen 
ontmoeten, ideeën uit kunnen wisselen en 

connecties kunnen leggen. Eduards visie gaat 
namelijk verder dan alleen het faciliteren van 
werkplekken voor ondernemers: hij wil men-
sen weer met elkaar in contact brengen. Steeds 
meer bedrijven gaan over tot flexibel werken, 
waarbij de bedrijfskantoren langzaam verdwij-
nen. Het tijdperk van de business nomade is 
aangebroken, waarbij mensen dankzij de tech-
nologie hun werk eigenlijk overal kunnen doen 
zolang ze maar toegang hebben tot WiFi, hun 
laptop en hun telefoon. Maar de wens om el-
kaar te ontmoeten zal blijven bestaan en men-
sen zoeken een plek waar zij zich goed voelen, 
waar ze optimaal kunnen presteren en een 
netwerk kunnen opbouwen. Dat is niet altijd 
dezelfde plaats waar hun bedrijf zit, maar een 
plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en 
andere (bedrijfs)culturen kunnen leren kennen. 
Tribes is dan ook vooral een ontmoetingsplek 
waar niet alleen zelfstandigen elkaar tegenko-
men, maar ook bedrijven rondlopen. Die fac-
tor is onderscheidend voor Tribes, doordat er 
ruimte wordt geboden voor ontmoetingen en 

de samenwerking tussen de creatieve ZZP’ers 
en corporates gestimuleerd wordt. 

Het faciliteren van ontmoetingen en mensen 
met elkaar verbinden is iets wat Eduard ook in 
zijn vrije tijd graag doet. Zo is hij voorzitter van 
de Moeke Spijkstra Wielerclub, waar hij met re-
gelmaat lange afstanden aflegt en het bekende 
rondje Jaap fietst (zo’n 40 kilometer door onder 
andere Eemnes, Bunschoten en Amersfoort). 
Nog geen jaar geleden nam Eduard samen 
met de Moeke Spijkstra Wielerclub de Eritrese 
vluchtelingen Yohannes, Mikele en Kesete on-
der hun hoede en trapten zij hun eerste fiets-
tocht in Nederland af bij Moeke Spijkstra. 

Als Eduard niet op de fiets zit verdiept hij zich 
in andere culturen. Niet alleen voor Tribes maar 
ook omdat het zijn interesse heeft en hij regel-
matig nomadische stammen bezoekt. Zo vertelt 
hij uitgebreid over zijn reis naar een stam die 
centraal zal staan in de nieuwste Amsterdamse 
Tribes vestiging. De stam blijft nog even een 

verrassing tot de opening van de nieuwe loca-
tie over een paar weken, maar Eduard noemt 
het ook wel het ‘koninkrijk voor vrouwen’. Het 
Amsterdamse pand op zich is al indrukwek-
kend genoeg, het Rijksmonument Raamplein 1 
nabij de Marnixstraat en het Leidseplein, maar 
de invloeden van het ‘koninkrijk voor vrouwen’ 
maken het plaatje compleet. 

Een ding is zeker: Eduard is een man vol passie, 
die zijn inspiratie - net als zijn familie – overal 
ter wereld vindt. Verbinden, faciliteren en in-
spireren is iets wat hij graag doet. Ook buiten 
‘werktijd’ want volgens Eduard is flexibel wer-
ken niet alleen plaatsgebonden. Zijn missie om 
de wereld in te richten naar het tijdperk van de 
business nomade vordert op hoge snelheid en 
het zal niet lang meer duren totdat de bekende 
vastgoedman uit Blaricum in zijn opvallende 
ruitenpakken de rest van de wereld inspireert 
met zijn Tribes.  
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