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Goede complimenten geven
COMPLIMENTEREN
LEREN!

KUN

JE

Hoofdartikel door Miranda Langedijk

AGENDA

In onze vorige nieuwsbrief over Positieve
feedback, complimenten en waarderen
hebben we aandacht besteed aan het
belang van het geven en ontvangen van complimenten.
Wanneer je een compliment geeft heeft dat direct positieve gevolgen voor
de ander, maar je krijgt zelf ook een positief gevoel.
Krijg je zelf een compliment? Dit voluit kunnen ontvangen doet zowel
jezelf als de gever goed. Vind je dat je te weinig complimenten krijgt? Hoe
beter je complimenten ontvangt hoe groter de kans dat je ze vaker gaat
krijgen.

Complimenteren geeft (je) vleugels!

Goede voornemens? Nu
inplannen voor 2014
7 februari 2014 (ochtend):
Workshop Train de Trainer
met SuccesManagementSpel
21 februari en 7 maart 2014:
Training Succes met
Timemanagement
28 maart en 11 april 2014:
Training Effectief en
assertief communiceren
25 april en 9 mei 2014:
Presenteer jezelf en boost je
netwerk skills
Zie ons trainingsaanbod

Het blijkt niet voor iedereen even gemakkelijk om complimenten te geven of in ontvangst te nemen.
In dit artikel geven we je de handvatten om te leren complimenteren. We gaan in op werk
gerelateerde en persoonsgerichte complimenten, cadeaus en non-verbaal waarderen en we
bespreken een bijzondere manier van waarderen: het tonen van oprechte belangstelling.

KIES DE JUISTE METHODE EN GELEGENHEID
Hoe uit je je waardering? Complimenten geven is een specifieke manier van je waardering uiten. We
kunnen verschillende complimenten onderscheiden:
Werk gerelateerde complimenten zeggen iets over de wijze waarop een medewerker zijn of haar
werk uitvoert. Deze complimenten zijn vrij eenvoudig te geven. Belangrijk is wel dat je zo concreet
mogelijk vertelt waarvoor je een compliment geeft.
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Werk gerelateerde complimenten
Voorbeeld compliment
Wanneer
Wat heb je dit goed gedaan!
Voor een eenmalige prestatie

Je bent een geweldige collega!

Voor het hele oeuvre aan
prestaties of bijdragen

Ik weet dat ik dit aan jou kan
overlaten!

Voor het laten blijken van je
vertrouwen in de kennis en
kunde van de ander

TIP
Vertel zo concreet mogelijk
wat iemand zo goed heeft
gedaan.
Hoe specifieker hoe meer
iemand ervaart dat de
prestatie echt gezien is.
Geef aan waarom je dit vindt
en koppel het evt. aan een
speciale gelegenheid
(afronden groot project,
promotie, jubileum, pensioen).

Bij delegeren van een moeilijke
opdracht en bijbehorende
verantwoordelijkheden. Je
versterkt het (zelf) vertrouwen.
Voor de manier waarop iemand Toon oprechte interesse in het
iets heeft aangepakt
resultaat en het proces dat
daaraan is vooraf gegaan.

Geweldig, hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?

Complimenten die meer gericht zijn op de persoonlijkheid en het uiterlijk van een medewerker zijn
op de werkvloer lastiger te geven. Afhankelijk van de onderlinge relatie is het wel mogelijk, maar je
zult dit zorgvuldig moeten afwegen.
Vrouwen onderling kunnen dit soort complimenten gemakkelijker en veiliger maken dan mannen
aan vrouwen.
Persoonsgerichte complimenten
Voorbeeld compliment
Wanneer
Wat zie jij er netjes, leuk uit
Voor uiterlijke
verschijning

Wat ben jij toch een fijne
sfeermaker

Voor
persoonlijkheid en
relatie
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TIP
Om (goede) relatie te versterken of
zelfvertrouwen van de ander te vergroten.
Let op: opmerkingen over kleding en
uiterlijk kunnen ook als seksueel getinte
flirt worden opgevat.
Hiermee heb je aandacht en toon je
waardering voor iemands persoonlijke rol
binnen het team.
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ZEG MAAR NIETS MEER…
Sommige ‘complimenten’ zijn in wezen geen complimenten.
Hiermee kun je beter voorzichtig zijn of ze liever niet maken, omdat
ze (verkeerde) verwachtingen kunnen scheppen of als kwetsend
kunnen worden opgevat.
De opmerking: ‘’Ik vind je geweldig als…” maakt duidelijk dat het
compliment pas kan worden geïncasseerd als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Dit type ‘compliment’ neigt naar
manipulatie: ‘’Ik vind je geweldig als je even de koffie haalt’’.
De kunst van het complimenteren:
Cabaretiers Mike Boddé en Kees Torn zetten in
hun show 3D de (juiste?) toon. 5:01 min.

WEETJES









Cadeaus zijn geen complimenten op zich, maar kunnen, mits ze
goed zijn gekozen en in verhouding staan tot het compliment, een
mooie aanvulling vormen. Is een cadeau veel te groot of te duur
vergeleken met datgene waarvoor je complimenteert, dan kan dat
verkeerde verwachtingen scheppen voor de toekomst of iemand in
verlegenheid brengen.
Non-verbale complimenten kunnen heel krachtig zijn, bijvoorbeeld
duim opsteken, knipoog, schouderklopje of instemmend knikken,
om aan te geven dat iets heel goed gaat of zeer gewaardeerd
wordt.






‘’Everybody likes a
compliment’’, Abraham
Lincoln (1865).
Vrouwen geven gemakkelijker
complimenten dan mannen.
Een goed compliment is geen
grap, stelt geen voorwaarden
en schept geen
verwachtingen.
85% van onze feedback gaat
over zaken die niet goed gaan
en slechts 15% over zaken die
wel goed gaan. Tijd om hier
verandering in aan te
brengen!
Complimenten zijn een
enorme energiegever.
Bij het ontvangen van een
compliment komt de stof
dopamine vrij in de hersenen.
Dit zorgt voor een fijn gevoel
én versterkt het geheugen.
Je hoeft nooit te vragen of er
nog budget is voor het geven
van complimenten.
Waarderen werkt!
Medewerkers die zich
gewaardeerd voelen zijn meer
gemotiveerd en betrokken,
minder vaak ziek en presteren
beter.
1 maart is uitgeroepen tot
Wereld Complimentendag! Op
nationalecomplimentendag.nl
vind je een speciaal formulier
om iemand een compliment te
sturen.

Ik werk in een zorginstelling voor ouderen. Mijn
collega’s en ik organiseren een paar keer per jaar
op hoogtijdagen een diner voor de ouderen en
hun familie. Of voor alle vrijwilligers, om ze in het
zonnetje te zetten. Op dat soort momenten is het
fijn als onze teamleider dat ook ziet en
meebeleeft. Dat geeft me het gevoel dat gezien
wordt, en werkelijk belangrijk gevonden wordt,
wat wij als team hebben georganiseerd. Janneke
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OPRECHTE BELANGSTELLING
Een bijzondere manier van waarderen is het Een quick win hierin is ‘Management by
oprecht tonen van je belangstelling in de wijze Walking Around’: meekijken, meelopen, mee de
waarop iemand werkt. Dit is heel belangrijk, werkvloer op.
omdat veel mensen aangeven dat ze het gevoel
hebben dat hun leidinggevende niet goed weet
wat ze doen, hoe ze tot hun resultaten komen en
wat die resultaten precies inhouden.
In het reality TV programma ‘Undercover Boss’,
Dit komt misschien vreemd over.
uitgezonden door Veronica, ruilen directeuren hun
Hoe kan een leidinggevende nu geen zicht
hebben op het werk van de eigen teamleden?
Toch geven mensen allerlei voorbeelden van
leidinggevenden die zich weinig op de hoogte
stellen van de prestaties van hun medewerkers
en hoe deze tot stand komen.
Bijvoorbeeld:
- docenten die aangeven dat de directeur nooit
in de klas komt.
- managers die aangeven zoveel vertrouwen te
hebben in hun mensen dat ze niet
doorvragen.
- bilateraal overleg dat alleen gaat over cijfers
zonder dat wordt ingegaan op wat er nodig
was om die cijfers te realiseren en wat
iemand daarin heeft betekend.
- alleen letten op fouten waardoor je voorbij
gaat aan wat iemand allemaal al goed heeft
gedaan.

directiestoel een week lang in voor een plek op de
werkvloer, om erachter te komen wat zich allemaal
afspeelt in hun organisatie.

TIP
Draai een keer mee in de verschillende functies om
te zien hoe goed je medewerkers zaken oppakken en
waar ze tegenaan lopen. Wees erbij als je
medewerkers een event hebben georganiseerd of
een presentatie geven (diner voor klanten, ontvangst
van klanten etc.). Dat je erbij bent is waardering en
het wordt laagdrempelig om ze ter plekke of achteraf
(positieve) feedback geven.

In dit artikel hebben we een aantal methoden om je waardering te kunnen uiten de revue laten
passeren. De ultieme waardering blijkt echter misschien wel uit het kunnen geven en ontvangen van
opmerkingen over zaken die niet helemaal goed lopen of vallen: acceptabele fouten. Hiermee toon
je oprechte belangstelling voor wat iemand werkelijk doet en wat de effecten hiervan zijn en je geeft
de ander vertrouwen door je kwetsbaar op te stellen.

Over het geven en ontvangen van negatieve feedback
gaat onze volgende nieuwsbrief!
Wil je zelf actief aan de slag met het geven en ontvangen van feedback, meld je dan aan voor onze
training Effectief en assertief communiceren op 28 maart en 11 april 2014. Zie pagina 5.
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TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
De tweedaagse
training Effectief en
assertief
communiceren heb ik
als zeer zinvol ervaren.
Je spiegelt je aan
andere deelnemers, dit
liet mij inzien dat ik
sterker overkom dan ik
me soms voel.
Feedback hierop hielp
mij om daar direct mee
te gaan oefenen. Ik
voel me nu sterk, heb
vertrouwen in mezelf.
En ik heb weer plezier
in mijn werk!
Marion Verhulst,
Zorgbemiddelaar

Op 28 maart en 11 april 2014 vindt de eerstvolgende tweedaagse
training ‘Effectief en assertief communiceren’ plaats.
EFFECTIEF
Werken in een kleine groep aan feedback geven en ontvangen, omgaan
met kritiek, grenzen stellen (m.b.v. een zeer handig en eenvoudig toe te
passen 4 stappen model), 'nee' zeggen, het onderscheiden van vier
gedragstypen en oefenen met assertief gedrag en communicatie waarbij
jouw eigen praktijksituaties ruimschoots aan bod komen. Volop
gelegenheid tot vragen stellen en veel persoonlijke aandacht in een
veilige en ontspannen sfeer.
RESULTAAT
Meer rust en balans, minder rennen of je laten afleiden, minder stress
en frustratie, meer het overzicht behouden, open, eerlijk en duidelijk
communiceren en je doelen daadwerkelijk gaan halen!
Direct inschrijven voor deze
training!

MEER INFORMATIE
Wil je ook gericht voor jezelf opkomen, duidelijk(er) communiceren en je doelen gaan
waarmaken? Neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of schrijf je direct in via
de website.
Deelname aan de training kost € 475,- ex BTW pp voor twee hele dagen (van 9.00 - 16.00 uur),
inclusief uitgebreide documentatie koffie/thee en lekkers op tafel en een sfeervolle en mooi
verzorgde lunch. Voor bedrijven: Bij inschrijving van 2 of meer deelnemers: 10% korting op de prijs.
We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers en het animo voor deze training is altijd
groot, dus schrijf je snel in!
De training Effectief en assertief communiceren heeft me inzicht gegeven. De
diepgang van de cursus heeft me positief verrast: ook de onderliggende redenen van
wat lastig is, zijn in de communicatie naar voren gekomen. En dat gebeurde eigenlijk
al heel snel. De cursus gaf me ruimschoots handvatten om daarmee verder te kunnen.
Miranda geeft humor aan het geheel door grote en kleine voorbeelden te geven. Het
heeft mij heel veel gebracht en het is een hele goede stap om iemand verder te
brengen daar waar het niet zo goed loopt.
Volgens mij kan iedereen hier iets waardevols uit halen!
Ines Leijen, Dirigent en muziekdocent
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS
Cultuurverandering, teamcoaching en executive coaching binnen een
grote woonzorginstelling.
Stichting Schakelring biedt in Midden-Brabant verschillende diensten in woongenot, zorg op maat
en welzijnservices aan voornamelijk ouderen. Schakelring is de verzamelnaam voor de elf unieke
woonzorgcentra en alle medewerkers, samen met familie en vrijwilligers, die bij de stichting horen.
Langedijk Consult verzorgt met regelmaat teamcoaching voor verschillende teams binnen Stichting
Schakelring. Tussen oktober 2012 en juni 2013 verzorgden we een teamcoachingstraject voor team
Thuiszorg Zandley Drunen met als doel effectievere samenwerking en communicatie.
Het team heeft samen met Miranda hierin grote stappen gezet met als kers op
de taart het verkrijgen van het hoogste kwaliteitskeurmerk in de zorg: de
gouden PREZO!

Van Sieny van Pinxteren en Angeline Tijsse Klasen, respectievelijk teamleider en coördinator van het
team Thuiszorg ontvingen we na afloop van het traject een zeer positieve referentie.
WAT HEEFT HET TRAJECT JULLIE TEAM OPGELEVERD?
“Respect voor elkaar, saamhorigheid en een hele goede verbetering in de communicatie binnen en
tussen de twee sub teams, waardoor we meer kwaliteit zijn gaan leveren. Medewerkers zijn zich
veel meer bewust van wat hun kwaliteiten zijn en zijn deze meer gaan gebruiken. Teamleden hebben
meer vertrouwen in elkaar gekregen. We ontvangen dan ook minder klachten en meer positieve
reacties van cliënten. Medewerkers lopen anders rond, met vrolijke gezichten. Ze geven aan dat ze
zich meer gewaardeerd voelen. Ze voelen zich meer betrokken, gehoord en verantwoordelijk voor
het werk. En zijn zich bewust dat ze onderdeel zijn van de thuiszorg en Stichting Schakelring.”
HOE HEBBEN JULLIE HET TRAJECT PERSOONLIJK ERVAREN?
Sieny: “Ik heb de structuur teruggepakt door aan de slag te gaan met plannen en planmatig
werken. Ik ben nu meer betrokken bij het team en zichtbaarder. Waar ik eerder in mijn eentje
verbeterplannen bedacht en uitwerkte, heb ik nu samen met mijn team de visie bepaald en de
instrumenten verzameld die nodig zijn om deze visie te realiseren. Dat voelt heel prettig en leidt tot
zeer positieve resultaten. Miranda geeft je een handvat, zodat je anders gaat denken en doen om
een doel te bereiken.”
Angeline: “Er staat geen los teamlid meer, maar iemand die deel uitmaakt van een zelfstandig
sturend team. Ik was heel blij met de teamcoaching van Miranda. Miranda laat mensen nadenken.
En ze is heel positief, niet bedreigend maar warm. Haar communicatie is open en empathisch, maar
wel zeer to the point. Door het traject zijn mensen veel doelmatiger en planmatiger gaan werken.
Ze hebben scherp op het vizier dat we het allemaal doen voor de cliënt. Iedereen is er helemaal voor
gegaan. Resultaat: de Gouden PREZO! “
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Sieny: “Ik kan een teamcoachingstraject met Miranda absoluut aanraden aan anderen. Het is heel
prettig om met Miranda te werken en het levert daadwerkelijk op dat mensen gaan meebewegen.
Teamleden geven elkaar nu feedback, er is rust in het team en iedereen gaat voor de klant!”

HOE HEBBEN DE TEAMLEDEN DE TEAMCOACHING ERVAREN?

Ik zou het
zeker
aanbevelen!
Ramona
Schellekens

Samen Werken: elkaars
kwaliteiten kennen,
waarderen en gebruiken

Samen
verantwoordelijk
Ik kan het zeer
aanbevelen! Tony
Korthout

Effectief
vergaderen en
gestructureerd
werken aan
oplossingen

Miranda kan
duidelijk uitleggen,
en presenteren. Ze
heeft respect en
luistert naar je en
ze komt rustig over.
Annelies Rozen

Je leert veel in de sessies. Ongemerkt
praat je mee. Dat is fijn! Renate v.d.
Velden

Naar elkaar luisteren
en doorvragen

Ga dit vooral doen. Het is zeer zeker de
moeite waard. Het team wordt hechter!
Bedankt! Joyce de Haan

De klant centraal
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NIEUWS!

#samenwerken

LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA
Misschien heb je het al gemerkt: wij zijn steeds vaker actief in de Social Media!
Je kunt ons al lang terugvinden op Linkedin, maar sinds kort zijn we ook goed te
bereiken via onze eigen Facebook pagina: Langedijk Consult Coaching.

#geluk

Doel: meer ruimte voor contact en uitwisseling van ideeën. We hebben al veel
likes en positieve reacties ontvangen, erg leuk!

#communicatie

#feedback

#wendbaar

Onlangs plaatsten we het bericht dat we een stagiair gaan begeleiden die ons zal
ondersteunen bij ons Marketing en Communicatie beleid. Akin is inmiddels
enthousiast gestart en stelt zichzelf verderop in deze nieuwsbrief voor én geeft 5
tips over het (zakelijk) gebruik van Social Media.
Op Twitter geven we tips op het gebied van effectief communiceren en
(samen)werken in tweets over #geluk #effectief #samenwerken #communicatie
#waardering #(zelf)vertrouwen #assertiviteit #timemanagement #succes
#teamtips #feedback #burnout # verzuim #preventie #herstel #energie
#draagvlak #coachend&situationeel #leidinggeven #flow.

#waardering

#teamtips

#weerbaar
#burnout-preventie

Wil je ons volgen: @MirandaCoacht voor #professionele #coaching
#teamcoaching & #training van #managers en #professionals.
Wil je voortaan geen tip meer missen, word dan vriend van onze Facebook pagina
en volg ons op Twitter!

#flow
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INTERVIEW OVER DE KRACHT VAN VERTROUWEN
In oktober 2013 verscheen in het landelijk tijdschrift
Primero (nr.42) een uitgebreid interview van Onno
Lakeman met Miranda over de kracht van Vertrouwen.
Ze vertelt hierin hoe vertrouwen in jezelf en anderen de
basis vormt voor geluk, goede relaties en succes. Met
een stappenplan en concrete tips om de toekomst
rooskleurig(er) in te zien leer je snel hoe je vertrouwen
in jezelf en in anderen verder kunt ontwikkelen.
Meer vertrouwen in anderen heeft een positieve
wisselwerking: het maakt blij en zorgt voor
zelfvertrouwen
Wil je snel zelf meer vertrouwen ontwikkelen? Je kunt het hele
interview met Miranda hier lezen.
Voor extra informatie over dit onderwerp, lees ook ons eigen
artikel over Vertrouwen inclusief weetjes en tips op onze
website (eerder verschenen in onze nieuwsbrief nr. 19).

TIP
Wil je zelf snel grote stappen
zetten als het gaat om effectiever
communiceren en meer (zelf)
vertrouwen voelen én uitstralen,
meld je dan aan voor onze hoog
gewaardeerde en succesvolle
tweedaagse training Effectief en
assertief communiceren.
De eerstvolgende training vindt
plaats op vrijdag 28 maart en
vrijdag 11 april 2014.

KERSTACTIE SUCCESMANAGEMENTSPEL
Ben je op zoek naar een origineel en zinvol cadeau voor de kerst?
Een inspirerend relatiegeschenk waarmee je iemand succes kan
wensen of kan feliciteren met succes?
Het SuccesManagementSpel is dé ideale toolkit voor individuele
coachings- en ontwikkelingsgesprekken en teambijeenkomsten,
waarmee je je gespreksvaardigheid vergroot en waarbij je snel en
gestructureerd tot de kern komt én uitvindt wat je kunt doen om problemen op te lossen.
Maak nu gebruik van onze feestelijke kortingsactie!
Vul bij je bestelling in onze webwinkel de kortingscode KSTL85 in en ontvang direct 10% korting!
Je krijgt onze complete coach toolkit voor slechts € 31,61 ex. BTW en zonder verzendkosten! Betalen
kan per factuur of iDEAL.
Bestel direct!
10% korting
Code KSTL85

Ben je geïnteresseerd in een in company training Effectief Coachen met
Het SuccesManagementSpel, neem dan contact op met Miranda Langedijk
(06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27).
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EVEN KENNISMAKEN…
Door Akin Aykum, stagiair Marketing en Communicatie bij Langedijk
Consult

Mijn naam is Akin Aykum, 19 jaar, en ik woon in Assendelft. Ik
studeer aan het Regio College in Zaandam en doe hier de
opleiding Marketing en Communicatie.
Op 11 november 2013 ben ik gestart met mijn stage van 10
weken binnen het team van Langedijk Consult. Ik ondersteun het team bij het marketing- en social
mediabeleid met advies en uitvoerende taken. Ook houd ik me bezig met interne en externe
communicatie, zoals deze nieuwsbrief en de website.
Mijn streven is om iedereen die onze nieuwsbrief leest en/of ons volgt in de social media iets van
mijn inbreng te laten merken. Op deze pagina geef ik alvast enkele tips over hoe je Social Media
effectief kunt inzetten om je diensten beter onder de aandacht te brengen en de interactie met je
volgers te onderhouden.
Ik ben erg enthousiast over mijn stageplaats!

TIPS
1.

Bied interessante content
Plaats berichten met informatie die boeiend is voor je volgers. Speel in op hun behoeftes. Wat
waarderen zij? Wat vinden zij interessant om te lezen?

2.

Deel je tips
Hiermee laat je zien dat jij verstand van zaken hebt. Geef in je bericht aan dat het een tip betreft. Lezers
klikken dan vaker op de link die je toevoegt.

3. Deel je mening
Deel interessante artikelen van anderen. Vermeld in jouw bericht niet alleen de link , maar laat ook
weten waarom jij het zo’n goed artikel vindt of hoe je over het onderwerp denkt.
4.

Verwachtingsmanagement
Mensen willen graag weten wat hen te wachten staat. Dit geldt zeker ook online. Als je bijvoorbeeld een
(link naar een) filmpje op je site of in je post plaatst, vermeld dan waar het over gaat en hoe lang het
duurt.

5.

Gebruik verkorte links
Met programma’s als Bit.ly en TinyURL, kun je je links inkorten. Zo ontstaat meer ruimte in je social
mediabericht. Je volgers krijgen geen bericht te zien dat alleen maar uit een lange link bestaat en
nauwelijks tekst. Bij deze programma’s kun je, als je een account hebt, bijhouden hoe vaak er op jouw
geplaatste link geklikt is. Leuk voor de statistieken!

Langedijk Consult is een ECABO erkend leerbedrijf. We begeleiden stagiair(e)s die studeren in het MHBO.
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Langedijk Consult
Partner in Professionalisering
Effectief communiceren en (samen)werken!

Langedijk Consult
gespecialiseerd in professionalisering en burn-out preventie
Wij bieden resultaatgerichte professionele (team)coaching,

training en intervisie aan
managers en professionals die effectiever willen communiceren en (samen)werken.
Wij verzorgen individuele, team- en organisatietrajecten. Wij werken landelijk.
De managers

en professionals die wij coachen werken hard. Ze hebben hart voor hun vak en
doen de dingen graag goed en effectief. Ze zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei.
Ze willen optimaal presteren én weten dat dat vergt dat ze goed voor zichzelf zorgen en goed
samenwerken en communiceren. Maar tussen weten, voelen én doen zit soms een kloof. Die helpen wij
overbruggen!
KERNWAARDEN: persoonlijk, transparante afspraken, duurzame resultaten, integer en uiterst effectief.
PERSOONLIJK RESULTAAT
Iedereen heeft zo zijn of haar onzekerheden en valkuilen. Sta je niet ten volle in je kracht, sta je onder
druk, dreig je uit balans te raken of is de balans al enige tijd zoek? Of merk je dat de communicatie met
anderen een stuk effectiever (en prettiger) zou kunnen zijn? Wil je als leidinggevende effectiever coachen,
draagvlak creëren, omgaan met weerstand en veranderingen leiden?
In alles wat wij doen kiezen we voor een persoonlijke benadering en besteden we de uiterste
zorg en aandacht aan onze klanten. Zowel individueel als in teams.
TEAMTRAJECTEN:
- effectiever en prettiger (samen)werken en communiceren
- burnout en verzuim preventie, re-integratie begeleiding
- effectief en efficiënt vergaderen en timemanagement
- missie en visie bepaling, draagvlak creëren en eigen verantwoordelijkheid vergroten
- cultuurverandering: van denken naar doen, van praten over naar praten met, van reactief naar
proactief en voorbeeldgedrag, van eilandjes naar samen sterk

Wij werken aan het creëren van de voorwaarden
voor wendbaar en weerbaar excelleren!
Bel nu voor meer informatie of een intakegesprek met:
Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of
Nannette de Boer (075-614.54.27)
Je vindt ons ook op social media:
Abonneren op deze nieuwsbrief kan heel eenvoudig hier. Afmelden gaat net zo simpel.
Vind je onze content interessant? Wij waarderen het natuurlijk wanneer je dat deelt met anderen!
© Langedijk Consult
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