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Negatieve feedback ontvangen: zo doe je dat!
5 TIPS OM KRACHTIG
KWETSBAAR TE ZIJN!
Hoofdartikel door Miranda Langedijk

Na onze nieuwsbrieven over
positieve feedback geven én
ontvangen ging ons vorige E-zine
over het geven van negatieve
feedback. We gaven feedback regels en beschreven situaties en
overtuigingen die je kunnen belemmeren om negatieve feedback te geven.
Wanneer iemand je feedback geeft volgens die regels, dan is het
ontvangen van de feedback waarschijnlijk al een stuk simpeler.
 De feedbackgever heeft dan namelijk een positieve intentie. Hij of
zij is er niet op uit je onderuit te halen.
 De feedback is direct, to-the-point en eerlijk. Je krijgt geen brei aan
punten waar je opeens allemaal wat aan zou moeten doen, maar
een gerichte opmerking.
 De ander geeft een zogenaamde ‘Ik’ boodschap waarin hij of zij
weergeeft wat jouw gedrag met hem of haar doet. Je krijgt geen
‘jij-bak’: “Jij doet het ook nooit goed” of “jij bent nou eenmaal
onzorgvuldig”, of nog lastiger: “anderen vinden jou ongeschikt en
vervelend”.
In deze nieuwsbrief, laatste in een vierluik over feedback, nu alles over het
goed ontvangen van negatieve feedback!
(Zie voor een overzicht van alle feedback regels onze vorige nieuwsbrief).

Kritiek =
commentaar
dat niet aan
de feedback
regels voldoet

AGENDA

Nu alvast inplannen
voor het najaar!
31 oktober en 14 november
2014:
Training Effectief en assertief
communiceren, zie p.8
10 en 24 oktober 2014:
Training Succes met
Timemanagement, zie p.13
18 september 2014:
Train de Trainer voor
(wandel)coaches en trainers:
Wandelworkshop met Het
SuccesManagementSpel, zie
p. 13
NIEUW! Vanaf november
2014:
Medewerkers coachen met
resultaat, voor managers,
intern coaches en P&O
adviseurs.
NIEUW! Vanaf januari 2015:
Masterclass Effectief en
assertief communiceren, voor
wie eerder aan één van onze
trainingen Effectief en
assertief communiceren
deelnam.

Zie hier het complete
overzicht met open
trainingen en in company
trainingen

Op de volgende pagina 5 tips om krachtig kwetsbaar te zijn!
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In 5 tips wat je nodig hebt om negatieve feedback goed te
ontvangen!
1 ONDERSCHEID INHOUD EN PROCES
Wanneer feedback volgens de regels gegeven wordt, dan voelt het proces (hoe de boodschap wordt
gegeven) in ieder geval OK. Dat helpt enorm om de feedback goed te ontvangen en er constructief op
te reageren. Hierin zit ook meteen de belangrijkste tip besloten om feedback goed te ontvangen:
Maak onderscheid tussen inhoud (wat is de boodschap) en proces!
Als het proces niet goed voelt (iemand haalt je bijvoorbeeld voor je gevoel onderuit) ga dan niet in op
de inhoud. Benoem eerst wat je merkt in het proces. Daarmee geef je dus de ander eerst feedback
op hoe hij of zij je benadert en wat dat met jou doet. Kortom, je geeft zelf, op een assertieve wijze,
feedback. Daarmee geef je de ander de gelegenheid de eigen houding of opmerkingen bij te stellen.
Misschien vindt de ander het wel heel eng om je feedback te geven en komt het er daarmee uit als
botte kritiek. Misschien is de ander zich ook helemaal niet bewust hoe hij/zij overkomt. Dan helpt het
wanneer je dit rustig teruggeeft. Zo kun je samen op een prettige manier in gesprek blijven. Tenslotte
kan het ook zo zijn dat jij het gevoel hebt dat een opmerking bijvoorbeeld heel vijandig gebracht
wordt, maar heeft dat meer met je eigen onzekerheid te maken. Ook dan doe je er goed aan dat
bespreekbaar te maken. Je haalt samen de angel uit het gesprek en kunt vervolgens verder met de
inhoud.
Doe je dat niet en ga je door op de inhoud terwijl het proces niet goed voelt, dan heb je heel snel een
onprettige sfeer, er worden dingen niet gezegd die wel gevoeld worden en dat alles bevordert niet dat
je samen op een goede manier verder gaat.

2 ONDERSCHEID WAT VAN JOU IS EN WAT VAN DE ANDER
Feedback zegt altijd iets over de ander, over de feedbackgever. Het is een kunst om dat goed in de
gaten te houden als je feedback krijgt. Dat iemand je iets zegt, wil niet zeggen dat het zo is, dat het
de waarheid is. Het is een subjectieve beleving, waarbij iemand aangeeft hoe hij of zij jouw gedrag
heeft ervaren. Dat is per definitie nuttige informatie wanneer je geïnteresseerd bent in hoe je
overkomt op anderen. In dit geval op deze ene persoon. Dat iemand iets meldt wil dus ook niet
zeggen dat je er iets mee moet. Jij bent je eigen leider. Het is dus altijd aan jou om te beslissen hoe jij
de boodschap interpreteert en wat je er mee wilt doen.

3 VRAAG DOOR!
Naar aanleiding van het voorgaande ligt het voor de hand om door te vragen wanneer iemand je
informatie geeft die over jezelf gaat. Wanneer je geïnteresseerd bent in wat de ander wil zeggen is
het logisch en handig om door te vragen.
Logisch: zeker bij slecht nieuws (een negatieve boodschap) kan het zijn dat je niet goed luistert (zie
het kader met weetjes). Vraag door om ruis te voorkomen en er zeker van te zijn dat je hebt
begrepen wat de ander bedoelt.
Handig: doorvragen en luisteren, en zo meer informatie krijgen over wat de ander precies bedoelt,
geeft je ook de tijd om te incasseren. Het geeft je de ruimte om even te laten bezinken wat er nu
eigenlijk tegen je gezegd wordt en na te gaan hoe je hierop wilt reageren.
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4 BEDANK EN KOPPEL TERUG!
Iemand die je feedback geeft, doet moeite om je iets terug te geven en heeft lef. Hij of zij steekt een
beetje de nek uit, want het is onzeker hoe jij zal reageren. De feedback zelf kan je helpen betere
inschattingen te maken, je gedrag aan te passen en zicht te krijgen op kanten van jezelf die je
mogelijk nog niet in het vizier had. Het geeft je ook een inkijkje in de ander. Deze laat iets van zichzelf
zien. Kortom: (goed gegeven) feedback kun je zien als een cadeau. Een toepasselijke reactie is
daarom simpelweg: dank je wel voor je feedback!
Deze reactie maakt de ander ook meteen duidelijk dat het ‘veilig’ is om jou feedback te geven (mits je
daarna niet onmiddellijk alsnog in de verdediging schiet). Dat maakt dat je de deur tussen jullie weer
wat meer open hebt gezet. Als de ander nog eens ergens mee zit in relatie tot jouw gedrag, dan heb
je de kans vergroot dat je dit direct te horen krijgt. Daarmee is oprecht bedanken voor feedback ook
een investering. Want hoe fijn is het niet om de geluiden die er zijn boven tafel te hebben in plaats
van dat ze je niet óf via de wandelgangen bereiken? In datzelfde kader: als je iets doet met de
feedback die je is gegeven, koppel dat terug aan de feedbackgever!

5 REFLECTEER OP JE EIGEN REACTIE
Het oprecht kunnen bedanken voor feedback kan een forse stap zijn. Je kunt behoorlijk schrikken of
boos worden van wat een ander tegen je zegt. Het kan zeer doen, je kunt je ervoor schamen en je
kunt volop in het schuldgevoel duiken. Ik denk dat feedback én je eigen reactie daarop juist dan een
cadeau is… Je krijgt immers allerlei signalen dat je ergens mee zit. Signalen die je onder de loep kunt
nemen. Meestal hebben die te maken met je eigen emoties en belemmerende overtuigingen. Mooi
om dat scherp te hebben én er iets mee te gaan doen. Dubbele feedback dus: van je ander én van
jezelf.

Hoe ga je zelf om met negatieve feedback? Doe de test!

Wil je eens in gesprek over hoe je alles uit
feedback haalt?
Of wil je onze training volgen om nog
effectiever te communiceren?
Neem dan contact op met Miranda
Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette
de Boer (075-614.54.27).
Meer over de training Effectief en
assertief communiceren op pag. 8
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ZELF-TEST: HOE GA JIJ OM MET NEGATIEVE FEEDBACK?

6
7
8
9
10

5 = Altijd

5

4 = Vaak

4

3 = Soms wel, soms niet

2
3

2 = Meestal niet

1

Geef bij elk van de stellingen met een cijfer aan hoe vaak deze
stelling voor jou op gaat

1 = Nooit

Met onderstaande test kom je erachter hoe je zelf omgaat met negatieve feedback. Beantwoord de
onderstaande vragen en tel vervolgens de punten voor de antwoorden bij elkaar op. De uitslag volgt
na de test.

Als ik word aangesproken dan reageer ik rustig, gericht op
luisteren en ontvangen
Als ik negatieve feedback krijg dan blijft mijn zelfvertrouwen intact
In mijn privésituatie krijg ik negatieve feedback die me verder
helpt
Als mensen mij negatieve feedback geven vraag ik zo nodig door
tot ik precies weet wat ze bedoelen
Als ik een nieuwe rol of taak vervul vraag ik gericht om feedback

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Als iemand mij op een vervelende manier feedback geeft, dan
reageer ik daar assertief op
Als mensen mij negatieve feedback geven bedank ik ze voor hun
openheid
Ik zorg ervoor dat ik nuttige negatieve feedback krijg in mijn
werksituatie
Ik ga aan de slag met voor mij belangrijke feedback

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Wanneer ik iets doe met de feedback die ik heb gekregen koppel ik
dat terug aan degene die me de feedback gaf

1

2

3

4

5

Tel nu de scores bij elkaar op. Op de volgende pagina tref je de beschrijving die bij jouw score
past.
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UITSLAG
Minder dan 20 punten: Feedback ontvangen is lastig
Waarschijnlijk is het ontvangen van feedback voor jou een lastig punt.
Krijg je wel voldoende, goede (nuttige) feedback van voor jou belangrijke
anderen? Ben je onzeker of je het wel hoort wanneer iemand
ontevreden is of krop je zelf je frustraties ten aanzien van anderen op?
Ga je meteen in de verdediging of juist in de aanval als iemand zich
negatief over je gedrag uitlaat? Misschien is het tijd hier eens goed naar
te kijken en na te gaan wat je nodig hebt om je prettiger en zekerder te
voelen op dit punt?
HET BIJ DE ANDER LATEN:
Wanneer je meent dat de
feedback vooral aangeeft dat de
ander ergens moeite mee heeft,
zonder dat jij ergens moeite mee
hebt, dan kun je een eenvoudige
vraag stellen: “Ik hoor dat dit
lastig is voor jou. Wat wil je er
mee doen?”. Als de ander jou
laat weten dat hij/zij ander
gedrag van jou wil, dan kun je
rustig aangeven dat jij daar geen
reden toe ziet: “Ik begrijp dat je
dit vraagt van mij, maar ik wil dat
niet op die manier doen”.

ALLEEN BEDANKEN VOOR DE
INFORMATIE:
Je hoeft niet te melden wat je
met de feedback zult doen. Je
kunt de ander ook simpelweg
bedanken: “Wat fijn dat je me dit
vertelt. Goed om te weten hoe
dit op jou is overgekomen.”

20-40 punten: Feedback ontvangen gaat (redelijk) goed
Heb je tussen de 20 en 40 punten dan ben je waarschijnlijk redelijk
tevreden over de mate waarin en de wijze waarop je feedback ontvangt
in je leven, hoewel je jezelf met enige regelmaat tegen komt. Misschien
heb je ook regelmatig een ‘3’ gescoord omdat je anders met verschillende
werk- of privé-situaties omgaat. Weet je wat je nog lastig vindt? Wat mis
je of wat belemmert je om met nog meer aandacht en ontspanning vanuit
jezelf te kunnen reageren? Wil je die specifieke punten oppakken of
accepteer je dat ze (in bepaalde situaties) gewoon bij je horen?
Tip: vraag een ander eens de vragenlijst in te vullen voor/over jou.

Meer dan 40 punten: Feedback ontvangen is een kwaliteit
Met meer dan 40 punten vind je het waarschijnlijk fijn om feedback te
ontvangen. Je houdt zaken bij jezelf en je bent gericht op je eigen ontwikkeling. Je hoort dan ook
graag hoe anderen tegen jou aankijken. Je kent jezelf en je eigen reacties. Als het eens niet goed
loopt, kom je daar op terug en herken je de bijbehorende signalen een volgende keer weer eerder.
Vraag: zien anderen jou ook zo?
PARKEREN:
Na deze test beschrijven we 6 manieren om er voor te
zorgen dat je nooit meer negatieve feedback hoeft te
ontvangen…
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Je hoeft niet direct te reageren
op feedback. Je kunt ook
aangeven dat je er even over wilt
nadenken en dat je er graag later
op terugkomt. Ook als de
feedback je overvalt, kun je dit
melden.
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6 manieren om er voor te zorgen dat je geen feedback meer krijgt
Hoe

Kenmerken

Risico

TIP

1. Volledig uit het
veld geslagen



Je ziet het als
persoonlijk falen
Je voelt je vernederd
Je neemt de
opmerking van de
ander te zwaar
Je stelt geen vragen
Het interesseert je niet
wat de ander vindt
Je vindt het niet nodig
om iets aan je eigen
gedrag te veranderen

De ander ziet je in de
slachtoffer rol kruipen.
Dit roept eerder een
niet-gelijkwaardige
reactie op (redden of
aanvallen).

Vraag de ander om
suggesties ter
verbetering.
Ga ervan uit dat de
feedback een positieve
intentie heeft.

De ander voelt zich niet
gehoord of serieus
genomen.

Blijf open staan voor de
mening van anderen. Zo
houd je contact.

Je reageert primair
emotioneel met een
aanval

De ander voelt zich
aangevallen en niet
veilig.

Je bent van mening dat
je zelf geen fouten
maakt
Je verdraait de
feedback en kaatst die
terug
Je komt direct met
argumenten, waarom
je iets op een bepaalde
manier hebt aangepakt
Je beantwoordt iedere
zin met “Ja, maar…”

De ander ervaart dat je
niet geïnteresseerd
bent in zelfreflectie en
dit verkleint het
vertrouwen in jouw
vermogen te leren.
Je luistert niet naar de
feedback, omdat je
tegelijkertijd een
antwoord voorbereidt.
Je neemt het gevoel van
de ander niet serieus en
gaat alleen in op feiten.
De ander voelt zich niet
begrepen.

Stel je open voor de
mening en het gevoel
van anderen.
Ga na wat maakt dat je
zo in de aanval gaat.
Wat maakt dat je zo
reageert en hoe staat
het met de onderlinge
samenwerking?

Je laat niet merken wat
de feedback met je
doet
Je zet een pokerface
op

Het is voor de ander
niet duidelijk of je de
boodschap hebt
begrepen. De ander
wordt mogelijk onzeker.




2. Nonchalant





3. Boos/Verwijtend 

4. Arrogant




5. Verdedigend





6. Stoïcijns
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Luister naar wat de
ander te melden heeft,
ga na wat de echte
boodschap is. Vraag je af
of de feedback
raakvlakken heeft met
eerder ontvangen
feedback.

Bedank voor de
feedback en geef aan
wat het met je doet.
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Hoe pak je feedback dan wel op?
Geïnteresseerd
en assertief








Je maakt tijd voor de
feedbackgever
Je vraagt
geïnteresseerd om
voorbeelden
Je luistert actief
Je benoemt wat je
merkt en voelt
Je geeft zo nodig
feedback terug
Je bedankt de
feedbackgever

FEEDBACK: OOK ZAKELIJK!
Aarzel niet om je klanten om feedback te
vragen. Omarm negatieve feedback, zie het als
een cadeau en ga er serieus mee om. Je
klanten zullen je er (nog) meer om waarderen
en je vaker promoten bij anderen.
Je kunt een klanttevredenheidsonderzoek
inzetten of klanten de mogelijkheid bieden te
reageren via je website of Social Media.

Je stelt je open voor
feedback en zult vaker
nuttige negatieve
feedback én
complimenten
ontvangen

Ga zo door! 

WEETJES






Zie ook onze Social Media Tips op pag. 14




Er is maar één manier om kritiek te
vermijden: niets doen, niets zeggen en
niets zijn. Aristoteles (384-322 v. Chr.)
Kritiek komt van het Griekse ‘kritikós’
en betekent ‘in staat te
onderscheiden’.
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
(LSD) is een zeer effectieve
communicatietechniek die wordt
toegepast om tot de kern van een
(klant)vraag te komen.
Een boodschap bestaat uit 90% nonverbale signalen. Let bij het ontvangen
van feedback daarom ook op houding,
gebaren en gezichtsuitdrukking van de
feedbackgever.
De meeste mensen hebben de neiging
positief nieuws gemakkelijker op te
pikken dan negatief nieuws. Dit maakt
je positiever en lijkt te beschermen
tegen depressie. Onderzoek wijst uit
dat dit wordt bepaald door een gebied
in de linker hersenhelft.

Onze volgende nieuwsbrief gaat over weerbaarheid!
Wil je zelf actief aan de slag met het ontvangen én geven van feedback, meld je dan aan voor onze
training Effectief en assertief communiceren. Meer over deze training: zie pagina 8.
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De training effectief
communiceren, geeft
je aanknopingspunten zowel
praktisch als over
onbewuste
communicatiepatronen, die je om leert te
buigen naar bewust
en doelgericht.
Miranda laat
iedereen aan bod
komen en ze zorgt
voor een goede
balans. Ze weet bij
ieder afzonderlijk heel
goed bij de kern te
komen! Sandra
Meer referenties?
Je vindt ze hier.

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
Op vrijdag 31 oktober en 14 november 2014 vindt weer de tweedaagse
training ‘Effectief en assertief communiceren’ plaats.
Trainer: Miranda Langedijk
WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG?
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, regie voeren, open, eerlijk en
duidelijk communiceren en je doelen daadwerkelijk gaan halen!

VOOR WIE?
Voor managers en professionals die belang hebben bij glashelder, prettig en krachtig communiceren om
optimaal effectief te zijn. In de groepen die we over de jaren hebben begeleid zaten bijv.: leidinggevenden,
docenten, zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, accountants, P&O medewerkers, adviseurs, beleidsfinancieel, verkoop-, administratief- en service medewerkers, (school)directeuren en projectleiders .
Altijd in een veilige en open sfeer waarbij je leert van elkaar.

MEER INFORMATIE
Wil je ook gericht voor jezelf opkomen, prettiger en duidelijk(er) communiceren en je doelen gaan
realiseren? Neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer
(075-614.54.27) of schrijf je direct in via de website.
NIEUW! MASTERCLASS
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.

Voor wie al eerder heeft
deelgenomen aan één van
onze trainingen Effectief en
assertief communiceren en
een verdiepingsslag wil
maken.

We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers en het
animo voor deze training is altijd groot, dus schrijf je snel in!

Start: januari 2015

Direct inschrijven voor
deze training!
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Meer informatie volgt in
onze herfstnieuwsbrief!
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS
Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep:
effectieve communicatie en samenwerking in het onderwijs!
Sinds 2011 heeft Langedijk Consult verschillende individuele en teamcoachingstrajecten alsmede
intervisiebegeleiding voor de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep verzorgd. Ook in het schooljaar
2013-2014 mogen wij hier Partner in Professionalisering zijn.
De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een
scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor basis en
voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met
gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. De
groep heeft als missie het bieden van onderwijs aan haar
leerlingen, zodat ze zich zowel op sociaal/emotioneel als
op cognitief gebied optimaal kunnen ontwikkelen.
Van Steven Baart, Bouwcoördinator bij de Leo Kannerschool VSO, ontvingen we onderstaande
mooie referentie.
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Ik heb Miranda voor het eerst ontmoet in 2011.
Onze school had een zwakke beoordeling
ontvangen van de onderwijsinspectie. Onder
andere op basis daarvan wilden we in het
schooljaar 2011-2012 kwaliteitsverbeteringen
aanbrengen op verschillende gebieden.

Wat ik mooi vond is dat Miranda ons niets
oplegde. Door de veilige en open sfeer die door
ons samen was gecreëerd, voelde een ieder zich
vrij om als individueel lid zijn of haar bijdrage te
leveren.
Het team heeft concrete afspraken en regels
gemaakt en vastgelegd. En die afspraken
hanteren we nu nog steeds. Ze zijn inmiddels
ingebed in onze cultuur.

Het team is heel groot (ruim 40 leerkrachten).
Vanwege de grootte van het team en een aantal
nieuwe management- en zorgfuncties was het van
belang om o.a. aandacht te besteden aan de
MAATWERK
onderlinge communicatie en samenwerking.
De trajecten van Langedijk Consult zijn altijd
maatwerk. Miranda speelt heel goed in op de
In de sessies met Miranda werkten we met elkaar actuele situatie en wijkt waar nodig af van het
aan hoe zit je vergaderingen voor, het voeren van programma. Dat heeft ons geholpen om onze
functioneringsgesprekken, het geven en
eigen creativiteit kwijt te kunnen in het traject.
ontvangen van feedback, het maken en nakomen
van afspraken, tijdige communicatie en samen
TROTS: MEETBAAR RESULTAAT
invloed uitoefenen.
Na een jaar hard werken kregen we in het begin
van het schooljaar 2012-2013 een positieve
ONDERLINGE AFSPRAKEN
beoordeling van de schoolinspectie. Daar
Aan het begin van het traject hebben we samen,
waren we natuurlijk heel trots op!
om de veiligheid te borgen, gedragsregels
In mei van dit jaar werd het doorzetten van de
afgesproken.
lijn die we hebben ingezet beloond en kregen we
zelfs een nog betere beoordeling.
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PERSOONLIJK
Ook in de individuele coachingsgesprekken die ik met Miranda voer, levert
ze maatwerk. Ik heb het gevoel dat ik helemaal mezelf kan zijn. Daardoor
vergeet ik wel eens dat ik haar cliënt ben. Ze is ontzettend kundig, attent en
opgewekt. En dat geeft me energie. Ze is ook heel direct, weet snel wat er
speelt en daagt me iedere keer weer uit om een stapje verder te zetten in
mijn ontwikkeling.
Dat geeft me de inzichten om verder te gaan en om mijn verworven kennis
over te dragen op anderen binnen mijn afdeling. Ik stap tegenwoordig zelf
gemakkelijker op anderen af om feedback te geven of te vragen en ben me
bewuster van hoe ik me gedraag, in direct contact maar ook in de mails die
ik schrijf.
2013-2014: KWALITEIT ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING
Miranda begeleidt onze school ook in dit schooljaar. Ze ondersteunt het
Locatie Management Team in het proces om de werkzaamheden en
verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen scherper te krijgen,
met als doel nog effectiever samenwerken aan kwaliteit van onderwijs en
ondersteuning. Alle deelnemers zijn zeer positief over dit traject
(gemiddeld een 9,2 voor Miranda als trainer). Verder starten we bij
Langedijk Consult nog voor de zomer met een intervisietraject voor de
bouwcoördinatoren.
Alle trajecten, in teamverband en individueel, die Miranda op onze school
heeft verzorgd hebben stuk voor stuk bijgedragen aan mijn persoonlijke
groei en ontwikkeling.

STUDIEMIDDAG MET HET SUCCESMANAGEMENTSPEL
Tijdens een studiemiddag maakten medewerkers van de Leo Kannerschool VSO kennis met Het
SuccesManagementSpel, dé coachtoolkit waarmee je snel en gemakkelijk (elkaar) kunt coachen naar
succes. Op de volgende pagina lees je hun persoonlijke ervaring met het spel:
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Heel gestructureerd werken aan een
probleem, stap voor stap. Dat vind ik
zinvol. Je gaat er nu op een andere,
frisse manier naar kijken. We zijn to the
point gekomen.

Met het spel krijg je naar
boven waar het
daadwerkelijk om gaat.
Het zet je aan het denken
hoe je doel te halen en hoe
je het SMART kunt maken.
Leuk om zelf aan de slag te
zijn, leuk om te doen. Goed
voor de teamspirit. Het is
een goed hulpmiddel.

Ik vond het heel
inspirerend. Je
praat op een
andere manier
met elkaar. Je
leert elkaar beter
kennen. Erg
positief. Ik kan me
voorstellen dat je,
als je dat met
anderen doet, je
elkaar beter leert
kennen. Dat lijkt
me fijn.

Heel leuk, goede
handvatten om
makkelijker vragen te
stellen. Het wordt
door deze vragen
goed concreet.

Leuk systeem om een soort cyclus in het
gesprek te doorlopen. Daar kom je in
een gewoon gesprek niet aan toe.

Het SuccesManagementSpel
bestel je eenvoudig in onze
webshop. Klik hier!
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EVEN KENNISMAKEN…
door Nannette de Boer, kwaliteitsadviseur, trainer en coach bij Langedijk Consult

Mijn naam is Nannette de Boer. Sinds mei 2013 werk ik met zeer veel
plezier bij Langedijk Consult als kwaliteitsadviseur, trainer en coach. Ik ben
moeder van een prachtige dochter van 7, ik houd van gezelligheid, lekker
koken en eten met vrienden, wandelen, cultuur en reizen.
Mijn ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn carrière bij een grote
internetprovider, in de rol van manager van een administratie- en
implementatieteam en kwaliteitsadviseur. Ik was verantwoordelijk voor het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van analyses op klanttevredenheid- en
medewerkertevredenheidsonderzoeken, opgenomen klantgesprekken en lopende processen en
procedures, zorgde ik voor de implementatie van nieuwe (controle) methodieken, schreef ik
beleidsstukken en voorstellen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Met behulp van verschillende methodieken,
waaronder Lean Six Sigma, werden lopende
processen waar nodig vereenvoudigd, met als
doel snellere en efficiëntere klant- en
medewerkersprocessen en daarmee een
(mogelijk grote) kostenreductie voor de
organisatie. Om de verbeteringen en
aanpassingen te borgen, adviseerde en
ondersteunde ik managers en teamleiders van de
klantenservice binnen onze eigen organisatie en
bij externe partijen op het gebied van training en
coaching van hun medewerkers.
Bij Langedijk Consult verzorg ik trainingen en
coaching op het gebied van Timemanagement
(praktisch gericht op effectief en efficiënt
werken) en interne efficiëntie (processen in kaart
brengen en optimaliseren) en het vergroten van
de klanttevredenheid.
Daarnaast geef ik (wandel)workshops met Het
SuccesManagementSpel aan coaches, trainers en
leidinggevenden. Voordat ik bij Langedijk Consult
in dienst kwam, was ik al fan van Het
SuccesManagementSpel .
Met deze toolkit kom je namelijk snel tot de kern
van een coachvraagstuk en kun je de coachee
binnen korte tijd coachen naar succes. Ik zet deze
toolkit dan ook graag in tijdens
trainingen/workshops en in persoonlijke sessies.
Langedijk Consult
Dr. Miranda C. Langedijk
HRM advies, (team)coaching, training
Schoenerstraat 73
1503 BB Zaandam

Projectondersteuning behoort ook tot mijn
functie. In het afgelopen jaar heb ik diverse
kleine en grote projecten die wij bij klanten
verzorgen gecoördineerd. De organisatie van
trainingen, strategiesessies en de Nationale
WandelCoachDag en het produceren van de
nieuwsbrief zijn terugkerende interne projecten
die ik beheer.
Voor grote lopende projecten, zoals in
onderwijs en zorg en onze in company
coachings- en teamcoachingstrajecten bij
verschillende kennisintensieve organisaties,
zorg ik voor het optimaliseren van de service
aan de klant en bied ik ondersteuning bij het
ontwikkelen van de programma’s, quick scans
en rapportages.
Al met al een zeer veelzijdige baan, met een
focus op het vergroten van de tevredenheid
van onze klanten. Een baan met veel eigen
verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en een heel fijne werksfeer. Met
veel enthousiasme zet ik me dan ook dit jaar
weer in!
Wil je meer informatie over Langedijk Consult
of wil je een afspraak maken, dan kun je me
bereiken via nannette@langedijkconsult.nl of
bel naar ons kantoor (075-614.54.27).
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TRAININGEN
Train de Trainer: Wandelworkshop met Het
SuccesManagmentSpel
 Ben je (wandel)coach, trainer of coachend leidinggevende?
 Wil je je coachingskennis, -ervaring en -werkzaamheden uitbreiden?
Langedijk Consult Coaching organiseert op donderdagochtend 18 september een inspirerende en
effectieve Train de Trainer wandelworkshop met Het SuccesManagementSpel! Een coachtoolkit die je
in je coachingspraktijk met succes kunt inzetten.
Trainer: Nannette de Boer
NAJAARSACTIE!
Datum: 18 september 2014
Bij deelname aan de Train de Trainer op 18
september krijg je Het SuccesManagementSpel,
Kosten: € 75,- pp ex. BTW
t.w.v. € 35,12 ex BTW, gratis mee!

Succes met Timemanagement
In twee ochtenden en één uur persoonlijke ondersteuning helpen we je in deze praktische training om
meer inzicht te krijgen in:
 Je huidige en gewenste tijdsbesteding
 De wijze waarop je lastige tijdkeuzes makkelijker kunt maken
 Het aanbrengen van structuur in je tijdsbesteding
Direct inschrijven
 De wijze waarop je je tijd beter kunt plannen
voor een training!
Trainer: Nannette de Boer.
Datum: vrijdag 10 en 24 oktober 2014
Kosten: € 450,- pp ex. BTW

Krachtige Elevator Pitches geven
Wil je:
 Jezelf, je kwaliteiten en competenties beter onder de aandacht brengen?
 Een goede elevator pitch op maat kunnen geven?
 Makkelijker op mensen af stappen en een nuttig en plezierig (kennismakings)gesprek voeren?
 Je netwerk effectiever benutten?
 Anderen enthousiasmeren voor jouw input, ideeën, diensten of producten?
De Elevator Pitch Presentatie Training helpt je verder, binnen of buiten je organisatie, gericht op
collega’s of klanten. In je huidige baan of bij het maken van de stap naar een nieuwe functie.
Trainer: Miranda Langedijk
Deze resultaatgerichte training geven we 2x per jaar, nu inplannen: 16 januari 2015
Kosten: € 235,- pp ex. BTW
MEER INFORMATIE EN NU AANMELDEN!
Al onze open trainingen bieden we ook als in company training aan. De inhoud van de training
wordt uiteraard altijd zorgvuldig afgestemd op de vraagstelling en het doel van de organisatie. Zie
hier ons in company overzicht. Voor meer informatie of aanmelden, graag contact opnemen met
Nannette de Boer (075-614.54.27) of Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of direct inschrijven via
de website.
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL)
MEDIA
Iedere keer zijn we weer blij met de reacties op en de
retweets van onze tips op Twitter op het gebied van
effectief communiceren en (samen)werken.
We ontvangen ook veel likes en positieve reacties
op de foto’s en statusupdates op onze
Facebookpagina Langedijk Consult Coaching. Heel erg leuk!
In deze vaste rubriek over Social Media geven we dit keer 5 tips om je bedrijfspagina op Facebook
aantrekkelijk te maken voor je doelgroep.

5 TIPS om je Facebook bedrijfspagina succesvol te onderhouden
1. Plaats relevante informatie
Plaats informatie waar je doelgroep mee aan de slag kan. Zorg dat de pagina meer is dan een
doorlopende stroom aan advertenties.

2. Vraag om reacties
Stel eens een vraag, plaats een poll of laat volgers reageren op een stelling. Reacties en ‘likes’ bepalen
door hoeveel mensen je pagina wordt gezien, dit is je bereik.

3. Waardeer feedback
Vanwege de interactie kun je verwachten dat je volgers ook vragen en opmerkingen zullen plaatsen op
je pagina. Reageer altijd, daarmee laat je zien dat je ze serieus neemt. Wil je niet openlijk op een klacht
ingaan, laat dan weten dat je in een privébericht zult reageren en doe dit ook. Complimenten kun je
waarderen met een bericht of een like.

4. Kies voor het juiste moment
Plaats de informatie op de juiste momenten en regelmatig, maar ook niet te vaak. 1 à 2 keer per dag
tussen 13.00 en 16.00 uur is een goede frequentie. Regelmatig plaatsen van nieuwe updates houdt de
pagina actueel en zorgt ervoor dat je onder de aandacht blijft.

5. Zorg voor afwisseling
Houdt social media berichten duidelijk, kort en to-the-point. Maak de berichten inhoudelijk afwisselend,
zodat de lezer geïnteresseerd blijft. Plaatjes en filmpjes maken een bericht aantrekkelijker.

Wil je ons volgen op Twitter: @MirandaCoacht voor #professionele #coaching #teamcoaching &
#training van #managers en #professionals gericht op #effectief #communiceren en
#(samen)werken. Wil je voortaan geen tip meer missen, word dan vriend van onze Facebook pagina
en volg ons op Twitter!
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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 zorgen voor naar zorgen
dat, 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:
Langedijk Consult is een ECABO erkend leerbedrijf. We begeleiden stagiair(e)s die studeren in het MHBO.
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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