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Check je (werk)stress!
Het grote belang van tijdig signaleren
HELP! WERKSTRESS
Hoofdartikel door Miranda Langedijk

Werkstress is een groot en kostbaar
probleem!
1 op de 8 werknemers in Nederland
heeft last van werkstress. Ruim 40%
noemt het werk mentaal belastend. Ook
vindt een kwart van de werknemers de hoge tijdsdruk een probleem. In
het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het
ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk.
Volgens een recente studie door de Europese Unie (2014) ervaart 25% van
de werknemers werkstress gedurende de gehele of het grootste deel van
de werktijd. In Nederland lopen bijna 1 miljoen mensen jaarlijks het risico
op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziekten.
Werkstress leidt in grote mate tot minder betrokkenheid, het niet gezond
en geconcentreerd op het werk komen, een lagere productiviteit en
ziekteverzuim. Een kostbare beroepsziekte dus die in veel organisaties nog
niet of niet goed bespreekbaar is. Een taboesfeer of cultuur waarin
werkstress en burn-out niet (goed) op tafel komen vergroot de kans op
(langdurige) uitval. Vaak zijn managers ook onvoldoende op de hoogte van
het herkennen van en omgaan met de signalen van werkstress en burnout.

In onze vorige twee nieuwsbrieven hebben we
aandacht besteed aan het versterken van je
fysieke weerstand en het bouwen aan je
mentale weerbaarheid.
INHOUDSOPGAVE

In dit derde en laatste deel van ons drieluik
lees je alles over:
- de oorzaken van (werk)stress
- de gevolgen van stress op de lange termijn
- de signalen van stress bij jezelf en anderen
- 10 tips om stress te reduceren
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AGENDA
Voorjaar: dé tijd om je
vaardigheden en
competenties op te frissen en
uit te breiden!
5 en 19 juni 2015:
Training Effectief en assertief
communiceren, zie p.7
10 en 24 april 2015:
Training Succes met
Timemanagement
17 april 2015 (ochtend):
Train de Trainer voor
(wandel)coaches en trainers:
Wandelworkshop met Het
SuccesManagementSpel
23 mei 2015:
Nationale WandelCoachDag
i.s.m. Het Amsterdamse Bos
Gratis event voor iedereen! Zie
pag.10

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

Nationale aandacht voor werkstress
In 2012 werden door werknemers die verzuimden met
psychische klachten door het werk, gemiddeld 64
werkdagen verzuimd (TNO). Het Trimbos instituut
berekende in 2011 dat de kosten van het totale verzuim
door psychische aandoeningen voor Nederland
ongeveer 2.7 miljard euro bedraagt.
Reden voor de overheid om, onder leiding van minister
Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vanaf
november 2014, vier jaar lang extra aandacht te
besteden aan het voorkomen van uitval door
psychische klachten. Om dit kracht bij te zetten zal ook
de Inspectie SZW bij controles extra aandacht besteden
aan PSA (psychosociale arbeidsbelasting).
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HOE ONTSTAAT WERKSTRESS?
Spanning kan ontstaan wanneer je
meer uren werkt of
meer verantwoordelijkheden draagt dan je
aankunt in een bepaalde periode of fase van
je leven. Maar het kan ook te maken hebben
met het soort taken dat je uitvoert dat niet
past bij je wensen, voorkeuren of kwaliteiten.
Werk kan zwaarder voelen als je je
niet opgewassen voelt tegen de klus, als de
voorwaarden om succesvol te zijn
ontbreken, als rollen onduidelijk zijn, als je
het gevoel hebt tegengewerkt te worden of
als de erkenning en waardering voor je
inspanningen ontbreken.
Misschien vind je het moeilijk om met verlies
en teleurstelling om te gaan of raak je
gespannen omdat je bang bent het niet goed
te doen, fouten te maken of de
goedkeuring van anderen kwijt te raken.
Kortom: aan de slag gaan met ervaren werkdruk vergt goed nagaan wat er, in een meestal
complexe situatie, voor jou precies speelt.

HOE HERKEN JE WERKSTRESS SIGNALEN BIJ JEZELF EN JE COLLEGA’S?
Gedragsveranderingen die op werkstress kunnen duiden.
Iemand:
 Is gespannen
 Is emotioneler dan normaal; vertoont uitbarstingen van boosheid, machteloosheid (kort lontje,
huilbuien)
 Kan er minder goed mee omgaan als iets fout gaat
 Vertoont uitstelgedrag
 Heeft een minder scherpe planning, haalt deadlines niet
 Heeft een overvolle agenda
 Neemt steeds meer hooi op zijn of haar vork, delegeert niet
 Neemt de tijd niet om werkzaamheden te structureren
 Is vermoeid, lusteloos, slaapt slecht en piekert veel
 Is cynisch en kritisch en klaagt meer dan normaal
 Is vaker kort frequent ziek
Als je deze signalen herkent, maak ze bespreekbaar. Op die manier kun je achterhalen wat er exact
speelt en actie ondernemen.
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WEET JE EIGENLIJK WEL WAT STRESS MET JE DOET?
De gevolgen van stress op de lange termijn
Stress is eigenlijk bedoeld om je lichaam in korte tijd klaar te maken voor actie als er gevaar dreigt.
Maar stress ontstaat ook als je je zorgen maakt of als je piekert.
Bij stress produceert je bijnier drie hormonen:

1. Cortisol
2. Adrenaline
3. Noradrenaline
Deze hormonen zorgen ervoor dat je lichaam direct veel energie beschikbaar heeft, zodat je snel tot
actie over kan gaan om te ‘vechten’ of ‘vluchten’.
Extreme of aanhoudende stress kan er voor zorgen dat je lichaam harder werkt dan goed voor je is.
Dat kan leiden tot verschillende fysieke en psychische klachten. Langdurige of chronische stress kan
ook leiden tot een burn-out.

Directe gevolgen van (aanhoudende) stress op Mogelijk ongezond gedrag als gevolg van
het lichaam:
stress:











de hartslag gaat omhoog
de ademhaling versnelt
de spieren spannen aan en verkrampen
de bloeddruk stijgt
zweten
de bloedtoevoer naar de darmen neemt af dus
problemen in de spijsvertering en de mond
minder snelle afvoer van schadelijke stoffen
lagere weerstand (meer vatbaar voor diverse
ziekten en aandoeningen en minder snel
herstel)
sneller stollen van het bloed. Hierdoor
ontstaan gemakkelijker bloedpropjes,
waardoor een slagader kan verstoppen.






(meer) roken, alcohol drinken of gebruik van
andere verslavende middelen
toename medicijngebruik
ongezond(er) en onregelmatiger eten
te weinig bewegen

Dit gedrag kan weer leiden tot grote
gezondheidsrisico’s.

Logisch dat stress forse consequenties kan hebben. Zowel fysiek, lichamelijk als psychisch,
mentaal.
WIL JE JE EIGEN STRESS SYMPTOMEN CHECKEN?
Op de volgende pagina vind je de checklist om na te gaan of, en zo ja, in welke mate jij
last hebt van stress.
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HOE HERKEN JE DE SIGNALEN VAN STRESS BIJ JEZELF?
Fysieke, lichamelijke symptomen van stress



















Vermoeidheid
Slapeloosheid, slecht inslapen of doorslapen
Gevoel van uitputting
Duizeligheid
Pijn en spanningen in de spieren
Nek en schouderpijn
Snelle ademhaling, kortademigheid,
benauwdheid
Hoofdpijn
Beperkt zicht of wazig zien
Oorsuizen, tinnitus
Maagklachten, buikpijn, darmklachten,
misselijkheid
Hartkloppingen
Hoge bloeddruk
Het koud hebben of juist warm voelen of koorts
hebben
Hoge ademhaling
Hyperventilatie
Trillende handen
Rode vlekken in gezicht of hals

Psychische, mentale symptomen van stress




















Geen energie, geen zin
Minder plezier, geen bevlogenheid
Doorrennen, alles oppakken, geen pauzes nemen
Regie en overzicht kwijt raken
Slaapproblemen, niet uitgerust wakker worden
Concentratie- en geheugen problemen
Verward zijn
Opzien tegen (overvolle) dagen en (moeilijke) taken.
Opzien tegen (werk gerelateerde) persoonlijke
contacten
Piekeren
Opgejaagd, gehaast gevoel
Snel praten
Prikkelbaarheid, kort lontje
Minder flexibel
Angst- en paniekklachten (bv. angst om te rijden, voor
drukke ruimtes, voor verantwoordelijkheden,
presentaties, overleg, gesprekken of confrontaties)
Stemmingswisselingen
Neerslachtigheid
Neiging tot verslaving (te veel eten, ongezond eten,
koffie, roken, drank, drugs)

Kortom: het is dus heel belangrijk, gezien wat stress doet, fysiek en psychisch, hoe vaak het
voorkomt en hoe langdurig en kostbaar de gevolgen zijn, dat je weet waar je mee te maken
hebt, de signalen (h)erkent én actie onderneemt.

Op de volgende pagina 10 tips om (werk)stress te verminderen!
Wil je structureel je stresslevels omlaag brengen? Maak met ons een plan!
We begeleiden mensen individueel en verzorgen ook bewustwording- en preventietrajecten voor
MT’s en teams. Neem contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.
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Ontspan!

10 Tips om (werk)stress te verminderen
1 ZOEK UIT WAAR DE STRESS VANDAAN KOMT
Ga eens bij jezelf na waar je gedachten en stressgevoelens over gaan. Wanneer je dit helder hebt,
kun je concrete acties ondernemen om je stress te verminderen. (Zie ook op de volgende pagina TIP:
maatwerk stress quickscan)

2 LEG DE LAT WAT LAGER
Het stellen van te hoge eisen aan jezelf kan veel stress veroorzaken. De kans dat je in zulke gevallen
iets niet kunt waarmaken is serieus aanwezig en dat kan weer leiden tot een gevoel van falen en
daarmee tot onzekerheid en spanningen. Accepteer wie je bent en wat je kunt, waar je kwaliteiten
liggen en je ontwikkelpunten. Wanneer je je lat iets lager legt, kun je je doelen eenvoudiger halen.
Dat werkt motiverender.

3 ZORG VOOR RITME
Probeer elke dag, ook in het weekend, op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan. Je valt op
die manier gemakkelijker in slaap en je wordt ’s ochtends uitgerust(er) wakker.
Muzikaal ritme: luisteren naar rustige of opgewekte muziek helpt om je stress te verminderen.

4 ADEM IN, ADEM UIT
Wanneer je veel stress hebt, kunnen ademhalingsoefeningen je helpen rustig te worden.
Ademhalingsoefeningen brengen namelijk niet alleen je geest tot rust, maar hebben ook een
positieve invloed op je lichaamsfuncties (hartslag, hersenactiviteit, spierspanning etc.). Je ervaart
minder stress als je hartslag vertraagt en je spieren zich ontspannen.

5 NEEM PAUZE
Neem regelmatig een korte pauze van 5 à 10 minuten, bijvoorbeeld iedere 2 uur. Gebruik de tijd om
even iets te drinken te halen of een tussendoortje te eten. Ga tussen de middag op je werk of thuis
even naar buiten om een korte wandeling te maken. Je doet andere indrukken op en beweegt
tegelijkertijd.

6 VERLEG JE FOCUS
Besteed je veel tijd aan je werk? Het is goed om de focus regelmatig te verleggen.
Het klinkt ouderwets, maar bordspellen zijn heel erg geschikt om je zinnen te verzetten. (Met
uitzondering misschien van Mens erger je niet  ). Bovendien is het spelen van een spelletje een
sociale activiteit die je samen met je gezinsleden of vrienden kunt doen. Vaak kun je er lekker bij
lachen en dat helpt, want positiviteit zorgt voor stressvermindering.
Het is trouwens tegenwoordig ook weer hip om te breien, te haken, vogelhuisjes te timmeren,
kleurplaten te kleuren en puzzels van 1000 stukjes te leggen. Genoeg alternatieven dus om je op een
actieve manier te ontspannen!

7 UIT JE EMOTIES
Mensen die veel spanning ervaren, kroppen dit vaak te lang op. Ze willen anderen niet lastig vallen of
vinden het moeilijk een hulpvraag te stellen. Praten over je emoties lucht op en vermindert je
stressgevoelens.
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8 BEWEEG!
Sporten blijft een goede manier om de stress uit je lijf te houden. Blijf echter binnen je
grenzen en overdrijf het niet. Wandelen in de natuur is bijvoorbeeld een gezonde
manier van bewegen. Rustig en toch sportief. Ook tuinieren is een gezonde en
ontspannende bezigheid.

9 GENIET

Voetjes van de
vloer!
Deze hit brengt je
positiviteit én
beweging. Kun jij
stil blijven zitten?
Happy van Pharrell
Williams. 4:07 min.

Wanneer mensen langdurig teveel stress ervaren, zijn ze steeds minder bezig met wat
ze eigenlijk willen en nodig hebben. Ga weer eens echt na wat jij leuk vindt in het leven. Sta bewust
stil bij een mooi uitzicht en geniet met volle teugen van dat heerlijke toetje. Er is genoeg om van te
genieten zolang je je er maar bewust van bent. Een positieve instelling helpt je te ontspannen.

10 RELATIVEER
Meer relativeren helpt om je stress te verminderen. Ga eens bewust na hoe belangrijk de zaken,
waardoor je gestrest raakt, nu eigenlijk echt zijn. Wat zijn de consequenties als iets niet op tijd
afkomt? Valt er werkelijk iets om, word je aan de schandpaal genageld? Wellicht kun je taken
schrappen of uitstellen. Durf te kiezen. En als je er iets bijneemt als je bord al vol is, ga dan ook na
wat er af kan. Geef belangrijke taken prioriteit, zodat je ze rustig en naar tevredenheid kunt
afronden. En daar kun je dan weer van genieten!
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TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
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.

Onlangs hebben we weer de tweedaagse training ‘Effectief en assertief
communiceren’ afgerond. Deelnemers hebben grote stappen gezet en de
training zeer positief beoordeeld. De eerstvolgende training vindt plaats
op vrijdag 5 en 19 juni 2015.
Trainer: Miranda Langedijk
Direct inschrijven voor deze
training!
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!

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, beleidsfinancieel, 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).
De tweedaagse training Effectief en assertief
communiceren heeft me veel opgeleverd. Zo
heb ik meer inzicht gekregen in mijn houding
naar anderen en in de wijze waarop ik met
anderen communiceer. Daarnaast heb ik ook
geleerd hoe je op een goede manier
feedback geeft en je grenzen beter duidelijk
kunt maken.
De omstandigheden waarin de training werd
gegeven beoordeel ik als zeer positief. Ik ben
zeer tevreden over Miranda als trainer; de
sfeer onder de deelnemers was prima en we
zijn beide dagen goed verzorgd.
Mocht je overwegen deze of een andere
training bij Langedijk Consult te volgen:
gewoon doen!
Willem Kraaij
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MEER INFORMATIE
Wil je ook minder stress, gericht voor jezelf opkomen,
prettiger en duidelijk(er) communiceren en je doelen gaan
realiseren? Neem dan contact op met Miranda Langedijk (0613.54.10.47) 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!
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EVEN KENNISMAKEN…
door Annemieke Kee en Martijn Dull, stagiairs bij Langedijk Consult

Aan het begin van 2015 zijn Annemieke Kee en Martijn Dull gestart als stagiairs bij Langedijk
Consult. We heel zijn blij met hun enthousiaste inzet en de bijdrage die ze leveren. In dit artikel
stellen Annemieke en Martijn zichzelf voor.
Mijn naam is Annemieke Kee en
ik ben in februari als stagiaire
begonnen bij Langedijk Consult.
Ik ben 3e jaars student Economie
en Bedrijfskunde in de richting
Accountancy & Control aan de
Universiteit van Amsterdam.
Ik vind het heel leuk om hier stage te lopen,
omdat ik bij Langedijk Consult de mogelijkheid
krijg om op veel verschillende gebieden
zelfstandig aan de slag te gaan.
Zo lever ik een bijdrage aan de nieuwsbrief door
bijvoorbeeld dit artikel en het verzamelen van
informatie. Daarnaast help ik mee met het
organiseren van de Nationale WandelCoachDag
2015 en breng ik verschillende werkprocessen in
kaart.
Vooral deze laatste taak biedt mij, als
aankomend accountant, de mogelijkheid veel te
leren over hoe een organisatie werkt en hoe
belangrijke informatie moet worden vastgelegd
en opgeslagen. Eén van de belangrijkste taken
van een accountant is het controleren van
(financiële) bedrijfsgegevens. Door interne
controle maatregelen toe te passen, zorg je als
bedrijf dat informatie op een correcte manier
wordt verwerkt. Ik heb gemerkt dat Langedijk
Consult dat heel zorgvuldig doet.

Mijn naam is Martijn Dull, ik
ben 23 jaar en ik studeer ook
Economie en Bedrijfskunde
aan de Universiteit van
Amsterdam. Ik loop sinds het
begin van het jaar stage bij
Langedijk Consult en daarom
is het nu tijd om mijzelf aan jullie voor te stellen.
Tijdens mijn stage zorg ik er onder andere voor
dat alle belangrijke informatie op een
overzichtelijke en snelle manier is terug te
vinden.
Zo heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan verschillende
dashboards waarin informatie te vinden is over
de financiële gegevens, het aantal klanten,
websitebezoek en de social media resultaten
(likes, retweets etc.).
Op deze manier kan het team sneller en
efficiënter gebruik maken van de beschikbare
informatie waardoor er meer tijd is voor de
klanten.
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin bij
Langedijk Consult en ik verwacht hier nog veel te
kunnen leren.

Ik vind het fijn om hier te mogen werken. Vanaf
dat ik bij Langedijk Consult ben begonnen heb ik
een prettige werksfeer ervaren en kon ik
meteen mezelf zijn. Kortom, ik heb hier de
afgelopen periode met veel plezier gewerkt en
zal dat blijven doen tot aan de zomervakantie.
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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 de referenties die we van onze klanten ontvangen
waarderen we zeer. Je kunt ze lezen op onze website onder
referenties. Via Twitter en op onze Facebook pagina tref je tips en info over bijvoorbeeld:

Een frisse start met Het SuccesManagementSpel!
Onlangs met je team de doelstellingen voor dit jaar
vastgesteld? Met Het SuccesManagementSpel kun je jezelf
en je medewerkers coachen naar 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 en successen te behalen.

Maak nu gebruik van onze
voorjaarsactie!
Vul bij je bestelling in onze webwinkel de kortingscode
LNTL85 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.
Net weer 30 verkocht aan een tevreden organisatie 

Verkiezing Beste Zaanse Zakenvrouw
2015
Op 25 maart 2015 organiseerde het
Vrouwennetwerk Zaanstad Plus voor de 6e
keer de verkiezing van de Beste Zaanse
Zakenvrouw. Als voorzitter van de vakjury
stond Miranda voor de schone taak samen met
haar medejuryleden 3 genomineerden en de
winnaar te kiezen. Of dat gelukt is? Je leest het
op pagina 11.

Bram ging op vakantie en nam mee:
ONS! (nou ja, onze pen ). Wat een
leuke en attente verrassing.
Voor de grap heb ik de pen, die mee
was op vakantie, gebruikt om je via
deze foto te bedanken voor je
geduld en inzet bij mijn herstel. Dus
op Curaçao vanaf Boka Ascension je
eigen promotiemateriaal op de foto
. Groetjes Bram Sturm

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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UITNODIGING!
GRATIS NATIONALE
WANDELCOACHDAG
2015
Begin het Pinksterweekend goed en gun
jezelf een ontspannen en energieke ochtend op
de 4e Nationale WandelCoachDag!
Helemaal in lijn met ons drieluik waarin we je
helpen om nog beter voor jezelf te zorgen,
bieden we je op zaterdag 23 mei een gratis
kennismaking met wandelcoaching aan.
Iedereen die op een laagdrempelige manier een
keer (of opnieuw) wil ervaren wat
wandelcoaching is en voor je kan doen, is van
harte welkom. We vinden het dan ook heel leuk
als je één of meer introducees meeneemt.

Het doel van de wandelcoachdag is om uit de
waan van de dag te stappen en je doel voor de
komende periode helder te maken. Kortom: deze
wandeling levert je meer focus, overzicht, balans
en ontspanning op en een plan om dit vast te
houden.
Na afloop is er gelegenheid deel te nemen aan een
gezellige, vrijblijvende (netwerk)lunch!
Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat de
deelnemers energiek en positief naar huis gaan
met goede en concrete ideeën voor de (nabije)
toekomst.
Wil je graag gratis kennismaken met
wandelcoaching? Een vorm van coachen die direct
leidt tot meer focus, overzicht, balans en
ontspanning? Meld je nu aan!

Langedijk Consult organiseert al enkele jaren de
Nationale WandelCoachDag voor ZaanstreekWaterland. In samenwerking met Het
Amsterdamse Bos en de daar gevestigde
Heemparkhuisjes verzorgen we dit succesvolle
wandelevent deze keer in het prachtige
Amsterdamse Bos.

Meld je hier aan voor
deelname aan de gratis
NWCD!

Wandelcoach Programma
Wanneer: zaterdag 23 mei van 11.00-13.00 uur
Waar: Het Amsterdamse Bos
Voor wie: Iedereen die op een laagdrempelige manier (opnieuw) wil
kennismaken met wandelcoaching, alleen of met een vriend(in)
Wat we gaan doen:
 Na een ontspannen kennismaking ga je in tweetallen met elkaar
in gesprek.
 Je stelt elkaar gerichte vragen m.b.v. de kaartjes uit ons
SuccesManagementSpel, luistert, neemt de tijd om te
reflecteren en geeft elkaar feedback en tips.
 Tussendoor doen we enkele gerichte coach-oefeningen die
bijdragen aan het vergroten van je totale welbevinden.
 Aan het begin en aan het eind van de dag geef je met een quick
scan aan hoe je je voelt. Hiermee kun je het effect van de
wandelcoaching meten.
 Na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezellige,
vrijblijvende (netwerk)lunch. Eventuele drankjes en lunch zijn op
eigen kosten.
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Enthousiast en nieuwsgierig?
Wil je zelf ervaren wat wandelcoaching voor
jou kan betekenen? Meld je dan direct aan
voor deelname aan de gratis NWCD op
zaterdag 23 mei! Voel je vrij om ook één of
meer introducees aan te melden.
Na je aanmelding ontvang je een
bevestiging en nadere informatie over de
locatie.
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VERKIEZING BESTE ZAANSE ZAKENVROUW 2015
Op 25 maart 2015 organiseerde het
Vrouwennetwerk Zaanstad Plus voor de 6e keer de
verkiezing van de Beste Zaanse Zakenvrouw, voor
zakelijk onderneemsters met én zonder personeel.
De uitreiking van de prijzen vond plaats in een
geheel volgeboekt Zaantheater in Zaandam. Het
was een leuke en spannende avond!
Miranda Langedijk was ook dit jaar voorzitter van de jury onderneemsters-met-personeel. De jury,
bestaande uit Dennis Kooren, directeur bedrijven Rabobank Zaanstreek, Armando Palermo, directeur
van A-countants en Inge Zaagsma, directeur van NewCakes BV én winnares in 2012 heeft uit alle
inzendingen een shortlist samengesteld. Na bezoek aan 5 mooie ondernemingen zijn 3
onderneemsters genomineerd.
Onderneemster met personeel
Colette en Petra Hesse van Modezaak ANS

Onderneemster zonder personeel
Annet Gnodde van Fietsverhuur Zaanstreek

Machteld Bos van Textieldrukkerij Carebo

Sarah Kobak, edelsmid

Neelu Boparai van Boparai Associates Architekten

Daniella Balabanova, psycholoog en coach

In een korte en krachtige Elevator Pitch training,
verzorgd door Miranda, oefenenden alle
genomineerde dames met het geven van hun
enthousiaste pitch voor de verkiezingsavond. We
vonden het heel leuk deze top vrouwen te mogen
ontvangen!

De uitslag
En de winnaressen van zowel de publieks- als de
juryprijs zijn geworden (tromgeroffel): Machteld Bos
en Daniella Balabanova!
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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.
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, 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
- resultaatgericht werken, vraag- en klantgericht communiceren en professioneel presenteren en positioneren; komen tot
zelfsturende teams
- burn-out en verzuim preventie, re-integratie begeleiding
- effectief en efficiënt vergaderen en timemanagement
- missie en visie bepaling, draagvlak creëren en eigen verantwoordelijkheid vergroten
- versterken van coachend, situationeel, persoonlijk en verbindend leiderschap
- 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!
ZELF WERKEN AAN PREVENTIE OF HERSTEL VAN WERKSTRESS OF BURN-OUT?
Langedijk Consult: Partner bij werkstress en burn-out preventie en herstel!
Wij bieden:
 professionele maatwerk coachingstrajecten voor maximale persoonlijke aandacht om zo snel en effectief mogelijk die stappen te
zetten die maken dat je weer met plezier en energie kunt werken en genieten van je leven.
 deelname aan onze Training Effectief en assertief communiceren. Dé basis om een burn-out te voorkomen of er niet (opnieuw) in te
vervallen. Deze training bieden we ook in company aan.
 maatwerk (proces)begeleiding, teamcoaching en trainingen voor organisaties en teams om werkstress en burn-out gestructureerd
bespreekbaar te maken, te voorkomen en om samen weer met plezier en energie aan de slag te gaan. Vraag naar onze
referentieprojecten!
Neem contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27 ) voor meer informatie of plan een
afspraak in voor een gesprek.
Je vindt ons ook op social media:
We vinden ontwikkeling belangrijk. We begeleiden stagiair(e)s uit het WO, HBO en MHBO.
Langedijk Consult is een ECABO erkend leerbedrijf.
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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