
 

Expertisecentrum Plato & Max Wildschut  
organiseren de vervolgreeks masterclasses  

 
 

 

De wendbare 
organisatie 
 
Ben jij er klaar voor? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Mooie theorie versus weerbarstige praktijk 
 
In bovenstaande afbeelding zomaar enkele uitspraken of vragen die je dagelijks tegen kunt komen in 
organisaties die in ontwikkeling zijn naar meer wendbaarheid, minder management of zelforganisatie. 
Mooie termen die opgeschreven worden in aansprekende koersdocumenten en waar niet snel iemand 
op tegen zal zijn.  
Maar…………dan is er de praktijk! En die is weerbarstig. Want hoe creëer je dat eigenaarschap in een team 
of organisatie? En wat voor kaders moeten we gaan stellen; waar gaan die kaders precies over?  
Hoe bewegen we naar een meer faciliterende stijl van leidinggeven en welk gedrag hoort daarbij?  
Hoe pakken we onze rol vanuit HR hierbij? En vanuit welke thema’s? 

 

Wetenschappelijk gefundeerde masterclasses die je concreet 
kunt toepassen in jouw organisatie 

 
Het zijn allemaal vragen waar veel leidinggevenden, HR-professionals, medewerkers, directies, adviseurs, 
coaches en teamontwikkelaars vandaag de dag tegenaan lopen in organisaties. Juist voor hen hebben 
Expertisecentrum Plato en Max Wildschut deze verdiepende en praktisch ingerichte masterclasses 
ontwikkeld. Vanuit de evolutionaire psychologie leer je snel begrijpen waarom mensen zich op een 
bepaalde manier gedragen in organisaties. Aansluitend ga je vanuit concrete casuïstiek aan de slag 
hoe je dit gedrag positief kunt beïnvloeden. En zo krijg je in korte tijd bijvoorbeeld zicht op hoe 
eigenaarschap bij mensen tot stand komt, welk soort leiderschap past in een wendbare organisatie of 
hoe je zelforganisatie kunt begeleiden in teams. Maar ook belangrijke thema’s zoals psychologische 
veiligheid en werkgeluk zijn in het programma opgenomen. 
 

 
Vanwege groot succes nieuwe masterclasses  
De eerste drieluik aan masterclasses die wij samen met Max Wildschut hierover gaven waren een groot 
succes. De vraag naar een vervolgserie is dan ook veelvuldig aan ons gesteld. Ook de behoefte aan het 
behandelen van nieuwe thema’s in de masterclasses werd geuit. Daarom hebben we vijf nieuwe 
masterclasses ingepland in het eerste kwartaal van 2020. Hierin zijn de nieuwe thema’s Psychologisch 
veiligheid, Werkgeluk en Persoonlijk leiderschap ook opgenomen.  
 
Vanwege de enthousiaste reacties in de eerste ronde, hebben we opnieuw de prachtige locatie bij de 
Schaapskooi in het Dwingelderveld vastgelegd. Ook nu geldt weer een maximum van 12 deelnemers per 
masterclass. Geef je dus snel op voor jouw favoriete masterclass(es)!  



 
 

Persoonlijk leiderschap  
in een wendbare organisatie 

 
 
Wendbare organisaties bouwen op persoonlijk leiderschap 
Persoonlijk leiderschap is het vermogen om sturend te zijn in het eigen gedrag. Heb je ooit met goede voornemens 
geworsteld, dan weet je dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Persoonlijk leiderschap blijkt één van de 
moeilijkste en belangrijkste uitdagingen van de mens.   
 
Wendbare organisaties bouwen stevig op persoonlijk leiderschap. Medewerkers moeten zelfstandig keuzes maken en 
initiatief ontplooien in situaties waar niet altijd duidelijke richtlijnen zijn. De medewerker moet om kunnen gaan met 
onzekerheid en zichzelf kunnen motiveren. Persoonlijk leiderschap is hier de sleutel tot succes. 
 
Masterclass Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie 
In deze masterclass leggen we persoonlijk leiderschap uit vanuit de evolutionaire psychologie. En geven we 
handvatten hoe je dit vervolgens concreet toepast in jouw organisatie. 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die in een veranderende omgeving werkt en wil weten hoe je daar zelf of hoe je medewerkers 
daarmee om moet(en) gaan.  
 
Programma 
Het eerste deel van de ochtend wordt ingegaan op de uitdaging zelf: waarom is persoonlijk leiderschap vaak een 
uitdaging? Waarom is het bijvoorbeeld moeilijk prioriteiten helder te houden? Of waarom is het soms zo moeilijk om in 
actie te komen? De antwoorden op deze en andere vragen liggen in het ontstaan van ons brein. Hier inzicht in krijgen 
is een eerste stap naar meer persoonlijk leiderschap. Het tweede deel van de ochtend gaan we in op een aantal 
evidence based technieken die aantoonbaar werken in het verbeteren van persoonlijk leiderschap. Je krijgt concrete 
handvatten waar je na de masterclass mee aan de slag kunt.  
 
Tijdens het middagprogramma wordt ingegaan op de persoonlijke uitdagingen. De aansluiting tussen 
persoonlijkheid en (werk) omgeving is een belangrijke bron van uitdagingen voor ons persoonlijk leiderschap.  
Aan de hand van concrete casussen vertalen we de in de ochtend verkregen inzichten naar concrete stappen die we 
kunnen nemen om persoonlijk leiderschap te vergroten.  
 
Na afloop van deze masterclass weet jij... 
ü ...wat de belangrijkste aspecten zijn van persoonlijk leiderschap; 
ü ...hoe je serieuze stappen kunt nemen in jouw persoonlijk leiderschap; 
ü ...waar de uitdagingen liggen van medewerkers in een wendbare organisatie; 
ü ...hoe je persoonlijk leiderschap kunt faciliteren in je organisatie. 
 
Praktische informatie 

 
 
  



 
 

Leiderschap in  
wendbare organisaties  
 
 
In wendbare organisaties is goed leiderschap een voorwaarde voor succes 
Goed leiderschap is wat teams en organisaties succesvol maakt. Dit is al het geval in meer traditionele organisaties, 
maar een must voor wendbare organisaties. De mate van wendbaarheid is afhankelijk van de context en verschilt 
per team en organisatie. Daarnaast verkeren teams in een verschillende fase van ontwikkeling. Dit tezamen betekent 
ook dat leiderschap wendbaar is en passend moet zijn bij de behoefte van het team en de organisatie. Soms is het 
coachend leiderschap wat een team succesvol maakt, soms corrigerend of juist coördinerend. We leven en werken 
in een wereld die constant aan verandering onderhevig is. Daar moeten organisaties steeds in mee bewegen. En het 
leiderschap dus ook. Twee zaken zijn daarbij van cruciaal belang: in verbinding staan met je mensen en het juiste 
type leiderschap bieden.  
 
Dit vergt een fundamenteel andere kijk op leiderschap. Leiderschap dat is geworteld in het menselijke proces 
(mensen meekrijgen) én de praktische eisen (de veranderingen) van het moment. Om je die fundamenteel andere 
kijk op leiderschap eigen te maken, nemen we je mee in de evolutionair psychologische aspecten van leiderschap. 
Een tipje van de sluier? In de moderne tijd krijgen medewerkers een leidinggevende toegewezen, terwijl onze 
voorouders leiders volgden die hen als groep succesvol maakten. Interessant om dit eens te plaatsen in het licht van 
samenwerken toch? 
 
Masterclass Leiderschap in wendbare organisaties 
In deze masterclass gaan we de verbinding maken tussen de wendbare organisatie en wendbaar leiderschap door 
de behoefte en invulling van wendbare organisaties te doorgronden en terug te gaan naar de basis van leiderschap. 
Je krijgt belangrijke inzichten mee die jou gaan helpen met de ontwikkeling van jouw eigen leiderschap, maar ook in 
de ontwikkeling van je organisatie. Er is ruimte om te experimenteren, discussiëren en elkaar te inspireren. Daarnaast 
kun je vragen of casussen aanleveren, want we maken graag de koppeling met de praktijk en situaties waar jullie 
tegenaan lopen. Deze vragen of casussen gaan we ook meteen concreet uitwerken, zodat je er na deze masterclass 
meteen mee aan de slag kunt! 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die gericht bezig is met leiderschap, leidinggeven of het ontwikkelen van teams en organisaties.   
 
Programma 
We bieden een mooie combinatie van praktische inzichten, theorie en ervaringen met wendbaar organiseren en 
belangrijke wetenschappelijke inzichten in leiderschap zoals de evolutionaire leiderschapstheorie (ELT). Deze 
wetenschappelijke theorie maakt inzichtelijk waarom mensen leiders volgen. Vervolgens zoomen we in op de praktijk; 
wat kunnen we leren van de ervaringen en hoe kunnen we stappen maken naar nog effectiever leiderschap.  
 
Na afloop van deze masterclass weet jij... 
ü ...de bouwstenen, randvoorwaarden, voordelen en valkuilen van wendbare organisaties te duiden; 
ü ...hoe je teams en organisaties kunt ondersteunen in hun ontwikkeling naar flexibiliteit en wendbaarheid; 
ü ...wat de evolutionaire en psychologische meerwaarde is van leiderschap; 
ü ...hoe je leiderschap kunt versterken in je organisatie en wat nodig is afhankelijk van de team/organisatiefase; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met jouw persoonlijke leiderschapsvraagstukken. 
 
Praktische informatie 

 
 
 



 
 

Psychologische veiligheid 
 
 
 
Wie zich veilig voelt, doet een stap voorwaarts 
Je hebt zelf ook vast wel eens situaties meegemaakt waarin niemand zijn mond opendoet bij een vergadering en de 
sfeer gespannen is. Of juist het tegenovergestelde, dat er gelachen wordt en je ongedwongen kunt zeggen wat je te 
zeggen hebt. Deze situaties zeggen veel over de psychologische veiligheid die er heerst in een groep of organisatie.  
 
Hoe veilig voelen uw medewerkers zich? Het antwoord blijkt niet alleen cruciaal voor het geestelijk welzijn van 
medewerkers, maar ook voor de prestaties in uw organisatie. Zo vond Google in een groot onderzoeksproject dat 
psychologische veiligheid de belangrijkste voorspeller was voor prestaties in hun teams.  
 
Psychologische veiligheid betekent niet alleen dat medewerkers meer open zijn naar elkaar en ideeën delen (een 
voorwaarde voor innovatie), maar ook dat zij elkaar eerder aanspreken op gedrag en feedback geven. In een 
wendbare organisatie, waar mensen veelvuldig eigen initiatief moeten nemen en samen moeten werken is een hoge 
mate van psychologische veiligheid dus goud waard. 
 
Masterclass Psychologische veiligheid 
De wetenschap geeft ons steeds meer inzicht in wat psychologische veiligheid is en hoe het tot stand komt. In deze 
masterclass krijgt u antwoord op de volgende vragen: 
§ Wat is psychologische veiligheid precies? 
§ Waardoor wordt het onveilig? 
§ Hoe ontstaat psychologische veiligheid? 
§ Hoe kunnen we het versterken? 
§ Wat is het belang van psychologische veiligheid in een wendbare organisatie? 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die zich bezighoudt met teamontwikkeling, leidinggeven, organisatieontwikkeling, samenwerking of 
coaching. 
 
Programma 
In het ochtenddeel ligt de nadruk vooral op theorie en reflectie. We nemen u mee in de evolutie van het brein en hoe 
dit ook nu nog onze gevoelens van veiligheid vormt. Hier krijgen we inzicht in de belangrijkste factoren die bepalend 
zijn voor psychologische veiligheid. 
 
In het middagdeel kijken we naar concrete cases om meer inzicht te krijgen in hoe psychologische veiligheid te 
verbeteren. Ook leggen maken we dan de verbinding met de toepassing in een wendbare organisatie. 
 
Na afloop van deze masterclass weet jij... 
ü ...wat de evolutionaire en psychologische meerwaarde is van leiderschap; 
ü ...hoe je psychologische veiligheid kunt versterken in je organisatie; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met jouw persoonlijke vraagstukken rondom dit thema. 
 
Praktische informatie 

 
 
 

  



 
 

Eigenaarschap & Motivatie 
 
 
 
Eigenaarschap is meer dan loslaten 
Managers krijgen steeds vaker te horen dat ze moeten leren loslaten en medewerkers horen vaak dat ze meer 
eigenaarschap moeten tonen in de organisatie. Eigenaarschap betekent dat de medewerker zich verantwoordelijk 
voelt voor het werk en daardoor meer verantwoordelijkheid neemt en initiatief laat zien. De verantwoordelijkheden 
laag leggen, medewerkers ruimte voor initiatief geven, zodat eigenaarschap ontstaat. Ondanks goed afgestemde 
afspraken, aangepaste werkwijzen en structuurwijzigingen komt dit lang niet in iedere organisatie van de grond.  
 
Maar hoe werkt dat eigenaarschap precies bij mensen? En hoe creëer je eigenaarschap als het er niet 
vanzelfsprekend is? En staat eigenaarschap dan gelijk aan een hoge resultaatgerichtheid of is daar meer voor nodig? 
Wat maakt dat mensen eigenaarschap voelen in het werk en wat kan dit gevoel juist ondermijnen? Na deze 
masterclass weet je het! Motivatie speelt ook een belangrijke rol bij eigenaarschap; dus hoe kun je die verhogen? De 
psychologische werking van motivatie komt daarom uitvoering aan bod.  
 
Voor wie is deze masterclass? 
Voor iedereen die gericht bezig is met specifieke HR-vraagstukken, leidinggeven, zelforganisatie of het stimuleren van 
zelfstandiger werken in organisaties. 
 
Programma 
Van tevoren vragen we je een casus uit jouw praktijk in te brengen waarbij eigenaarschap en motivatie een 
vraagstuk is. In het ochtenddeel gaan we in op wat de wetenschap ons leert over eigenaarschap en welk inzicht dit 
ons geeft in onze eigen vraagstukken rond eigenaarschap. In de middag gaan we aan de slag met jouw casus en 
vertalen we de inzichten vanuit het ochtenddeel naar concrete stappen die we kunnen nemen om eigenaarschap te 
verbeteren.  
 
Na afloop van deze masterclass weet jij... 
ü ...wat de psychologische werking is van eigenaarschap en motivatie; 
ü ...hoe je eigenaarschap en motivatie kunt stimuleren en faciliteren in je organisatie; 
ü ...hoe je aan de slag kunt met je eigen concrete organisatievraagstukken rondom eigenaarschap en motivatie. 

 
Praktische informatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Werkgeluk 
 
 
 
Wie het geluk wil vinden, moet leren het niet na te jagen 
Aldus een Oosterse wijsheid. Voor ons Westerlingen valt dat niet mee. We zijn immers opgegroeid met de gedachte 
dat geluk maakbaar is. Door rijkdom, door zelfontplooiing en door succes te hebben. Rijkdom kun je laten zien door 
een grote auto te kopen en succes heb je door de indrukwekkende functienaam op je visitekaartje. Zelfontplooiing 
onderstreep je met een mooie promotie of diploma van een training of opleiding. Door de veranderende 
samenleving staat deze geluksfilosofie echter onder druk. Een grote auto past niet in het ideaalbeeld van 
duurzaamheid, iedereen plaatst tegenwoordig zelf een indrukwekkende functietitel op zijn LinkedIn-profiel en 
promotie maken wordt steeds lastiger met al die tijdelijke rollen in organisaties. Het is dus tijd voor een heroriëntatie 
op geluk in ons werk. Wat vinden we tegenwoordig belangrijk, waar worden we gelukkig van en hoe kunnen we 
werkgeluk stimuleren in organisaties? 
 
Masterclass Werkgeluk 
In deze masterclass verkennen we vanuit de wetenschap de basiselementen van werkgeluk. Wat gebeurt er als 
mensen in een flow komen en wat is daarvoor nodig? Ook gaan we aan de slag met de vraag hoe werkgeluk in een 
moderne organisatie verandert ten opzichte van werkgeluk in een traditionele organisatie 
 
De focus van deze masterclass is hoe positieve ervaringen in het werk te stimuleren. De volgende vragen staan 
daarbij centraal: 
§ Hoe plaatsen we werkgeluk in ons totale plaatje van levensgeluk? 
§ Hoe verhoudt werkgeluk zich tot werkplezier en zingeving in het werk? 
§ Wat is werkgeluk in een moderne organisatie? 
§ Hoe kunnen we werk zo vormgeven dat prestatie en ervaring pieken (dit heet ook wel flow)? 
 
Voor wie is deze masterclass? 
Iedereen die geïnteresseerd is in de psychologie van geluk op het werk en daarmee aan de slag wil. 
 
Programma 
In het ochtenddeel ligt de nadruk op het psychologisch ontstaan van geluk in het werk. In het middagdeel wordt 
ingegaan op het vraagstuk van zingeving in het werk. In beide dagdelen gaan we aan de slag met zowel nieuwe 
wetenschappelijke inzichten als praktische cases. 
 
Na afloop van deze masterclass weet jij... 
ü ...wat de psychologische werking is van werkplezier en zingeving in werk; 
ü ...wat de invloed van een wendbare organisatie is op het thema werkgeluk; 
ü ...hoe je medewerkers kunt ondersteunen in het vinden van hun eigen (werk)geluk. 

 
Praktische informatie 

 
 
  



 
 

Goh.  
Interessant deze masterclasses!  
 
Ben jij erbij? Meld je snel aan (vol = vol) door mij een mail te sturen.  
Graag horen we naast je naam ook waar je werkt en in wat voor functie.  
 
Elsemieke Kok 
elsemieke@expertisecentrumplato.nl 

 
 
 

Deelnemers over de eerdere masterclasses  

 
Expertisecentrum Plato en Max Wildschut:   
Een mooie mix van wetenschap en praktijk 
 
Legio praktijkervaring gecombineerd met wetenschappelijke onderbouwing van twee professionals die zich op 
meerdere fronten al hebben bewezen resulteert in een expertise die je als professional niet wil missen. Max Wildschut 
en de begeleiders van Expertisecentrum Plato geven met hun eigenzinnige blik waardevolle inzichten en gerichte 
handvatten om vervolgens in te zetten binnen de eigen organisatie.  

 
Over 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 Expertisecentrum Plato 
Expertisecentrum Plato 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 wetenschappelijk inzichten en concrete praktijkervaring met elkaar te verbinden helpt 
Expertisecentrum Plato organisaties bij hun vraagstukken rondom zelforganisatie, gedrag en verandering in 
organisaties en persoonlijke-, team- en leiderschapsontwikkeling. Jirtsin Beenhakker, organisatieverwonderaar bij 
Expertisecentrum Plato won met zijn essay ‘De effectief onzichtbare leider’ de prestigieuze NVP Future Award. Vorig 
jaar schreef hij samen met Gerlinda Tijhuis het boek Ritselmanagement Binnenstebuiten. 

“Inhoudelijk kwalitatief goed en er wordt echt de 
verbinding gemaakt met de praktijk doordat er met 
casuïstiek gewerkt wordt. Ik ben met een andere 
bril naar leiderschap gaan kijken en dat helpt mij in 
mijn rol als deelprojectleider voor de Omgevingswet.” 

 “Ik heb veel zinvolle en toepasbare inzichten 
meegekregen. Over gezag en effectiviteit. 
Maar ook over de essentie van leiderschap; 
een groep helpen succesvol te zijn.” 

 
 

Janneke Berends 
P&O adviseur | Gemeente Coevorden 
In het najaar van 2019 deelnemer van de masterclass 

'Leiderschap in wendbare organisaties' en de 

masterclass ‘Zelforganisatie'. 

  
Erik Rossel 
Afdelingsmanager | Gemeente Borger-Odoorn 

In het najaar van 2019 deelnemer van 

de masterclass ‘Eigenaarschap & Motivatie' en de 

masterclass 'Leiderschap in wendbare organisaties’. 

 


