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Psychologie voor Leiderschap en 
organisatieontwikkeling 
 

Dat de leergang Psychologie voor Leiderschap en organisatieontwikkeling (PLOO) een 
regelrechte voltreffer was, bleek wel uit snelheid van de inschrijvingen en het aantal groepen 
dat we in een jaar hebben gevuld. In 2020 zijn we begonnen met de leergang en de vierde 
leergang van PLOO gaat in januari 2022 van start.  
 
Diverse deelnemers hebben tijdens en na de leergang aangegeven graag een vervolg te 
zien op de leergang.  
Dat vervolg hebben we nu gepland, genaamd ‘PLOO +’ 
 
PLOO+ bestaat uit onderwerpen die voortbouwen op wat tijdens de leergang is behandeld, 
maar gaat verder, dieper en is toch weer nieuw en aanvullend. En, uiteraard, herkenbaar in 
jouw praktijk. Ook na deze leergang heb jij weer nieuwe handvatten en aanpakken gekregen 
om onderwerpen in jouw organisatie goed aan te pakken. 
 
Doe je mee aan dit vervolg? 
 
Hartelijke groet, 
 
Max Wildschut 
Gieljan Scholing 
 
 
Doelgroep 
Deelnemers van de eerste groepen van PLOO  
 
Doel van de leergang 
Deze opleiding geeft deelnemers kennis en inzichten die hem/haar helpen de eigen 
organisatie beter in te richten, aan te sturen en te ondersteunen. Door gedrag van mensen 
in werksituaties beter te begrijpen, doe je nieuwe inzichten en methoden op die toepasbaar 
zijn in wat tegenwoordig van organisaties en professionals gevraagd wordt: flexibiliteit en 
wendbaarheid vanuit een duidelijke koers. 
 
Lesmateriaal 
§ Boek ‘Psychologie van gedrag in organisaties’ 
§ Boek ‘De Supportorganisatie’ 
§ Losse artikelen 

 

 
  



 
 

Bijeenkomsten leergang PLOO + 
 

1. Optimaal Werk 
15 maart 2022 | 9.00 – 16.00 uur 

 

Prestatie en welzijn worden nog wel eens als strijdige doelen gezien, maar de psychologie 
laat zien dat dit twee zijden zijn van dezelfde munt. Negatieve werkervaring (denk stress en 
burn-out) gaan samen met lagere prestaties, meer uitval en slechtere samenwerking. De 
hoogste prestaties gaan in de regel samen met diepe voldoening (flow), bevlogenheid en zelfs 
zingeving.  
 

In deze module leer je hoe we werk beter kunnen inrichten op positieve ervaringen en 
hoge prestaties – en tegelijkertijd stress, uitval en burn-out kunnen reduceren.   

 
2. Sociale Effectiviteit 

19 april 2022 | 9.00 – 16.00 uur 
 

Bij alles wat we voor elkaar willen krijgen in de wereld hebben we te maken met andere 
mensen, mensen die niet noodzakelijk hetzelfde willen als wij. Dit maakt effectief 
communiceren, onderhandelen en verschillen overbruggen een uitdaging. In deze module gaan 
we dieper in op deze uitdaging en hoe hier effectiever mee om te gaan.  
 

 We gaan hier onder meer in op interactiestijlen en -patronen, de emotionele 
mechanismen hier onder en hoe de juiste signalen af te geven.  

 
3. Teamdynamiek 

17 mei 2022 | 9.00 – 16.00 uur 
 

De effectiviteit van teams is afhankelijk van hoe teamleden met elkaar omgaan. Zijn 
teamleden bijvoorbeeld open naar elkaar en kan iedereen zijn of haar zegje doen. In deze 
module leer je deze patronen herkennen (teamdiagnose) en strategieën om hierin bij te sturen 
(teamontwikkeling).  
 

Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn onder meer psychologische veiligheid, 
conflicthantering en conformisme (groupthink).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
4. Leren en persoonlijke ontwikkeling 

14 juni 2022 | 9.00 – 16.00 uur 
 

In een snel veranderende wereld moet de professional zich continu blijven ontwikkelen. Veel 
van dit leren vindt plaats in de praktijk, op de werkvloer, in teams en organisatiebreed. De 
mate waarin professionals, teams en organisaties leren is in hoge mate afhankelijk van hoe 
dit proces gefaciliteerd wordt.  
 

In deze module gaan we in op hoe dit te doen. We kijken daarbij onder meer naar de 
effecten van netwerken, groepen, maar ook mindset.  

 
 

5. Organisatiedynamiek 
5 juli 2022 | 9.00 – 16.00 uur 

 

Veranderingen blijken effectiever wanneer we deze meer bottom-up organiseren. Maar hoe 
organiseren we dit op een manier dat het proces niet verzand in oeverloos gepraat (waar 
weer weinig mee gebeurd).  
 

In deze module kijken we naar de rol van netwerken en motivatie in verandering. We 
gaan onder meer in op hoe weerstand ontstaat en hoe netwerken ingezet kunnen 
worden om verandering op gang te brengen.  

 
 
 

Praktische informatie  
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De docent van de leergang: 
 
Max Wildschut 
Max richt op vanuit de neuro-, cognitieve- en 
evolutionaire psychologie op vraagstukken rondom 
prestatie, motivatie, samenwerking en leiderschap in 
organisaties. Hij schreef hierover in onder meer de 
bestsellers Darwin voor managers, Gezag en Stop Denk 
Doe. Samen met professor Mark van Vugt doet hij aan 
de VU onderzoek naar leiderschap vanuit een 
evolutionair perspectief. Max bewijst al jaren over een 
uitzonderlijke expertise te beschikken om gedrag in 
organisaties begrijpelijk te maken. Hoeveel nieuwe 
inzichten kunt u aan? 
 
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. 
Jirtsin Beenhakker is eigenaar van Plato en auteur van het boek De Supportorganisatie. Hij 
is medeontwerper van deze leergang en draagt zorg voor een stevige koppeling met de 
dagelijkse praktijk in organisaties.  Anders denken, anders kijken, vooral door te doen! 
Gieljan Scholing is vanuit Plato de coördinator voor deze leergang. 
 
 

Goh.  
Interessant deze leergang!  
 
Geïnteresseerd in deze leergang of wil je je inschrijven voor deze leergang? Neem dan 
contact op met Gieljan Scholing. 
 
Gieljan Scholing 
gieljan@plato.nl 
06 – 810 600 54 


