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UIT DE DIP 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
 

Hoe kom je uit een dip? 
Soms zit alles mee. Dingen lijken als vanzelf 
te gaan én ook nog te lukken en je hebt het 

gevoel dat je vleugels hebt. Waarschijnlijk ken je ook periodes waarin 
het omgekeerde het geval is. Momenten waarop je grote tegenslagen 
te incasseren hebt, waarin je te maken krijgt met ziekte van jezelf of 
anderen, het overlijden van een geliefde, baan- en financiële 
onzekerheid, relatieproblemen of met het dragen van extra grote 
verantwoordelijkheden op het werk, naast de zorg voor kinderen of 
ouders. 
 

Een bekend gezegde luidt: ‘alles komt in drieën’. Wij trekken de parallel 

naar de ‘WWW-regel’ (werk-wonen-wederhelft). 
Problemen hebben op 1 gebied kan al heel erg naar zijn. Problemen 
hebben in 2 W’s geeft vaak forse stress. Problemen hebben met 
betrekking tot alle 3 de W’s geeft een serieus risico op 
overspannenheid. 
  
Ook zonder grote, tragische levensgebeurtenissen kun je af en toe een 

dip ervaren. Het gevoel dat je tijdelijk minder bestand bent tegen de 
dingen die je meemaakt. Dat je je minder in staat voelt om dat wat van 
je gevraagd wordt op een goede manier te realiseren en problemen het 
hoofd te bieden.  
 

Deze nieuwsbrief gaat over het opbouwen van je fysieke weerstand. 
Zodanig dat je meer energie hebt om uit een dip te klimmen. 

 

 
 

 

AGENDA 
 

Direct inplannen! 
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.11 
 
NIEUW! Start 5 februari 2015 
Externe intervisie voor 
managers in verander-
processen, zie p.12 
 
NIEUW! 27 februari 2015: 
Masterclass communiceren 
en profileren, voor wie eerder 
aan één van onze trainingen 
Effectief en assertief 
communiceren deelnam, zie 
p.13 
 

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

 

Hoeveel energie je voelt om dingen te realiseren verschilt van moment tot moment. Je zou het 
kunnen vergelijken met een vuurtje dat soms lekker stevig brandt en soms gereduceerd wordt tot 
een kleine vlam. Net als met een echt vuur ben je voor de kracht waarmee je handelt afhankelijk van 
de hoeveelheid brandstof en zuurstof die je toevoegt. 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=104
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=104
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://nl.linkedin.com/in/mirandalangedijk
http://www.facebook.com/miranda.langedijk
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_main
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Zelfversterkende negatieve spiraal 
Zorg je een tijd lang minder goed voor jezelf, dan bestaat de kans dat je in een 

neerwaartse spiraal terechtkomt:  

 

 Word je inactiever en blijf je langer in bed liggen, dan neemt je spierkracht en energie steeds meer af. 
Hierdoor heb je minder kracht en kosten de eenvoudigste klusjes je meer moeite.  

 Ben je vermoeid dan krijg je meer trek in zoet en vet eten, dat kan leiden tot overgewicht. 

 Ben je te zwaar dan wordt bewegen lastiger. Sporten of iets actiefs ondernemen met familie of vrienden 
laat je sneller achterwege, waardoor je minder sociaal contact hebt. 

 Wordt je netwerk steeds kleiner, dan kun je in een sociaal isolement raken. Je krijgt minder morele en 
feitelijke steun en je ontneemt jezelf de kans op een goede spiegel of andere kijk op je situatie. Dit kan 
weer leiden tot een algeheel negatief gevoel (dip). 

 

Heb je een goede fysieke weerstand, dan heb je ook meer reserves. Zaken komen daardoor minder heftig 

binnen en je kunt langer doorzetten. Het is daarmee ook eenvoudiger om, eenmaal in een dipje, er sneller uit 

te komen. Je bent namelijk al gewend én in staat om goed voor jezelf te zorgen! 
 

KEEP THE FIRE BURNING 
Opvallend is dat veel mensen, naarmate ze zich wat meer uitgeblust voelen en hun vuurtje dus 
langzaamaan steeds kleiner wordt, niet automatisch beter voor zichzelf gaan zorgen. Sterker nog: in 
plaats van dat ze meer brandstof en zuurstof toevoegen sluiten ze zich dan vaker af en op. Zo krijgen 
ze letterlijk minder zuurstof binnen. Mensen die zich minder lekker voelen kiezen ook juist vaker 
voor te weinig, te veel of ongezonde voeding. Ze nemen ook vaker te weinig rust of worden juist erg 
inactief. Alsof je een stolp over een kaars zet.   
 
Kortom je kunt de neiging hebben je in zo’n situatie meer te verstikken dan te versterken. En juist in 
een situatie waarin je je minder goed voelt heb je er een enorm belang bij goed voor jezelf te zorgen.  

Om je weerstand te versterken kun je in de eerste plaats altijd inzetten op de zaken die je doet of al 
deed om goed voor jezelf te zorgen. Door deze zaken nog iets meer uit te bouwen of (weer) vaker te 
doen, help je jezelf sterker te worden. 
 

 
 
 
 
 
Veel onderzoekers zijn het erover eens. De belangrijkste pijlers voor een goede fysieke weerstand 
zijn: 
1. Bewegen 
2. Gezonde voeding 

3. Voldoende rust en ontspanning  

Op de volgende pagina’s tips om je fysieke weerstand te vergroten 
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RELAXT TRANSPIREREN 
Hou je er niet zo van om je, al dan 
niet in een sportschool, in het zweet 
te werken? 
Volgens onderzoekers is het 

regelmatig bezoeken van een sauna 
een goed alternatief voor een 
stevige work-out. 
In de sauna gaat namelijk ook je 
hartfrequentie omhoog en krijgt je 
lichaam een goede doorbloeding. 
Daarnaast worden door het 
transpireren schadelijke afvalstoffen 
afgevoerd. 
 

Spreekt deze relaxte manier van 
‘bewegen’ je aan, maar wil je je niet 
direct helemaal bloot geven? In veel 
wellness centra kun je tegenwoordig 
op speciale badkledingdagen of – 
avonden terecht. 

WANDELEN 
Wandelen is een goed alternatief voor sporten. Het 
kost relatief weinig inspanning en kan vaak goed 
gecombineerd worden met je dagelijkse 
werkzaamheden. 

Kleine afstanden zijn al prima, bijv. lopen naar de 

printer, de koffieautomaat of een andere afdeling. 
Een rondje wandelen in de lunchpauze, een 
tramhalte eerder uitstappen of ’s avonds een blokje 
om (met de hond) zorgen al snel voor de dagelijkse 
30 minuten beweging die door onderzoekers wordt 
aangeraden.  
 

Wil je vaker en langer wandelen? In Nederland zijn 

prachtige wandelroutes te vinden: korte routes, 

rondwandelingen, maar ook (delen van) Lange 
Afstands Wandelpaden (LAW). 
Voor wandeltips  en foto’s zie ook onze Langedijk 

Consult Coaching facebookpagina. 
 

TIP: Download de handige, gratis app van 

Natuurmonumenten met prachtige (wandel)routes.  

  

Zó jaren ’70! Maar 
waarschijnlijk wel 
de bekendste 

traploop-scene 
ooit: Sylvester 
Stallone in Rocky1 
(1977).  
Herken je de tune?  
2:28 min.  

Tip 1: Bewegen!  

TRAPLOPEN 
Ja, we weten het, het lijkt een enorm cliché, maar onderzoek heeft toch écht aangetoond dat 

traplopen de simpelste work-out is om je weerstand snel en eenvoudig op te bouwen.  
Gemakkelijk, want iedereen komt trappen tegen, thuis, op kantoor of in je directe omgeving 
(warenhuis, station, bieb…). Snel, omdat je met het naar boven lopen zowel je 

uithoudingsvermogen als je spierkracht traint.  

Met traplopen train je de voorkant van je dijen, de grootste spiergroep die je hebt. Hoe 

groter je spiermassa is hoe beter dit is voor je suikerhuishouding. Met een goede 

suikerhuishouding heb je minder kans op diabetes en aandoeningen die daarvan weer het 

gevolg kunnen zijn, zoals hart- en vaatziekten, herseninfarcten, depressie en dementie. 
 

Verder hebben goed ontwikkelde spieren een gunstige uitwerking op het afweersysteem. 

Meer bewegen remt namelijk de ontwikkeling van zogeheten chronische laaggradige 
ontstekingen. Deze ‘milde’ ontstekingen, die kunnen ontstaan door o.a. suiker, fijnstof en 
transvetten, zorgen ervoor dat het afweersysteem continue, soms jarenlang, bezig is om de 
ontstekingsreacties te remmen. Ook een gezond dieet helpt om deze ontstekingen te 
voorkomen. 

Bewegen in algemene zin heeft ook een goede invloed op je cognitieve eigenschappen 
(geheugen, concentratie): wanneer je hart hard pompt krijgt je brein meer bloed en dus 
meer zuurstof en voedingsstoffen. En transpireren zorgt daarnaast voor het afvoeren van 
schadelijke afvalstoffen.  

https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
http://youtu.be/NubH5BDOaD8
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
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Tip 2: Gezond eten! 

DE SCHIJF VAN VIJF 
Nog iets wat we allemaal allang weten: naast meer bewegen is het volgens 

onderzoekers belangrijk om gezond te eten. Er bestaan heel veel diëten en er komen 

iedere keer weer nieuwe diëten bij die allemaal tijdelijk goed lijken te werken om je fit 
te voelen en/of af te vallen. Toch blijkt er geen super dieet te bestaan dat voor 
iedereen geschikt is. Een dieet hangt af van iemands omgeving en leefstijl. 
 

Het Voedingscentrum, de Nederlandse autoriteit op het gebied van 

wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies, raadt aan De Schijf van Vijf als basis 

voor een gezond dieet te hanteren. 
Door iedere dag uit elk vak van de Schijf van Vijf de aanbevolen hoeveelheid te eten, 
eet je voldoende gevarieerd. Op deze manier krijg je alle benodigde voedingsstoffen, 
zoals vitamines en mineralen, binnen. Bij een gezond dieet is het dan ook voor de 
meeste mensen niet nodig om extra vitamines te slikken. Een uitzondering hierop is 
vitamine D (zie Vitamines). 
 

Wil je weten hoe jouw persoonlijke Schijf van Vijf er uit ziet? Op 

www.voedingscentrum.nl kun je dit gemakkelijk nagaan. Je vindt hier ook de BMI-
meter, om te controleren of je een gezond gewicht hebt en de Eetmeter om bij te 

kunnen houden wat en hoeveel je eet. 
 

TIP: De Eetmeter is er nu ook als handige app! Download ‘m gratis 

 in iTunes of Google Play. 

Persoonlijke (aanbevolen) Schijf van 
Vijf : vrouw, 45 jaar 

DE SCHIJF VAN VIJF 
1. Groente en fruit 

2. Aardappelen, rijst, brood, pasta, 
peulvruchten, couscous 

3. Zuivel, vlees, vis, vervangers 

4. Halvarine, margarine, oliën 

5. Water 

VITAMINES: DOEN OF NIET DOEN? 
Het slikken van vitaminepillen is volgens onderzoekers niet nodig en riskant, aangezien  
meer van het ene invloed kan hebben op de opname van het andere.  
 

Zij zijn het er echter over eens dat vitamine D een belangrijke uitzondering is. 

Vitamine D helpt botontkalking tegen te gaan en je spierkracht te behouden. Vitamine D maakt 
je lichaam aan uit zonlicht. Het is ook toegevoegd aan margarine en halvarine. Toch wordt 
bijslikken aangeraden, vooral aan 50-plussers, om botbreuken te voorkomen. 
 

In de winter kun je het beste groente en fruit van eigen bodem eten. Appels, veldsla en 

koolsoorten (ja, ook spruitjes!) bevatten veel vitamine C. Vitamine C is belangrijk voor de 

vorming van bindweefsel en de opname van ijzer. Het draagt bij aan een snellere wondgenezing 
en een goede weerstand.  
 

Omega 3 vetzuren heb je nodig om je cognitieve vaardigheden op peil te houden. Een tekort 

kan invloed hebben op hart- en vaataandoeningen, dementie, depressies en ADHD. Omega 3 zit 
van nature in vette vis, als haring, zalm en makreel, en in roomboter. Houd je daar niet van, dan 
kun je ook visoliecapsules nemen. 
 

Vitamine B12 komt vooral voor in vlees. Matig vlees eten is prima. Ben je vegetariër? Dan is het 

wellicht verstandig om B12 bij te slikken. Dit geldt ook voor ouderen. Een tekort kan leiden tot 
hoofdpijn, gewrichts-en spierpijn, vergeetachtigheid en depressie. 

http://www.voedingscentrum.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-eetmeter/id663382012?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voedingscentrum.eetmeter&hl=nl


Langedijk Consult 
Partner in Professionalisering 
Effectief communiceren en (samen)werken! 

 

 
 

 

 

Langedijk Consult 
Dr. Miranda C. Langedijk 
HRM advies, (team)coaching, training 
Schoenerstraat 73 
1503 BB Zaandam 
 

  

 
  T 075-614.54.27 
M 06-13.54.10.47   

E miranda@langedijkconsult.nl 
www.langedijkconsult.nl 

P 5/16  

 

  

Wil je graag gezonder gaan eten? Hier vind je TIPS voor een 

gezonder dieet: 
 

 Meer trage koolhydraten 
Koolhydraten in volkoren brood, pasta, zilvervliesrijst, 
peulvruchten, groenten en fruit geven langzaam hun energie af. 
Dit houdt de bloedsuikerspiegel laag en dat heeft een positief 
effect op je suikerhuishouding. 
 

 Matig met ijzer 
Een tekort aan ijzer heeft invloed op onze fysieke en psychische 
gezondheid. Het kan leiden tot hoofdpijn, depressies en 
kortademigheid. Teveel ijzer kan echter ook schadelijk zijn. Eet 
daarom meer bladgroente, peulvruchten en noten. IJzer uit deze 
producten wordt minder ongeremd opgenomen dan ijzer uit rood 
vlees. 
 

 Meer eiwitten, vooral bij ziekte 
Eiwitten zijn nodig als bouwstof in de cellen en voor de aanmaak 
van bijvoorbeeld spierweefsel in je lichaam.  
Peulvruchten en noten vormen een goede bron van eiwitten. 
Richtlijn: dagelijks 1 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht. 
Neem je als je ziek bent ook wel eens een gekookt eitje of dubbel 
hartig beleg om aan te sterken? Een goede keuze! Wanneer je 
ziek bent heb je namelijk extra eiwitten nodig.  
 

 Kleinere hoeveelheden  
Kleinere porties zijn beter voor je (over) gewicht en 
cholesterolspiegel. Hoorde je als kind regelmatig: ‘Eet je bord 
leeg!’ Met een kleiner bord gaat dat eenvoudig en hoef je 

tegelijkertijd niet bang te zijn dat je teveel eet  
 

CALORIEËN 
Het gemiddelde aantal 
calorieën dat je nodig hebt 
om op gewicht te blijven is: 
 

2.500 per dag voor mannen 
2.000 per dag voor vrouwen 
 
Om een idee te krijgen: een 
appel is 81 calorieën, een 
gevulde koek 242 calorieën. 
 

Heb je een actieve leefstijl, 
dan kun je iets meer calorieën 
gebruiken. Naarmate je ouder 
wordt heb je steeds minder 
calorieën nodig. 

SLAAP JE SLANK 
Wil je graag een gezonder gewicht? Zorg dan in ieder 

geval dat je goed slaapt. 

Na een slechte nachtrust kies je namelijk eerder voor 
grote porties of calorierijk eten dan na een normale 
nacht. Slecht slapen kan op de lange termijn dus leiden 
tot overgewicht. 

EXTRA ANTIOXIDANTEN, JA OF NEE? 
Volgens het Voedingscentrum is het bij een 
gezond en gevarieerd dieet, met volop 
groente en fruit, niet nodig extra 

antioxidanten via supplementen in te 

nemen.  
 

Het is niet aangetoond dat het innemen van 
meer antioxidanten via supplementen extra 
gezondheidsvoordelen oplevert. Er kleven 
mogelijk zelfs risico’s aan, zoals een grotere 

kans op bepaalde soorten kanker.  
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BETER SLAPEN? 
SPORTEN HELPT 
Sporten heeft goede 
effecten bij mensen met 
slaapproblemen. Sporten 
verhoogt de hoeveelheid 
endorfine en serotonine 
in je lijf en leidt tot meer 

ontspanning. Een 

verhoging van de 
lichaamstemperatuur 
heeft volgens 
onderzoekers een 
positieve invloed op de 

diepte van je slaap.  

MELATONINE: SLAAPHORMOON 
Melatonine is een hormoon dat 

invloed heeft op het slaap-
waakritme. De productie van 

melatonine is gekoppeld aan de 

blootstelling aan licht. Bij de 

aanwezigheid van blauwachtig licht 
(uit zonlicht, kunstlicht, televisie of 
computermonitor) wordt de productie 
geremd. De productie komt weer op 
gang, wanneer de blootstelling aan 
licht afneemt. Het lichaam krijgt 
hierdoor het signaal om zich voor te 

bereiden op de nacht. 

NATUURLIJKE REMEDIE 
Drink je wel eens een beker warme 
(anijs)melk voor het slapen gaan? 

Een verstandige keuze! 
Melk bevat namelijk tryptofaan, een 
aminozuur, dat betrokken is bij de 
productie van serotonine. Serotonine 
is weer een onderdeel van het 
slaaphormoon melatonine, dat het 
slaap-waakritme regelt. 
 

Tip 3: Voldoende rust en ontspanning  

VOORKOM STRESS 
Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar 

minder stress is volgens onderzoekers toch echt 

nodig wanneer je een goede fysieke weerstand wilt 
opbouwen. 
Stress verhoogt namelijk de kans dat je slecht slaapt, 
ongezond gaat eten, vatbaar wordt voor 
ziektekiemen, concentratieproblemen krijgt en 
depressief raakt. 
 

Een goede remedie om stresshormonen snel kwijt te 

raken en je hoofd leeg te maken is sporten. Dit geldt 

ook voor yoga, mindfulness en meditatie. Een paar 

uurtjes tuinieren of doorbrengen in de natuur 
werkt ook rustgevend.  
 

MEER TIPS OM LEKKER TE SLAPEN 
1. Zorg voor een koele, goed geventileerde én donkere slaapkamer. In het 

donker komt het slaaphormoon melatonine vrij. 

2. Ga dagelijks rond dezelfde tijd naar én uit bed. Ook in het weekend. Zo krijg 

je een regelmatige slaapcyclus. 

3. Begin een uur voordat je gaat slapen alvast met je te ontspannen 
(wandelen, yoga, warm bad). 

4. Maak van het naar bed gaan een vast ritueel. Je lichaam gaat de signalen 

herkennen en melatonine aanmaken. 

5. Eet kort voor het slapen gaan geen zware maaltijden meer en vermijd 

stimulerende dranken als koffie en gewone thee. Alcohol doet je misschien 

wel snel in slaap vallen, maar zorgt ervoor dat je minder diep slaapt en sneller 
wakker wordt. 
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In deze nieuwsbrief hebben we vooral gefocust op je fysieke weerstand. Wanneer die weerstand 
laag is of wanneer je niet gezond bent heeft dit vaak direct gevolgen voor wat je aankunt, de 

hoeveelheid energie die je hebt. Forse hoofdpijn vermindert je vermogen tot concentreren, 
spanning en pijn in je lichaam kunnen je weerhouden om iets leuks te ondernemen met vrienden of 
om naar je werk te gaan. 
 
Dit heeft gevolgen voor hoe je je voelt en hoe je denkt over jezelf. Als je merkt dat je niet bent 
opgewassen tegen de taak die je hebt word je daar misschien onzeker van en dat kan je 

zelfvertrouwen aantasten. Als je je niet lekker voelt ben je misschien eerder geneigd de reacties 
van anderen negatiever te interpreteren. Wanneer dingen je moeilijker afgaan ga je wellicht meer 
uitstellen, waar je prestaties onder kunnen lijden. Dit kan weer maken dat je kritiek krijgt die op zich 

kan zorgen voor stress en spanning.  
 
 

  

Wil je zelf alvast actief aan de slag met 
een gezonde mentale basis, meld je dan 
aan voor onze training Effectief en 
assertief communiceren. 
Neem contact op met Miranda Langedijk 
(06-13.54.10.47) of Nannette de Boer 
(075-614.54.27) of meld je direct aan via 
het aanmeldformulier.  
Meer over de training Effectief en 
assertief communiceren op pag. 8 

Onze volgende nieuwsbrief gaat over  
mentale weerstand 

In onze volgende nieuwsbrief gaan we in op de mentale kant van de zaak. Hoe ga je met jezelf om in 
een dip en hoe bouw je je mentale weerstand op?  

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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NIEUW! MASTERCLASS 
Voor wie al eerder heeft 
deelgenomen aan één van 
onze trainingen Effectief en 
assertief communiceren en 
een verdiepingsslag wil 
maken. 
 

Start: februari 2015 
 
Meer informatie op pag.13 

 

Dankzij de training 
Effectief en assertief 
communiceren heb ik 
de tools gekregen om 
wat ik wil 
ontwikkelen in de 
praktijk te brengen. 
Enorm leerzaam om 
ook je medecursisten 
te horen en zien. Het 
gevoel van 
herkenning. Maar 
ook een stuk 
bewustwording van 
mijn eigen aandeel in 
het proces. Jammer 
dat deze tweedaagse 
er op zit. 
Bedankt! Sophia van 
der Muts 
 
Meer referenties? 
Je vindt ze hier. 

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN 
 

Op vrijdag  31 oktober en vrijdag 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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!  
 
 
 
 
 

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 o.a.: leidinggevenden, 
docenten, zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, accountants, P&O medewerkers, adviseurs, beleids- 
financieel, verkoop-, administratief- en service medewerkers, (school)directeuren en projectleiders .  
Altijd in een veilige en open sfeer waarbij je leert van elkaar. Waardering door deelnemers altijd zeer hoog 
(gemiddeld cijfer 8,5) 

 

Direct inschrijven voor 
deze training! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=85
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS 
Inge Zaagsma: vanuit passie naar de top 

 
In mei 2014 verscheen in de nieuwsbrief van UPC Business dit leuke interview 
met Inge Zaagsma, eigenaresse van NewCakes BV, het moederbedrijf achter 
de webwinkel DeLeuksteTaartenshop.nl en online groothandel 

CakeSupplies.nl. Binnen enkele jaren heeft ze samen met haar man van haar hobby een succesvol 
miljoenenbedrijf gemaakt, waar inmiddels 60 mensen werken. In 2012 is Inge Zaagsma door het 
VrouwenNetwerkZaanstadPlus uitgeroepen tot Zaanse Zakenvrouw van het Jaar. 

VAN DE BIJKEUKEN NAAR DE TOP 
Inge Zaagsma liet webshop voor taartspullen 
uitgroeien tot miljoenenbedrijf 
Wie op DeLeuksteTaartenShop.nl een setje 
suikerparels bestelt, verwacht niet direct met een 
miljoenenbedrijf te maken te hebben. Eigenaar 
Inge Zaagsma begon een webshop in haar 
bijkeuken en runt nu met haar man een imperium 
met een jaaromzet van 26 miljoen euro. 
In de immense loods van NewCakes BV in Wormer 
reiken de dozen rolfondant, bakvormen en 
cakemix tot het plafond. Het bedrijf achter de 
populaire webshop DeLeuksteTaartenShop.nl en 
online groothandel CakeSupplies.nl groeit als kool 
en eigenaar Inge Zaagsma is dan ook bijzonder 
bedrijvig. “Maar ik heb er nog steeds heel veel 
plezier in.” 
 
START VANUIT PASSIE 
Geen wonder, want Zaagsma is nou typisch 
iemand die van haar hobby haar beroep heeft 
gemaakt. “Als thuisblijfmoeder met vier kinderen 
begon ik in 2006 een kleine website, waar ik 
taarten op bestelling aanbood. Al gauw begonnen 
mensen me te vragen waar ik mijn materialen 
vandaan haalde. Die artikelen besloot ik toen via 
internet aan te bieden.” 
  
ZIE HET POTENTIEEL 
Geen slechte beslissing, want de e-commerce én 
de markt voor hobbybakkers bleken in opkomst. 
Zodanig dat Zaagsma haar webwinkel al gauw 
niet meer alleen kon bestieren. “In het begin 

gingen er vijf pakketjes per dag op de post, al 
snel werden dat meerdere postzakken. 
Voorraden pasten niet langer in de bijkeuken. In 
2008 zegde mijn man daarom zijn baan op en 
verhuisden we naar een bedrijfspand.” 
  
ZOEK AANVULLING 
De samenwerking met haar man Danny Nijboer 
is de drijvende kracht achter het bedrijf, 
benadrukt Zaagsma. “We doen het echt samen. 
Hij is van de radertjes, van het zorgen dat we 
waarmaken wat we aan de voorkant zeggen te 
doen. En ik zorg ervoor dat het niet te hard en te 
zakelijk wordt. We vullen elkaar perfect aan.” 
 
DURF DOOR TE PAKKEN 
De business groeide zo snel dat het nieuwe pand 
binnen een jaar te klein was, terwijl een 
huurcontract voor drie jaar was afgesloten. “We 
hebben er toen voor gekozen ons verlies te 
pakken en naar een nieuw pand te gaan. Bij zo’n 
groeispurt moet je niet bang zijn, snel beslissen 
en doorpakken. Ons personeelsbestand is ook 
ieder jaar verdubbeld. Eerst hielp mijn 
schoonmaakster met pakketjes inpakken, nu 
werken hier zestig mensen.” 
 

LEER LOS TE LATEN 
Tijdens die stroomversnelling moest Zaagsma 
dingen uit handen leren geven.  
“Ik was gewend alles zelf te doen, het managen 
heb ik echt moeten leren. Daarvoor heb ik dan 
ook coaching gezocht: het is handig als iemand 

http://www.upcbusiness.nl/nieuwsbrief/mei-2014/1/
http://www.deleukstetaartenshop.nl/
http://www.cakesupplies.nl/index.php
http://vnzp.nl/
http://www.langedijkconsult.nl/pages/newsitem.php?news=71
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INGE OVER COACHING 
Ik heb Miranda in verschillende settingen aan het werk gezien. Zo heb ik onder andere 
bij haar een Elevator Pitch training gevolgd. Ik heb ook meegedaan aan de door 
Langedijk Consult verzorgde Nationale WandelCoachdag. Daarin heb ik de kracht van 
coaching ervaren. Hoe de gesprekken werden gevoerd, de manier van vragen stellen, 
het uitvragen en het checken sprak me enorm aan. Vervolgens heb ik een coachtraject 
bij Miranda gevolgd. Dat heeft me heel veel opgeleverd! 

 
Inzicht 
NewCakes was op dat moment net een voortrazende sneltrein. Door de coaching bij 
Miranda leerde ik om in die hectiek de rust te nemen om naar mezelf te kijken. Ik 
ontdekte hoe ik zelf in de situatie stond, hoe ik zaken aanpakte. Ook leerde ik om mijn 
valkuilen te herkennen en deze uitgebreid te onderzoeken ( “Spring er maar in en kijk 
eens even rustig rond’’, zei Miranda). Nu weet ik beter hoe ik met bepaalde situaties 
om kan gaan en kan ik mijn valkuilen eenvoudiger vermijden. Doordat ik alles wat ik 
leerde direct in de praktijk bracht boekte ik snel resultaat. Dat was heel prettig. 
 

Gepaste trots 
Miranda heeft me tijdens de coaching ook laten inzien dat je trots mag zijn op wat je 
doet en bereikt. Dat was ik niet gewend. Je hoort toch vaak ‘’doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg’’. Maar als je je op een goede manier kunt profileren werpt dat 
altijd zijn vruchten af.  
 

Inge Zaagsma, eigenaar NewCakes BV 
 

 
 

  

je begeleidt bij iets waar je weinig ervaring in hebt (Zie: Inge over onze 
coaching).” Eén aspect waar ze altijd bovenop heeft gezeten is service. “Daar 
valt of staat een webshop bij dus hebben we een fulltime klantenservice. Ook 
investeren we veel om de navigatie op de site zo duidelijk mogelijk te maken.” 
 
ZET BEDREIGINGEN OM IN KANSEN 
Daarnaast hebben zij en haar man bedreigingen altijd benaderd als kansen om de eigen business uit 
te breiden. “Andere bedrijven wilden groots bij ons inkopen om eigen winkels op te zetten. We 
hadden dat uit angst voor concurrentie kunnen blokkeren, maar kozen er juist voor de 
samenwerking op te zoeken en een online groothandel te openen.” Op die manier kwamen ook de 
franchiseformule Deleukstetaartenshop, die nu uit elf fysieke winkels bestaat, en een 
internationaal partnerschap voor CakeSupplies tot stand. 
 
WEES EXPERT 
Ondernemers zou Zaagsma vooral aanraden producten te verkopen waar ze zelf affiniteit mee 
hebben. “Ik ben ondernemer omdat ik wat ik verkoop leuk vind. Dat zorgt automatisch voor 
expertise. Je kunt wel vloerbedekking gaan verkopen, maar als je daar geen kennis van hebt, voel je 
niet aan wat de klant wil.” Al geeft Zaagsma toe zelf niet veel meer toe te komen aan het bakken 
van ovenkunstwerken. “Heel eerlijk: ik koop er af en toe gewoon één bij de bakker.”  

Zin gekregen om zelf te 
gaan bakken? Je doet al 
gauw inspiratie op met 

o.a. deze lekkere  
recepten voor een  

herfstcake-met-nootjes 
en dit prachtige 

herfsttaartje-met-uil van 
DeLeuksteTaartenshop.nl  

 
 

http://www.deleukstetaartenshop.nl/recepten/taarten/herfst-cake-met-pecannootjes/
http://www.deleukstetaartenshop.nl/recepten/taarten/herfst-taartje/
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TRAININGEN GERICHT OP PROFESSIONELE ONTWIKKELING: 
Vergroot je effectiviteit! 
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 

 De wijze waarop je je tijd beter kunt plannen 
Trainer: Nannette de Boer. 
Datum: vrijdag 10 en 24 oktober 2014 
Kosten: € 450,- pp ex. BTW, voor 2 dagdelen en 1 uur persoonlijke ondersteuning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

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. 

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: 22 januari 2015 
Kosten: € 235,- pp ex. BTW. voor 1 
dagdeel 

 

Direct inschrijven 
voor een training! 

NIEUW! Externe intervisie voor managers in veranderprocessen 
Voor managers in verandertrajecten die hun medewerkers optimaal willen  
ondersteunen en begeleiden. Meer informatie over deze training op pag.12 

 Meer inzicht in je eigen rol in het veranderproces 

 Versterken van je probleemoplossend vermogen 

 Vergroten van je professionele deskundigheid 

 Verbreden van je netwerk over branches heen 
Trainer: Miranda Langedijk 
Datum: start donderdagmiddag 5 februari 2015. Overige 4 bijeenkomsten te plannen in 
gezamenlijk overleg. Inclusief gezellige netwerkafsluiter. 
Kosten: € 1375,- pp ex. BTW voor 5 dagdelen 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=74
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=368
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=395
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NIEUW! EXTERNE INTERVISIE VOOR MANAGERS IN VERANDERPROCESSEN 
Medewerkers optimaal begeleiden naar een nieuwe organisatie 
 
Vanaf donderdag 5 februari 2015 starten we een externe intervisiegroep voor managers in 
veranderprocessen. 
Trainer: Miranda Langedijk 
 
We komen in veel organisaties waar het managen van een grote 
verandering een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse taak van 
de manager. Het gaat dan om reorganisaties, fusies, transitie en 
transformatie, cultuurverandering of het aanbrengen van een 
nieuwe focus op resultaten vanuit missie en visie. 
 

Voor managers betekent dit vaak dat zij medewerkers individueel en in teamverband begeleiden, 
soms naar een zeer onzekere toekomst. Vaak zijn zij tegelijkertijd ook zelf in de positie dat zij minder 
zeker zijn van hun functie, de verwachtingen die aan hen gesteld worden, het kader waarbinnen ze 
opereren óf hun baan. 

 
MEER INFORMATIE 
Wil je ook meer inzicht in je eigen rol in veranderprocessen en leren optimaal met deze 
veranderingen om te gaan? 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. 
 
Deelname aan de intervisiegroep kost € 1.375,- ex BTW pp voor 5 bijeenkomsten, inclusief een 
nuttige en gezellige netwerkafsluiter.  
 
De eerste intervisiebijeenkomst start op donderdag 5 februari 2015 van (14.00-17.00 uur) in onze 
trainingsruimte te Zaandam. 
De volgende 4 bijeenkomsten worden, met tussenpozen van ca. 6 weken, in gezamenlijk overleg 
gepland.  
 

VOOR WIE? 
Voor managers die hun 
medewerkers individueel en in 
teamverband optimaal willen 
begeleiden binnen een zich 
veranderende organisatie.  

 

Direct inschrijven voor 
deze training! 

WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG 
In deze intervisiebijeenkomsten wordt stilgestaan bij wat dit voor de manager betekent, hoe hij of zij 
optimaal met de veranderingen kan omgaan. Dit geeft ruimte voor reflectie en versterkt het 
probleemoplossend vermogen. 
 
De groep wordt samengesteld uit maximaal 6 managers die in verschillende branches werkzaam zijn, zodat 
de deelnemers ook een kijkje krijgen in een andere sector en kunnen leren van elkaars uiteenlopende 
ervaringen. Een gelegenheid om specifiekere feedback te ontvangen, je professionele deskundigheid te 
vergroten en je netwerk over branches heen te verbreden. 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=395
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=395
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=85
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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NIEUW! MASTERCLASS COMMUNICEREN EN PROFILEREN 
 

Op vrijdag 27 februari 2015 organiseren wij de Masterclass communiceren en profileren.  
Een maatwerk verdiepingstraining voor iedereen die al eerder heeft deelgenomen aan onze 
tweedaagse training Effectief en assertief communiceren. 
Trainer: Miranda Langedijk 
 
 

  

 

Direct inschrijven voor 
deze training! 

WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG 
Je wilt graag: 

 je communicatietechnieken nog 
verder ontwikkelen. 

 meer inzicht krijgen in je manier van 
communiceren in specifieke situaties 
op het werk en privé, om zo beter je 
rol te kunnen pakken. 

 jezelf meer profileren op 
professioneel gebied om anderen te 
enthousiasmeren voor jouw input, 
ideeën, diensten of producten.  

 
We maken gebruik van Transactionele 
Analyse (TA) om meer inzicht te verschaffen 
in de wijze waarop je communiceert. Met 
handige persoonlijke tips is het eenvoudig 
kleine veranderingen in je gedrag aan te 
brengen die grote resultaten opleveren. 
 
Om jezelf beter te leren presenteren en 
profileren gaan we aan de slag met het 
houden van een Elevator Pitch. We werken 
met de Elevator Pitch Hulp die we speciaal 
voor onze Elevator Pitch Presentatie (in 
company) trainingen hebben ontwikkeld. 
 

RESULTAAT 
Je krijgt meer inzicht in je wijze van 
communiceren en de rol die je daarbij 
inneemt. Na de training profileer je jezelf en 
je ideeën op geheel eigen wijze en leg je vol 
zelfvertrouwen nieuwe contacten. 
 
MEER INFORMATIE 
Wil je ook prettiger en duidelijk(er) 
communiceren in specifieke situaties en jezelf 
leren beter te presenteren? 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. 
 
Deelname aan de Masterclass kost € 325,- ex 
BTW pp voor een hele dag (van 9.00 - 16.00 
uur), inclusief handout, 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. 
  

De MasterClass Communiceren en profileren 
is een maatwerk verdiepingstraining. Op 
basis van persoonlijke input van alle 
deelnemers wordt het programma 
samengesteld. Op deze manier biedt de 
training aan elke deelnemer de juiste 
verdieping. 
We werken in een kleine groep van maximaal 
8 deelnemers, dus schrijf je snel in! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=397
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=85
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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NIEUWS! 

  

[Z]AAN DE WANDEL 2014 
Wandelen in de strijd tegen borstkanker 
 

Op zondag 7 september 2014 vond voor de vierde keer het 

succesvolle wandelevenement [Z]aan de Wandel plaats. 
Een sportieve wandeldag voor jong en oud met als doel 
geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. 

  
De vele enthousiaste vrijwilligers uit verschillende organisaties en de positief gestemde 
deelnemers hebben ons vorig jaar zo gemotiveerd dat we, als lid van de Rotary De Zaan-Zaandijk, 
ook dit jaar weer met plezier ons steentje wilden bijdragen. Vanuit Langedijk Consult hebben we 

geholpen met het inschrijven en ontvangen van de ruim 2500 enthousiaste wandelaars. 
 
Wandelaars en sponsors hebben dit jaar samen een bedrag bijeengebracht van maar liefst  

65.000 euro! Het bedrag zal volledige ten goede komen aan onderzoek naar de genezing en 
betere behandeling van borstkanker door het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis en een online borstkankerproject van het Zaans Medisch Centrum. 
 
Op www.zaandewandel.nl kun je alle informatie over het evenement en de foto’s nog eens rustig 
bekijken. 

 
 
 

 

Loop of help je volgend jaar ook (weer) mee? 

http://www.zaandewandel.nl/
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA 
We zijn iedere keer heel blij met alle likes en positieve reacties die 
we ontvangen op onze en foto’s, berichten en tips op Twitter en 
onze Facebookpagina Langedijk Consult Coaching. 
 
Ook vrolijk verrast werden we door het compliment van Karin 
Smit over onze nieuwsbrief (nr. 25) Goede complimenten geven! 

 

Via Twitter en op onze Facebook pagina tref  je tips en  info over bijvoorbeeld: 
 
 

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! 
 
 
 

Beste Miranda, 
 
Ik wil je een compliment geven (positieve feedback ) om je 
nieuwsbrief qua opzet en inhoud! Ik heb de nieuwsbrief ook 
op mijn afdeling gedeeld.  
Toevallig hadden we de dag daarvoor gesproken over het 
geven van feedback in het afdelingsoverleg. 
 

Karin Smit 
Business Controller, Rabobank Haarlem en omstreken 

Meer weten over goed eten en 
gezond leven? In dit fris en fruitige 
blog lees je er alles over.  

 

Trekvogelpad 
Over bewegen gesproken: enkele weken geleden is 
Miranda gestart met het wandelen van het 
Trekvogelpad. Op Facebook kun je haar vorderingen 
volgen. Met mooie foto’s van de prachtige natuur en 
pittoreske dorpjes langs de route. 

Recensies 
Met regelmaat schrijven we recensies 
over boeken die van toepassing zijn op 
onze coachwerkzaamheden. 
Volgende keer in deze rubriek een 
recensie van het boek Zonder angst of 
zorgen van Helen Kennerly. 

 

http://www.facebook.com/miranda.lange
https://twitter.com/MirandaCo
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=319
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.goedetengezondleven.nl/
http://www.goedetengezondleven.nl
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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. 
 
INDIVIDUELE EN 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 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 

http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
https://www.facebook.com/pages/Langedijk-Consult-Coaching/19572591047
https://twitter.com/MirandaCo
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_
http://www.ecabo.nl/

