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UIT DE DIP: RUSTIG EN 
GESTAAG OPBOUWEN! 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben 
we ons gericht op het versterken 
van je fysieke weerstand, zodanig 
dat je meer energie hebt om uit 

een dip te klimmen.  
Wanneer je gezond bent en een goede fysieke weerstand hebt gaan 
dingen je gemakkelijker af. Je hebt meer energie, voelt je sterker en je 
bent beter opgewassen tegen moeilijke taken en eventuele 
tegenslagen. Wanneer je niet zo lekker in je vel zit, heeft dit ook directe 

gevolgen voor je energiebalans.  
 

Negatieve spiraal 
Hierdoor loop je het risico om in een negatieve spiraal te raken. 
Zo kun je in een situatie waarin je meer stress ervaart bijvoorbeeld 
merken dat je concentratie omlaag gaat, waardoor je bepaalde zaken 
misschien minder goed aankan, wat kan leiden tot minder 
zelfvertrouwen en dat kan op zich weer spanning geven. 
 

Naast goed zorgen voor je fysieke welbevinden is het minstens zo 

essentieel om mentaal sterk en flexibel te zijn: Een gezonde geest in 
een gezond lichaam. 
 

In deze nieuwsbrief gaan we in op die mentale kant van de zaak. Hoe 
ga je met jezelf om in een dip en hoe bouw je weer rustig op?  
En wil je een dip voorkomen: hoe bouw je mentale weerbaarheid op? 
 

Vorige keer beschreven we hoe je je zelf kunt zien als een vuurtje: als 
het je goed gaat brandt dit uitbundiger en heb je letterlijk meer energie 
dan wanneer je je minder goed voelt.  

 
 

 

AGENDA 
Goede voornemens? Nu 
inplannen voor 2015! 
22 januari 2015: 
Elevator Pitch Presentatie 
Training 
 

Start 5 februari 2015: 
Externe intervisie voor 
managers in verander-
processen, zie p.12 
 

5 maart 2015: 
Masterclass communiceren 
en profileren, voor wie eerder 
aan één van onze trainingen 
Effectief en assertief 
communiceren deelnam, zie 
p.13 
 

13 en 27 maart 2015: 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie p.5 
 

10 en 24 april 2015: 
Training Succes met 
Timemanagement 
 

17 april 2015 (ochtend): 
Workshop Train de Trainer 
met SuccesManagementSpel, 
 

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

 

De confrontatie met jezelf aangaan 
De vraag is nu: (h)erken je het wanneer je nog maar een heel klein vlammetje bent? Sta je dan stil bij 
hoe je je voelt en weet je wat je nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen? Of ga je door (met 
rennen en vliegen) alsof je alle energie van de wereld hebt?  
 

In onze praktijk spreken we regelmatig met mensen die in een dip zitten. Die hebben soms te lang te 
veel gegeven. Het zijn vaak doorzetters die de lat voor zichzelf heel hoog hebben liggen. Ze vinden 
zichzelf soms niet belangrijk genoeg of weten of durven niet goed voor zichzelf op te komen en te 
zorgen. Ze staan altijd klaar voor anderen en schieten er soms zelf bij in. 

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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Een mooi en stabiel vuurtje bouwen  
Voor jezelf gaan zorgen als je nog maar een 
klein vlammetje bent, betekent allereerst 

accepteren dat je een klein vlammetje bent, 
met alle consequenties van dien. Dat kan heel 
confronterend voelen. Het betekent ook dat je 
geen grote houtblokken toevoegt want die 
smoren alleen het vuur.  
Dus niet als je uitgeput bent een grote 
groepsreis van 6 weken boeken om ‘bij te 
komen’ . 
 
Om van een klein vlammetje weer een 
knapperend kampvuur te maken ga je kleine 
takjes en twijgjes toevoegen en zachtjes blazen. 

Dit houdt in dat je accepteert dat je kleine 
stapjes zet. Soms vat er een twijgje vlam, dan 
pakt het en wordt het vuurtje iets groter. 
Sommige twijgjes pakken niet of doven. Kleine 
stapjes zetten betekent accepteren dat het zo is 
als het is en daar zorgvuldig en consequent 
naar handelen.  

Zachtjes aanwakkeren 
Wanneer je uit de dip aan het klimmen bent, 
gaat het je soms niet snel genoeg.  
Kijk je naar jezelf met de blik van degene die 
altijd alles kon, die heel snel ging of die vindt 
dat het veel sneller zou moeten gaan, dan kan 
een gevoel van ontevredenheid, angst of 
verdriet ontstaan dat het niet goed komt en dat 
het te lang duurt. Juist hierin vergt het weer 

mild te zijn voor jezelf. Wees blij met de stapjes 
die je wel zet en wees trots op je rustige 
opbouw.  
 
Als je weer wat steviger in je schoenen staat, 
kunnen de takjes die je op je vuur legt weer wat 
groter zijn. 
 

 
 

Rustig opbouwen zit ‘m in: 
 

 
 
 DE DUUR 

Bedenk hoe lang je een activiteit plant. 
Bouw langzaam het aantal uren dat je 
actief bent uit. 

DE CONTEXT 
Wees je bewust van de invloed die de 
omgeving op je heeft. Kies ervoor om stap 
voor stap weer meer activiteiten op te 
pakken, waarin je met meer mensen te 
maken hebt. 
Blijf ook in drukke winkels rustig 
ademhalen, en neem weer de snelweg. 

Wil je de dip voor zijn? Op de volgende pagina tref je 10 tips om jezelf 
mentaal versterken! 
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De dip voorkomen!  

10 tips voor een positieve mindset 

1 MILD ZIJN VOOR JEZELF 

Door steeds over jezelf te oordelen, maak je het voor jezelf en anderen moeilijk om te groeien en te 
genieten. Kies voor een milde houding. 

2 STEL HAALBARE, POSITIEVE DOELEN  

Door te grote doelen te stellen, zet je te veel druk op jezelf.  
Met kleine, haalbare doelen kun je weer gaan ervaren hoe het is om iets te realiseren en succesjes te 

boeken. Dit vergroot je (zelf)vertrouwen. 

3 KIES VOOR POSITIEVE OVERTUIGINGEN 

Door negatieve gedachten in stand te houden, houd je jezelf klein. Met je taal (dat kan ik niet, dat 
lukt mij nooit) bevestig je jezelf in het negatieve. Ga na wat het alternatief is voor de negatieve 
overtuigingen die je hanteert (ik kan dit, het is super dat ik leer en oefen, ik ben heel erg ok!) 

4 EXPERIMENTEER MET NIEUW GEDRAG 

 Durf te zijn wie je wilt wezen. 

5 DENK VOOR JEZELF EN CHECK 

Check bij anderen wat ze van je vinden (i.p.v. bang te zijn voor wat ze zouden kunnen denken).  

Check aan de voorkant wat de verwachtingen van anderen zijn. Maak verwachtingen SMART 
en voorkom zo dat ze in je hoofd onoverkomelijk groot worden. Check aan de achterkant hoe iets is 
ervaren. Evalueer en wees blij met feedback.  

6 DURF LOS TE LATEN 

Heb vertrouwen in anderen dat ze dingen kunnen en willen doen.  
Stel samen heldere doelen: ‘wat’ wordt opgeleverd? En laat het ‘hoe’ over aan anderen. 

7 DURF NEE TE ZEGGEN 

Als je voelt dat je iets niet wilt doen, wees daar dan duidelijk over. 

8 SCHAKEL JE NETWERK IN 

En…durf een hulpvraag te stellen. Creëer balans en laat anderen ook eens voor jou zorgen. 

9 BEGIN! 

Je kunt heel veel goede voornemens hebben, maar als je niet start met zaken werkelijk anders op te 
pakken, dan onthoud je jezelf de kans om daar de vruchten van te plukken en te groeien. Als je blijft 
doen wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Dus start met nieuw en krachtiger gedrag en een 
positiever beeld van jezelf! 

10 VIER JE SUCCESSEN! 

(H)erken je eigen kwaliteiten en talenten.  
Benoem wat er wél goed gaat en zie wat beter is gelopen.  

Vergroot je zelfvertrouwen door blij te zijn met de stappen die je hebt gezet. 

Wil je hier hulp bij? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder! 
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Wil je zelf 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 

Always look on 
the bright side of 
life!:  Voor een 

vrolijke noot in 
moeilijke tijden. 
Uit Life of Brian van 
Monty Python 
(1979).  
3:18 min.  

In deze en de vorige nieuwsbrief hebben we ons gericht op het omgaan met 
en voorkomen van een dip door het versterken van je fysieke en mentale 
kracht en flexibiliteit. 
 

Wanneer je aan de signalen van je lichaam en geest geen gehoor geeft en 
door blijft gaan met niet goed voor jezelf zorgen, bestaat de kans dat je dip 
blijft aanhouden. Door heftige omstandigheden binnen de privé- of 
werksfeer kan je dip worden vergroot en op termijn leiden tot hevige 
spanning, (werk)stress en mogelijk zelfs tot een burn-out. 

 
 
 
 
 
In de volgende nieuwsbrief, de laatste in ons drieluik over het vergroten van je weerstand en 
weerbaarheid, gaan we in op de symptomen, gevolgen én aanpak van (werk)stress. Hoe herken je 
(werk)stress bij jezelf? Welke maatregelen kun je nemen om stress en burn-out te voorkomen? 
 

Onze volgende nieuwsbrief gaat over het 
herkennen en aanpakken van (werk)stress 

WEETJES 
 Mens sana in corpore sano (een gezonde geest in 

een gezond lichaam) is afkomstig uit Satire X van de 
Romeinse dichter Juvenalis (1e-2e eeuw), een 
gedicht over alles wat kwaliteit geeft aan het leven. 

 Ruim 1,2 miljoen Nederlanders lijden jaarlijks aan 
een najaars- of winterdip, door gebrek aan daglicht. 
Vrouwen blijken hier vaker last van te hebben dan 
mannen. Dagelijks overdag ca. een uur naar buiten 
gaan kan verlichting brengen. Lichttherapie is een 
goed alternatief. In Zweden bestaan daarom al jaren 
lichtcafés, waar je onder het genot van een drankje, 
jezelf bij een speciale lamp even kunt opladen. 

 Het inkleuren van tekeningen wordt regelmatig als 
ontspanningstherapie aangeraden. Het uitvoeren 
van eenvoudige taken werkt namelijk ontspannend. 
Ook al is het werk niet moeilijk, je moet je er toch 
op concentreren, waardoor je je gedachten even stil 
kunt zetten. Er zijn inmiddels verschillende 
kleurboeken voor volwassenen te koop. Leuk voor 
jezelf of als cadeau! 

 Genieten van de mooie dingen in het leven helpt je 
om je te ontspannen. Laat je eens bewust afleiden 
door een mooie zonsopkomst, een kunstig 
schilderij of een lekker dessert.  

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


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 5/14  

 
 
 

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

5 maart 2015 
Meer informatie op pag.13 

 
 

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 13 en 27 maart 2015 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 grenzen stellen (m.b.v. een zeer handig en 
eenvoudig toe te passen 4 stappen model), 'nee' zeggen, het 
onderscheiden van vier gedragstypen, feedback geven en ontvangen, 
omgaan met kritiek 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 
Begeleiding Bureau Jeugdzorg in transitie en transformatie 
Door: Stephanie Lutz, communicatieadviseur 

 
 

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland 
bevindt zich in een fase van transitie en 
reorganisatie. Vanaf 1 januari 2015 zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 
Dat betekent voor Bureau Jeugdzorg dat zij een 
aantal van haar huidige taken, zoals de toeleiding 
naar zorg, overdraagt aan andere organisaties. 
Daarnaast moet afscheid genomen worden van 
een grote groep medewerkers.  
 
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de inrichting 
van de opvolger van het huidige bureau. Deze 
voert (preventieve) jeugdbescherming en 
jeugdreclassering uit en richt zich vooral op 
gezinnen met complexe problematiek. De 
ambitie is deze nieuwe organisatie ook op een 
andere manier te laten werken, aansluitend op 
cultuurveranderingsprocessen die al eerder in 
gang zijn gezet.  

Deze nieuwe manier van werken sluit nauw aan 
op de veranderde maatschappelijke visie op 
zorg aan kinderen en hun gezinnen. Leidend 
principe hierin is de focus op de mogelijkheden 
van de eigen kracht van de kinderen, ouders en 
het bredere netwerk om hen heen. 
 
Professionals nemen niet meer de regie over, 
maar laten deze veel meer bij het gezin. Dat 
vereist een andere manier van denken en 
werken en bovenal: een andere houding.  
Parallel hieraan, wil de organisatie ook de 
professionals in de organisatie in hun kracht 
zetten en meer verantwoordelijkheid geven. 
Streven is op termijn te werken met 
zelfsturende teams, die zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun productie, budget en personeel. 
 
Voor de inrichting van de nieuwe organisatie is een 
kernteam, bestaande uit directie, management en 
professionals, in het leven geroepen. De leden van 
het kernteam en het MT in oprichting worden sinds 
april 2014 begeleid door Miranda Langedijk van 
Langedijk Consult.  
 

David Lamas, adjunct directeur Jeugdbescherming west, over zijn ervaring met de procesbegeleiding door 
Miranda Langedijk 
Onze organisatie bevindt zich momenteel in een kwartiermakers fase, waarin we bezig zijn met de transitie naar de nieuwe 
gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west. In haar begeleiding van het kernteam en het MT in oprichting in dit traject, 
zorgt Miranda ervoor dat we ons blijven focussen op het proces dat nodig is om de nieuwe organisatie vorm te geven. 
 

Wat me aan de samenwerking met Miranda direct is opgevallen, is de snelheid waarmee ze de complexe situatie waarin we 
ons bevinden, heeft doorgrond. Ze heeft feilloos in de gaten wat er nodig is om te focussen op de prioriteiten en hoe deze te 
realiseren. 
 

Miranda’s energie en gedrevenheid werken aanstekelijk. Zelfs aan het einde van de lange dagen die we maken, hebben we 
als team nog voldoende enthousiasme en kracht om door te gaan. 
Opvallend is ook haar hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Ze werkt, wanneer dat voor het project noodzakelijk is, 
ook even vrolijk na kantoortijd en in de weekenden. Daarnaast heeft ze, naast de focus op het collectieve organisatieproces 
en het teamtraject, ook haar antennes gericht op het welbevinden van de individuele managers en professionals. Waar nodig 
neemt ze de tijd voor persoonlijke ondersteuning en reflectie. Dit heeft een zeer positieve invloed op de samenwerking 
binnen het team. Ik beveel haar van harte aan, zeker ook aan organisaties die zich in zeer complexe situaties bevinden. 
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Stephanie Lutz: communicatie in een organisatie in transitie en transformatie 
 
Mijn naam is Stephanie Lutz. Samen met Miranda Langedijk ben ik in het voorjaar van 2014 aan de 
slag gegaan met het kernteam dat de basis legt voor het ontwerp van de opvolger van Bureau 

Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Ik ben 
een allround communicatieadviseur met veel ervaring in het begeleiden van verandertrajecten én 
het vertalen van een nieuwe organisatiekoers in communicatiemiddelen, zoals huisstijl en website. 

SCHEEPSWERF 
Bij dit traject hebben we voor de interne 
communicatie de metafoor van de Scheepswerf 
gebruikt. Op verschillende plaatsen in de 
organisatie wordt in projectgroepen gewerkt aan 
onderdelen van het nieuw te bouwen ‘schip’. 
Doel van het kernteam is het werk van al deze 

groepen zo te begeleiden dat er op 1 januari 
2015 een zeewaardig jacht te water kan worden 
gelaten. 
 
Om de verschillende projectgroepen met elkaar 
in verbinding te brengen, hebben we 
Scheepswerfbijeenkomsten in het leven 
geroepen. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de 
nadruk vooral op het faciliteren van 
kennisuitwisseling en samenwerking. Daarnaast 
is de Scheepswerf iedere vrijdag 'open' en 
kunnen medewerkers vrijblijvend binnenlopen bij 
het kernteam. Medewerkers worden verder 
geïnformeerd via de interne 
communicatiemiddelen als intranet en 
nieuwsbrieven. 
 
GEVOELIG 
Wat communicatie in dit traject ingewikkeld 
maakt, is het feit dat medewerkers en 
leidinggevenden pas in het najaar duidelijkheid 
konden krijgen of zij deel zouden gaan uitmaken 
van de nieuwe organisatie. Dat was een 
belangrijk aspect om je met de nieuwe 
organisatie te kunnen identificeren. 

Tegelijkertijd merken we dat ook medewerkers 
die afscheid moeten gaan nemen, zich toch 
vanuit hun intrinsieke motivatie zijn blijven 
inzetten. Dat vind ik heel bijzonder en mooi om 
te zien. 
 
NIEUWE KOERS 
Doel was de nieuwe organisatiekoers ook in de 
externe communicatie duidelijk te maken. 
Hiervoor hebben we een bij de nieuwe 
organisatiestrategie passende naam: 

‘Jeugdbescherming west’ en huisstijl laten 
ontwikkelen.  
 
Op basis van het beleidsplan is een boekje 
gemaakt waarin de nieuwe organisatie kort en 
krachtig wordt voorgesteld. Ook bij de 
ontwikkeling van de nieuwe 
communicatiemiddelen, zoals de website, zijn 
we uitgegaan van de strategische 
uitgangspunten van de nieuwe organisatie: 
zoveel mogelijk aansluitend bij de eigen kracht, 
behoeften en mogelijkheden van de cliënten. 
 
Wil je met me in contact komen, dat kan via 
Langedijk Consult (info@langedijkconsult.nl of  
075-614.54.27) 
 
Meer over het traject dat we bij Bureau Jeugdzorg 
Haaglanden/Zuid-Holland verzorgen lees je op de 
vorige pagina 

mailto:info@langedijkconsult.nl
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Ik heb de coaching door Miranda ontzettend fijn gevonden. 
Terugkijkend zie ik hoe ver ik in een half jaar tijd ben gekomen. Ik 
ben echt enorm gegroeid. Ik voel me ontspannen, ik zie wat er 
komt, ga dat positief aan en geniet ervan. 
 
Samen touwtrekken 
Met Miranda had ik direct een klik, het voelde gelijk vertrouwd. 
Precies zoals mijn werkgever op basis van de website van 
Langedijk Consult al had ingeschat.  
Zelf ben ik een makkelijke prater en Miranda kan heel goed luisteren en benoemen wat ze hoort. 
Iedere keer haalde ze direct de zaken naar voren waardoor ik meer inzicht in mezelf kreeg, hoe en 
waarom je op een bepaalde manier naar dingen kijkt. Ik vergelijk het een beetje met touwtje 
trekken: telkens haalde Miranda een onderwerp naar boven waar ik direct mee aan de slag kon. 
 
Coachtoolkit: persoonlijke en professionele ontwikkeling 
Met Het SuccesManagementSpel leerde ik op een meer zelfstandige manier naar mezelf te kijken 
en bewuste keuzes te maken. Het gevoel iets te ‘moeten’ verdween ook hierdoor. Ik vind het spel 
een aanrader voor iedere werkgever en het was een mooie aanvulling op de coachgesprekken. 
 
Wandelen 
Miranda en ik hebben tijdens de coaching veel gewandeld. Wandelen en in de natuur zijn is iets wat 
bij mij past, al van jongs af aan. De combinatie met coaching was wel een ‘eye-opener’ voor me. 
Met wandelen kun je zaken veel gemakkelijker los laten, iets waar ik eerst moeite mee had. De 
natuur en omgeving als metafoor voor mijn eigen leven. Zaken die me opvielen en aanspraken, kon 
ik gebruiken als inspiratiebron om mee verder te gaan, zowel in mijn werk als privé.  
 
Ik ben blij en trots dat ik de stap heb gezet om bij mijn werkgever om coaching te vragen en extra 
blij dat ik bij Langedijk Consult terecht kwam. Als je iets niet zelf kan, kun je hulp zoeken. Voor deze 
hulp ben ik heel dankbaar! 

 
Marlies Smit, leerkracht Herman Broerenschool 

  

REFERENTIE  
 
Met ferme stappen bouwen aan mentale weerbaarheid! 
 
Marlies volgde een individueel (wandel)coachtraject bij Miranda. De combinatie van coaching en 
wandelen in de natuur heeft gemaakt dat ze in korte tijd, veel en grote stappen heeft gezet.  
Hieronder haar positieve verhaal. 
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Een medewerker uit mijn team heeft na het volgen 
van de training Effectief en assertief 
communiceren bij Langedijk Consult aansluitend 
een individueel coachtraject gevolgd. 
 

Resultaat verankeren 
Wat ik als leidinggevende zeer heb gewaardeerd 
in dit traject is het resultaat. De medewerker heeft 
zowel tijdens de training als in het individuele 
coachtraject geleerd zaken snel op te pakken en 
deze direct te verankeren in haar gedrag. 
Het reflecteren, feedback geven en ontvangen, 
grenzen stellen en zichzelf profileren heeft ze 
allemaal direct toegepast. 
 

Samenwerking 
Waar ze eerder er soms genoegen mee nam dat de 
verbetervoorstellen die ze deed, niet werden 
opgepakt binnen het team en uiteindelijk 
verzandden, ging ze later in gesprek om haar 
ideeën meer kracht bij te zetten.  
Ook zoekt ze nu sneller contact met collega’s om 
samen naar oplossingen te zoeken, waarbij ze de 
confrontatie niet meer uit de weg maar 
ontspannen aangaat. 
 

Deze veranderingen zijn goed verankerd en 
hebben een gunstige invloed op haar rol in het 
team, de sfeer en de resultaten. Dat is voor 
iedereen goed. 
 

Langedijk Consult 
Een coachtraject bij Langedijk Consult heb ik 
ervaren als flexibel, persoonlijk en maatwerk. 
Miranda inventariseerde van te voren bij mij als 
opdrachtgever, in goed overleg met de 
medewerker, wat exact de behoefte was. 
 

De coach 
Ik vind Miranda een heel prettig iemand. Ze 
straalt rust uit en ze is zeer professioneel in haar 
aanpak. Ze kan mensen op een vriendelijke, doch 
resolute manier uit hun comfortzone laten komen. 
Ze heeft een scherpe manier van analyseren en 
een groot inlevingsvermogen. Hierdoor is het 
mogelijk om samen tot de gewenste oplossing te 
komen. Voor onze organisatie is dat zeker gelukt! 
Tenslotte vind ik het bijzonder dat ze ook buiten 
het traject om attent is. Dat is meer dan zakelijk 
goed, het komt uit haarzelf. 
 

Ik kan Miranda aanraden als coach en trainer en 
we hebben inmiddels ook al vaker gebruik van 
haar gemaakt. 
 

Henriëtte Hubert, teamleider Evean/Espria 
 

 
 

REFERENTIE  
 
Effectievere communicatie en samenwerking binnen een team 
 
Henriëtte zorgde er als leidinggevende voor dat haar medewerker kon deelnemen aan een 
individueel coachtraject en de empowerment training Effectief en assertief communiceren met 
mooie resultaten voor zowel haar medewerker als haar team. 

 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
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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! 
 

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!  

Feestactie met Het SuccesManagementSpel! 
Ben je op zoek naar een origineel en zinvol cadeau voor 

Sinterklaas of 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 

FSTL85 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. 
 

Week van de ondernemer 
Op 26 & 27 november vond in de RAI de Week van 
de Ondernemer #wvdo plaats. Wij waren erbij!  

Zeer inspirerende sprekers als Arko van Brakel 
(directeur De Baak), Koen Gonnissen (topcoach), 
Jochem Uytdehaage (schaatser/bedrijfstrainer) en 

Mario Bierkens (realisatiecoach) over vitaliteit en 

regie voeren over je eigen leven als ondernemer en 

privé. Ook volgend jaar gaan we zeker weer! 

Arko van Brakel: De crisis is voorbij als je de nieuwe 
werkelijkheid hebt geaccepteerd. #wvdo  

 

En over vitaliteit: "Zitten is het nieuwe roken" @arkovb  

https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
http://www.facebook.com/miranda.lange
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
https://twitter.com/uytdehaage
https://twitter.com/hashtag/wvdo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/wvdo?src=hash
https://twitter.com/arkovb
https://twitter.com/arkovb
https://twitter.com/KoenGonnissen
https://twitter.com/KoenGonnissen
https://twitter.com/hashtag/wvdo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/wvdo?src=hash


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 11/14  

 
 
 

 

Negatieve gevoelens als angst, 
stress, nervositeit en spanning 
heeft iedereen wel eens. Soms 
hebben deze gevoelens echter 
zo'n grote invloed op de 
kwaliteit van je leven, dat ze je 
belemmeren in je dagelijks 
functioneren. Vermijden van 
situaties en ervaringen kan een 
tijdelijke oplossing zijn, maar 
verergert de problemen op de 
lange termijn. 
 

Oorzaken en kenmerken 
'Zonder angst of zorgen' van 
psychotherapeut Helen 
Kennerly is een zelfhulpboek, 
waarmee de lezer, volgens de 
principes van de Cognitieve 
Gedrags Therapie (CGT), 
stapsgewijs de 
basisvaardigheden ontwikkelt 
om met spanningen om te 
kunnen gaan, met als resultaat 
meer zelfvertrouwen en een 
positievere kijk op zichzelf. 
 

Het boek bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel 
beschrijft Kennerly het  

ontstaan en de kenmerken van 
verschillende angstproblemen 
en geeft ze de lezer inzicht in 
de manieren van 
(doem)denken die deze 
angstproblemen in stand 
houden.  
 

Angsten praktisch te lijf 
In het tweede, praktische, deel 
van het boek behandelt de 
auteur vijf vaardigheden- 
trainingen (zie inzet) die de 
lezer helpen onderzoeken 
welke aanpak en verandering 
van denken en gedrag voor 
hem of haar het meest effectief 
zijn. Als hulpmiddel om dit snel 
en eenvoudig in kaart te 
brengen, wordt de lezer 
aangeraden gedurende enige 
tijd een dagboek bijhouden. 
Voorbeelden van verschillende 
dagboeken bevinden zich 
achter in het boek. 
 

Zonder angst of zorgen’ bevat 
205 pagina's en 12 
hoofdstukken die zijn verdeeld 
in korte subonderwerpen. 

‘Deze indeling, de toegankelijke 
schrijfstijl, concrete 
voorbeelden en eenvoudige 
schema's maken dit 
zelfhulpboek gemakkelijk 
leesbaar en daarmee geschikt 
voor een breed publiek. 
 

Geen excuses 
Als kers op de taart brengt 
Kennerly aan het eind van 
iedere vaardighedentraining 
alle mogelijke tegenwerpingen 
van lezers aan de orde en weet 
ze deze op een begripvolle 
doch resolute wijze te 
weerleggen. Hiermee geeft ze 
de lezer dát steuntje in de rug 
dat nodig is om door te zetten 
om zijn of haar doel te 
bereiken.  

BOEKRECENSIE 
Zonder angst of zorgen 
Verminder je piekeren stap voor stap 
Uitgeverij Nieuwezijds, 2011. 
Door: Helen Kennerly  
ISBN: 978 90 5712 3467 
 

 
 

Deze boekrecensie is geschreven door Nannette de Boer voor Counselling 
Magazine (september 2014). Deze en andere boekrecensies tref je ook aan op 

onze website onder Langedijk Consult: in de pers, boekrecensies.  
  

VERSTERK JE PROBLEEMOPLOSSEND 
VERMOGEN: 

1. Beschrijf het probleem 
2. Ga brainstormen  
3. Evalueer je oplossingen 
4. Combineer en orden je ideeën 
5. Stel een plan op 
6. Voer de oplossingen uit 
7. Evalueer je vorderingen 

http://www.counsellingmagazine.nl/nl/cm-actueel/recensies-counselling-magazine-september-2014-deel-1
http://www.counsellingmagazine.nl/nl/cm-actueel/recensies-counselling-magazine-september-2014-deel-1
http://www.langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=141
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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.  

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
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MASTERCLASS COMMUNICEREN EN PROFILEREN 
 

Op donderdag 5 maart 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 
 
 

  
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! 

 

Direct inschrijven voor 
deze training! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=397
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
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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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 
- burn-out 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/

