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Aan de slag met Patronen
Waar mensen werken zijn patronen aanwezig; we doen
de dingen graag zoals we dat gewend zijn om te doen.
We reageren op prikkels op dezelfde manier zoals we
dat eerder ook hebben gedaan. En terecht, want deze
gedragingen hebben vaak tot succes geleid.
Wij mensen zijn uitstekende patronen-makers en het
zien van patronen geeft ons een plezierig gevoel.
Patronen veranderen vaak, groeien mee. Want de
wereld verandert, en daarmee ook organisaties en
mensen. En er worden nieuwe patronen gecreëerd.
Echter, sommige patronen veranderen niet. Daar kunnen we last van hebben; ze staan een
verdere groei in de weg, leiden tot onderlinge wrijving, zijn niet meer effectief. Het omgaan
met deze patronen kan uitdagend zijn en het veranderen van deze patronen is vaak lastig.
Denk maar eens aan het stoppen van een gewoonte, of het nastreven van je goede
voornemens.
Hoe doe je dat dan, patronen veranderen? Onze incompany leergang ‘Aan de slag met
Patronen’ is hierop gericht.

Leergang ‘Aan de slag met Patronen’
Tijdens de leergang gaan we samen aan de slag om patronen leren te begrijpen en weer
werkbaar te maken. De onderwerpen die we in deze leergang behandelen zijn:
§ Patronen herkennen en begrijpen;
§ Interventies op patronen, waaronder:
o Stoppen met patronen;
o In plaats van ‘grip krijgen op’ meer ‘leren werken met’;
o Je eigen patronen leren kennen;
o Jezelf als instrument gebruiken;
o Samen met een groep.

Doel van de leergang
In onze leergang ‘Aan de slag met Patronen’ leer je hoe je patronen herkent en kunt omgaan met
niet-effectieve patronen. Zodat het werk dat moet gebeuren in de organisatie effectief, leuk en
goed blijft.

Lesmateriaal
§
§
§
§

Boek ‘De tegenstroom mee’ | Jan Jacob Stam, Barbara Hoogenboom;
Boek ‘Patronen’ | Danielle Braun;
Boek ‘De Supportorganisatie’ | Jirtsin Beenhakker;
Losse artikelen en filmmateriaal.

Praktische informatie
Deze leergang bieden wij incompany aan voor een groep vanaf vier deelnemers en
bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag. We hebben de onderstaande data
gereserveerd voor deze leergang:
§
§
§
§

27 oktober 2022
10 november 2022
1 december 2022
19 januari 2023

Inhoud van de lesdagen
1. Leren patronen herkennen en begrijpen
27 oktober 2022
Onderwerpen eerste lesdag:
§ Wat zijn patronen?
§ Wat is het nu van patronen?
§ Welke patronen komen het meeste voor?
§ Welke patronen herken je bij jezelf en in de groep?

2. Vervolgsessie Leren Patronen herkennen en begrijpen
10 november 2022
Onderwerpen tweede lesdag:
§ Verdieping op veel voorkomende patronen;
§ Het herkennen van patronen en hun ‘fractals’ in onze organisaties;
§ De essentie van interventies op patronen en diverse vormen.

3. Jezelf als instrument gebruiken
1 december 2022
Onderwerpen derde lesdag:
§ Je eigen patronen;
§ Luisteren naar lichaamssignalen;
§ Ingezogen raken en weer loskomen.

4. Leren werken met patronen
19 januari 2023
Onderwerpen vierde lesdag:
§ Het nut van patronen gebruiken voor verandering;
§ Bewustwording, kiezen en vertalen naar actie;
§ Respectvol afscheid nemen.

De docenten van de leergang
Nicole van der Ouw
Nicole is de onderstroom-expert van Plato. Het is haar missie om
veranderaars te helpen het veranderen lichter te maken. Dat doet
ze door de diepgang te pakken die nodig is, maar zonder het zwaar
te maken. Juist door luchtig, met gepaste humor met lastige
onderwerpen om te gaan kom je makkelijker drempels over. Door
de begeleiding van veranderaars en organisatie neemt overzicht,
invloed en energie in de verandering toe.

Gieljan Scholing
Gieljan is één van de expertiseconsultants van Plato en laat zien
waar Plato voor staat: verfrissende kwaliteit en praktische
verbetering in het werk. Het is zijn drive om mensen te (helpen)
ontwikkelen, teams goed of beter te laten functioneren en het werk
beter, leuker en makkelijker te maken. Met zijn kritische blik doorziet
hij snel zaken die al goed werken, of wat juist ondermijnende of
niet-effectieve patronen zijn.

Over Plato
Plato, Expertisecentrum voor Organisatie & HR, begeleidt organisaties,
teams, managers en medewerkers bij hun ontwikkeling, verandering en
verbetering op gebied van HR & Organisatie. Door de aspecten
management, leiderschap, HRM en psychologie te combineren en daarbij
ook wetenschappelijke inzichten en concrete praktijkervaring met elkaar
te verbinden helpt Plato organisaties bij hun vraagstukken. Dit rondom
zelforganisatie, gedrag en verandering in organisaties en persoonlijke-,
team- en leiderschapsontwikkeling.

In oktober 2020 verscheen het boek ‘De
Supportorganisatie’, geschreven door Plato
eigenaar Jirtsin Beenhakker. In dit boek worden
vele praktijkervaringen van Plato gedeeld en lees
je dat we anders denken, anders kijken, vooral
door te doen!

Goh.
Interessant deze leergang!
Geïnteresseerd in deze leergang
en wil je meer informatie of een
offerte op maat? Neem dan
contact met me op!
Gieljan Scholing
gieljan@plato.nl
06 – 810 600 54

Verwondering is het begin
van wijsbegeerte
- Plato

