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Zonder werkstress op vakantie!
Het belang van een goede werkoverdracht
NA GEDANE OVERDRACHT
IS HET GOED RUSTEN!
Hoofdartikel door Nannette de Boer

Het is bijna zomer! Voor de meeste
mensen staat de vakantie voor de
deur. Genieten van een
welverdiende rust, terwijl op het
werk alles op rolletjes loopt. Heel

AGENDA
Nu alvast inplannen
voor het najaar!
30 oktober en 13 november
2015:
Training Effectief en assertief
communiceren, zie p.5

normaal. Of toch niet?
6 en 20 november 2015:
Uit onderzoek blijkt dat de periode voor de vakantie veel mensen extra
Training Succes met
werkstress oplevert. Dit geldt zowel voor de vakantiegangers, als voor de
Timemanagement, zie p.8
achterblijvers.
Twee derde van de vakantiegangers draagt zijn of haar werk niet over aan
11 september 2015:
Train de Trainer voor
een collega. Zij zijn van mening dat het werk toch niet naar behoren zal
(wandel)coaches en trainers:
worden uitgevoerd of zijn van plan om op vakantie door te werken. Na de
Wandelworkshop met Het
vakantie is hun vakantiegevoel dan ook snel weer verdwenen bij de
SuccesManagementSpel, zie
aanblik van een volgestroomde mailbox en bakjes met zaken die zijn
p. 8
blijven liggen en die om een directe aanpak vragen.
Zie hier het complete
Het overnemen van werkzaamheden kan stress opleveren bij de
achterblijvers. Is het werk niet naar behoren overgedragen dan is het extra overzicht met open
trainingen en in company
lastig om taken op de juiste manier af te handelen. Daarnaast hebben de
trainingen
meeste mensen zelf een volle agenda en zijn ze druk bezig hun eigen
werkzaamheden
de vakantie
af te krijgen.
Herken
je dit en wil jevoor
dit jaar
(en de komende
jaren) op een ontspannen manier op vakantie gaan,
je werkzaamheden met een gerust hart achterlaten bij je collega’s en na je vakantie weer rustig
starten? In deze nieuwsbrief geven we je 7 praktische tips voor het verzorgen van een
succesvolle (vakantie)overdracht.
VAKANTIEPRET OP DE WERKVLOER
INHOUDSOPGAVE

Verder in deze nieuwsbrief:
- Prioriteiten stellen met de handige
Eisenhower methode
- Verslag van de geslaagde 4e
Nationale WandelCoachDag
Trainingsoverzicht Nu alvast
inplannen!

De volgende nieuwsbrief verschijnt in
september en heeft als thema: Effectief
vergaderen
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5 Tips voor managers:

Zorg dat de vakantieplanning ruim op tijd gereed is. Dat
geeft duidelijkheid en rust.

Vraag mensen naar hun vakantieplannen: het delen van
plannen vergroot de voorpret.

Check of men het gevoel heeft dat het werk in goede
handen is en vraag of er een goede overdracht plaatsvindt.

Laat de mensen niet vlak voor vertrek overwerken.

Geef de mensen na terugkomst wat ruimte om vakantie
ervaringen te delen en de mailbox op te schonen.

Ga met elkaar na hoe je het ‘vakantiegevoel’ kunt
vasthouden.

Vraag gericht naar inzichten opgedaan in de vakantie en ga
samen na hoe die te borgen.

T 075-614.54.27
M 06-13.54.10.47
E miranda@langedijkconsult.nl
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7 tips voor een succesvolle (vakantie)overdracht
1 BEGIN TIJDIG
Start ruim van tevoren met het organiseren van je overdracht.
Maak een realistische planning van je reguliere werkzaamheden en de tijd die je nodig hebt om een
goede overdracht te regelen. Houd daarbij ruimte voor ad hoc zaken en plan ook privé afspraken in.
Wellicht heb je tijd nodig voor het verlengen van je paspoort of het halen van inentingen.
Plan in je laatste week voor je vakantie ruim tijd in om zaken af te ronden.

2 STEL PRIORITEITEN
Wanneer je taken oppakt en uitvoert is het van belang prioriteiten te stellen. Dat geldt in het
algemeen, maar zeker in de periode voor een vakantie. Neem in de laatste weken voor je vertrek geen
urgente nieuwe klussen meer aan. Delegeer ze of plan ze in voor na je vakantie. Maak je
vakantieoverdracht tijdig prioriteit nummer 1!. Op pagina 4 vind je de handige Eisenhower methode
om prioriteiten te stellen.

3 INFORMEER TIJDIG ALLE BETROKKENEN
Wanneer je tijdens je vakantie je taken door collega’s laat overnemen is het verstandig deze tijdig te
informeren. Ook je collega’s hebben waarschijnlijk een volle agenda. Plan
daarom ruim van te voren afspraken in en laat de anderen eventueel een
keertje meelopen. Op die manier krijgen je collega’s de kans te oefenen
en waar nodig vragen te stellen. Daarnaast kunnen ze hun planning tijdig
aanpassen.
Een teamoverleg is zeer geschikt om samen te bepalen wie wat gaat
doen.
Informeer ook derde partijen over je afwezigheid en wie je back up is. Stel
een out of office reply in bij je e-mail met daarin de namen van de
collega’s die je taken overnemen en hoe zij te bereiken zijn.

WEETJES
 Het recht op vakantie is vastgelegd in het Burgerlijk
Wetboek.
 In Nederland is het wettelijk aantal vakantiedagen 20 bij
een full time dienstverband. Werknemers hebben in
praktijk gemiddeld 26 vakantiedagen. Dat is 1 dag meer
dan het Europese gemiddelde.
 56 % van de vakantievierende Nederlanders checkt
weleens de werkmail. (bron: Expedia)
 Er zijn nogal wat mensen die na de vakantie op zoek
gaan naar een nieuwe baan. In hun vakantie hebben ze
zich kunnen bezinnen over wat ze willen met hun
carrière.
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4 MAAK EEN OVERDRACHTSDOCUMENT
Maak een overzichtelijk overdrachtsdocument en beschrijf daarin per actie:
WAT
: maak duidelijk wat er van je collega wordt verwacht.
WANNEER : geef de planning en frequentie aan (bijv. rapport iedere
maandag vóór 12 uur naar het MT sturen.
WIE
: noem de namen van de overige betrokken personen (liefst
met telefoonnummers en e-mailadressen).
WAAR
: vermeld gerelateerde documenten en geef aan waar men die kan vinden op de server
of in de kast. Je kunt de documenten ook bijvoegen.
HOE
: Vertrouw op de kwaliteiten van je collega en geef je collega de ruimte om zelf een
werkwijze te kiezen. Indien iets per se op een bepaalde manier
TIP: Met een logische
moet worden uitgevoerd, is een procesbeschrijving handig. Het
ordening op de server of
is in dat geval ook raadzaam je collega in te werken.
in (hang)mappen zijn
STATUS
: geef een statusupdate: wat heb je al gedaan, wat staat uit bij
documenten snel te
derden?
vinden.
Door een overdrachtsdocument vervolgens periodiek te updaten blijft het
actueel en hoef je vlak voor je vakantie alleen nog de puntjes op de i te zetten.

5 MAAK AFSPRAKEN OVER JE BEREIKBAARHEID
Het kan gebeuren dat iemand je in geval van nood wil bereiken op je vakantiebestemming. Bespreek
van te voren wat ‘noodsituaties’ zouden kunnen zijn. Stem daarnaast af wie jou kan benaderen en op
welke manier.

6 PLAN EEN DEBRIEFING
Maak van tevoren alvast een afspraak voor een debriefing met degenen die je
werkzaamheden hebben overgenomen. Om deze soepel te laten verlopen, kun
je er voor kiezen om de eerste dag na terugkomst verder geen afspraken in te
plannen. Je kunt ook vragen om een overzichtsmail, zodat je niet de volledige
mailconversaties hoeft te lezen.

7 VRAAG EN GEEF FEEDBACK

TIP: Begin een dag
eerder dan
gecommuniceerd
met werken. Zo kun
je in alle rust
opstarten.

Check bij alle (zijdelings) betrokkenen hoe zij jouw overdracht hebben ervaren, om je overdrachten in
de toekomst (nog) beter te laten verlopen. Geef zelf ook feedback, tips waar zaken beter of anders
hadden gekund, en natuurlijk ook welgemeende complimenten 

Wil je eens in gesprek over hoe je alles uit feedback kunt halen?
Of wil je onze training volgen om nog effectiever te communiceren?
Neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of
Nannette de Boer (075-614.54.27).
Meer over de training Effectief en assertief communiceren op pag. 8
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In tip 2 noemden we ‘m al. Een handige methode om prioriteiten te bepalen is de:

Eisenhouwer methode: effectief prioriteren!
Belangrijk

Urgent
A. Nu zelf doen
Je hebt zelf toegevoegde waarde

Niet urgent
B. Zelf doen, plannen
Plan deze acties om je (lange termijn) doelen
te realiseren, om te doen wat je wilt.

Do it now

Niet belangrijk

Decide when to do it
C. Delegeren
Dit hoef je niet per se zelf te doen, je
houdt meer tijd over voor A en B. Durf los
te laten.

D. Niet doen
Deze acties zijn niet nodig om je doelen te
realiseren, ze hoeven niet gedaan te worden.

Drop it
Delegate it
Om te kunnen prioriteren naar urgentie en belang is het nodig dat je 1. weet welke doelen je echt
wilt realiseren, 2. weet welke acties of taken je moet uitvoeren en hoeveel tijd deze kosten en dat je
3. zorgt voor een goede planning of overzicht. Zet je ‘to do’ acties op een overzichtelijke manier op
papier (orden ze naar soort actie, tijdsbesteding) en bundel taken die handig zijn om
achtereenvolgens te doen, bijvoorbeeld telefoontjes plegen.

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Stel jezelf tenslotte bij elke actie nog eens de volgende vragen en bepaal definitief of je de actie wel
of niet gaat uitvoeren en zo ja, hoe:

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Is het een actie of is het informatie? Bij informatie hoef
je de andere vragen niet meer te stellen.

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Ben jij de beste persoon om dit te doen? Kun je de taak
delegeren?

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Helpt deze actie je om je doelen te bereiken?

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Veel taken lijken dringender dan ze in werkelijkheid
zijn. Kan het wachten? Hoe lang?

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Niet alles hoeft 100% goed. Soms is een 8 noodzaak,
soms is een 6 ook prima of zelfs wenselijker. Vraag wat
precies de bedoeling is en kijk hoe anderen daar mee
omgaan.

Moet ik dit nu 100% goed doen?
Hiermee bepaal je de urgentie van de taak. Moet het,
kan het, zou het kunnen, wil je het?
Van de acties die terecht komen in de categorie ‘Nu doen’ doe je vervolgens die dingen die je lastig
vindt eerst. Dat scheelt pieker- en er-tegenop-zien tijd. Je hoeft je geen zorgen meer te maken of je
nog wel aan die belangrijke maar moeilijke of lastige klus toekomt. Deze doe je namelijk eerst.

Vergeet niet jezelf na afloop te belonen! 
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TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
Op vrijdag 5 juni en 19 juni 2015 hebben we weer onze tweedaagse training ‘Effectief en assertief
communiceren’. De eerstvolgende training vindt plaats op vrijdag 30 oktober en vrijdag 13
november 2015. De eerste aanmeldingen daarvoor zijn alweer binnen.
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, oefenen
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!
REFERENTIE
Tijdens de training heb ik ervaren dat ik
in staat ben assertief en effectief te
communiceren! Ik heb genoten van
deze twee dagen. Miranda is een hele
fijne trainer, vriendelijk, rustig, helder,
professioneel, maar bovenal iemand bij
wie je je meteen vertrouwd voelt. Zij
schept de belangrijke voorwaarde:
vertrouwen en een heerlijke omgeving
om deze dagen door te brengen. En dat
met een groep mensen die elkaar niet
kenden en die na twee dagen
communiceren, openheid, je kwetsbaar
durven opstellen, leren en reflecteren
mij en elkaar op een positieve wijze
mooie feedback gaven, waarop ik nog
lang kan teren. Oftewel, ik ben lerende,
ik wil en zal nog veel oefenen (is een
keuze) en ik zal de komende tijd
bewust met vallen en opstaan de
geleerde en geoefende stof in de
praktijk gaan toepassen. En dat met
veel plezier. Want door te
communiceren op deze wijze kom je op
een heel positieve manier verder in alle
facetten van je leven!
Joke Meijer
Adjunct-directeur Primair Onderwijs

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).

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 (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.
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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Direct inschrijven voor deze training!
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NATIONALE WANDELCOACHDAG 2015:
Terugblik op een succesvol wandel-event!
door Nannette de Boer

Voorafgaand aan een lang en (naar bleek) zonnig Pinksterweekend
organiseerden we op zaterdag 23 mei 2015 voor de 4e maal de
Nationale WandelCoachDag. Dit keer, in samenwerking met het
Amsterdamse Bos en de daar gevestigde Heemparkhuisjes, in het
prachtige Amsterdamse Bos.
Het doel van deze ochtend was om uit de waan
van de dag te stappen en samen met
verschillende mensen eens te sparren over wat
voor jou belangrijk is en hoe je op een
ontspannen manier effectiever en efficiënter je
doelen voor de komende periode helder kunt
maken.
Start- en eindpunt van de wandeling was
Heemparkhuisje Het Vogeleiland, prachtig
gelegen tussen de groene bomen en de wit
bloeiende daslook. Na een warm onthaal met
koffie en thee heette Miranda iedereen van harte
welkom en gaf ze een toelichting op het
programma.
KENNISMAKING
We begonnen de wandelcoaching met het
invullen van een persoonlijke quick scan: hoe
ontspannen voelde je je de afgelopen tijd? Ben je
positief naar de toekomst? Ben je doelgericht?
Een speeddate van ongeveer 5 minuten gaf de
deelnemers de gelegenheid een eerste indruk
van elkaar op te doen. Na het kiezen van een
interessante gesprekspartner wandelden we
richting Groot Kinderbad en stelden de
deelnemers zich nader aan elkaar voor: waar ben
je goed in, welke kant wil je op, waarin wil je je
nog ontwikkelen?
AL COACHEND IN GESPREK
Een bewuste meditatie-oefening tussen de
ruisende bomen gaf inspiratie voor de volgende
oefening m.b.v. onze 4D methode: Dromen,
Denken, Durven, Doen.
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In 1-op-1 coachgesprekken oefenden de
deelnemers afwisselend als coach en coachee met
vertellen, luisteren, doorvragen en feedback geven.
De kaartjes met gerichte coachvragen uit ons
SuccesManagementSpel vormden de leidraad voor
de gesprekken. De coachgesprekken werden
afgewisseld met een zelfreflectie speeddate: wat
heb ik nodig om mijn plan te realiseren? Wat
belemmert me of helpt me juist verder en wat ga ik
concreet en nú ondernemen?
Na een wandeling van ongeveer twee uur over
kronkelige wandelpaden, omzoomd door bloeiend
fluitenkruid, langs waterpartijen met vele houten
bruggetjes, via de heuvel met verrassend uitzicht
en de idyllische paardenpicknick, kwamen we terug
bij ons vertrekpunt.
MEER ONTSPANNEN, POSITIEVER OVER DE
TOEKOMST EN MEER DOELGERICHT
Na afloop gaven alle deelnemers aan dat zij de
wandelcoaching als zeer positief hadden ervaren
en dat zij inspiratie voor de (nabije) toekomst
hadden opgedaan.
De eindscore van de quick scans bevestigt dit
positieve gevoel. De eindscore lag gemiddeld 5
punten hoger dan de beginscore. De deelnemers
voelen zich vooral mentaal meer ontspannen. Ook
hebben ze een positievere kijk op de toekomst
gekregen en voelen ze zich doelgerichter. Een
aantal deelnemers scoorde zelfs 8 punten hoger
aan het eind van de wandeling. Zij hebben vooral
ook meer energie gekregen.
Mooi om steeds weer te merken dat de
combinatie van coachen en wandelen in de natuur
zo’n positief effect op mensen heeft!
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Samenwerking met het Amsterdamse Bos

Heemparkhuisjes

Het Amsterdamse Bos is een uniek stadsbos. Dat
vindt niet alleen bevlogen directeur Evert
Middelbeek, maar ook de beroemde Canadese
landschapsarchitect professor Alan Tate.
Het Amsterdamse Bos is 3x groter dan het Central
Park in New York, trekt jaarlijks 6 miljoen bezoekers
en heeft een uniek karakter. Je kunt je haast niet
voorstellen dat het volledig is aangelegd. Toch is dat
zo. Iedere boom is geplant. De zichtlijnen, de
waterlopen en ruiterpaden, ze zijn allemaal
aangelegd op basis van een ontwerp uit de jaren
’30. Alle bruggetjes in het bos zijn unieke
monumenten, ontworpen door Piet Kramer in de
stijl van de Amsterdamse School.
Het doel van het Amsterdamse Bos is om zoveel
mogelijk mensen van het groene podium gebruik te
laten maken. En dat lukt heel goed. In het bos zijn
inmiddels 19 ondernemingen gevestigd op gebied
van (top)sport en ontspanning. Jaarlijks worden
meer dan 200 grote en kleine evenementen
georganiseerd, waaronder dit jaar de Nationale
WandelCoachDag.
Evert heeft zelf eerder deelgenomen aan een VIP
(wandelcoach)strategiesessiee georganiseerd door
Langedijk Consult en is daar nog steeds enthousiast
over. De professionaliteit van de begeleiding en de
vorm van de coaching, 1-op-1 met anderen in
gesprek in een groen decor, hebben indruk op hem
gemaakt. Hij vond het dan ook erg leuk om samen
met zijn collega’s van het evenementenbureau bij te
dragen aan de organisatie van ons wandel-event in
het bos. Wij hebben deze samenwerking ook heel
prettig gevonden!

Start –en eindpunt van de wandeling tijdens
deze Nationale WandelCoachDag was
Heemparkhuisje Het Vogeleiland in het
Amsterdamse Bos.
Dimphy Ott de Vries en Erwin van der Laan
hebben dit historische huisje omgebouwd tot
hippe en knusse vergaderlocatie, prachtig en
rustig gelegen, met uitzicht op het Vogeleiland.
Sinds 2 jaar zijn zij bezig huisjes in verschillende
parken in en rond Amstelveen te renoveren en
om te bouwen naar locaties voor het verzorgen
van o.a. trainingen, vergaderingen en
yogalessen.
Wij vonden het heel fijn dat we op de Nationale
WandelCoachDag zo gastvrij in het
heemparkhuisje zijn ontvangen!

Foto’s: David van de Pest

Wandelcoachen voor teams!
Onze wandelcoach workshops voor teams zijn een absolute aanrader als je effectief wilt werken aan
het versterken van de onderlinge communicatie en band. Wij geven workshops wandelcoaching
van 2 uur tot een dagprogramma. Wij werken landelijk. Onze workshops wandelcoaching voor teams
kunnen worden gecombineerd met in company training of teamcoaching gericht op effectief
communiceren en samenwerken.
Voor meer informatie over (team)wandelcoaching en het maken van een afspraak kun je
contact opnemen met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27).
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TRAININGEN
Train de Trainer: Wandelworkshop met Het SuccesManagmentSpel
 Ben je (wandel)coach, trainer of coachend leidinggevende?
 Wil je je coachingskennis, -ervaring en -werkzaamheden uitbreiden?
Langedijk Consult Coaching organiseert op vrijdagochtend 11 september een
inspirerende en effectieve Train de Trainer wandelworkshop met Het SuccesManagementSpel! Een
coachtoolkit die je in je coachingspraktijk met succes kunt inzetten.
Trainer: Nannette de Boer
NAJAARSACTIE!
Datum: vrijdag 11 september 2015
Bij deelname aan de Train de Trainer op 11
Kosten: € 75,- pp ex. BTW
september krijg je Het
SuccesManagementSpel, t.w.v. € 35,12 ex
BTW, gratis mee!

Succes met Timemanagement

In twee ochtenden en één uur persoonlijke ondersteuning helpen we je in deze praktische training om
meer inzicht te krijgen in:
 Je huidige en gewenste tijdsbesteding
 De wijze waarop je lastige tijdkeuzes makkelijker kunt maken
 Het aanbrengen van structuur in je tijdsbesteding
Direct inschrijven
 De wijze waarop je je tijd beter kunt plannen
voor een training!
Trainer: Nannette de Boer.
Datum: vrijdag 6 en 20 november 2015
Kosten: € 450,- pp ex. BTW

Masterclass Communiceren en profileren
Een maatwerk verdiepingstraining voor iedereen die al eerder heeft deelgenomen aan onze training
Effectief en assertief communiceren.
Na deze masterclass van een dag:
 Heb je meer inzicht in je wijze van communiceren en de rol die je daarbij inneemt.
 Profileer je jezelf en je ideeën zelfverzekerd en met positieve impact.
 Leg je vol zelfvertrouwen nieuwe contacten.
Trainer: Miranda Langedijk
Datum: vrijdag 5 februari 2016
Kosten: € 325,- pp ex. BTW

MEER INFORMATIE EN NU AANMELDEN!
Al onze open trainingen bieden we ook als in company training aan. De inhoud van de training
wordt uiteraard altijd zorgvuldig afgestemd op de vraagstelling en het doel van de organisatie. Zie
hier ons in company overzicht. Voor meer informatie of aanmelden, graag contact opnemen met
Nannette de Boer (075-614.54.27) of Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of direct inschrijven via
de website.
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA
Iedere keer zijn we weer blij met de reacties op en de
retweets van onze tips op Twitter op het gebied van
effectief communiceren en (samen)werken.
We ontvangen ook veel likes en positieve reacties op de
foto’s en statusupdates op onze Facebookpagina
Langedijk Consult Coaching. Heel erg leuk!
.
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:

Nationale WandelCoachDag 2015
Op zaterdag 23 mei organiseerden we weer
de NWCD. Dit jaar i.s.m. Het Amsterdamse
Bos en de daar gevestigde Heemparkhuisjes.
Op pagina’s 6 en 7 lees je meer over deze
geslaagde dag.

Bijna zomer! Profiteer nog t/m 20 juni van onze
lenteactie met Het SuccesManagementSpel
Voor het maken van een goede vakantieoverdracht is een
realistische planning en het stellen van prioriteiten van
groot belang.
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. Ook wat betreft planning!
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.
Het SuccesManagementSpel wordt steeds vaker
internationaal ingezet. Onlangs zelfs in Turkije!

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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INBOX: DIT HOUDT EEN MANAGER OOK BEZIG…
Van één van onze klanten ontvingen we, mede in reactie op onze serie over omgaan met werkstress,
onderstaande interessante informatie over de gevolgen van laaggeletterdheid in de zorg. Een taboe
onderwerp met flinke gevolgen.
Of iemand gebruikt zijn lees- en
schrijfvaardigheden te weinig, waardoor het
wegzakt. Maar ook weinig opleiding door een
In zorg en welzijn kan acht procent van de
medewerkers niet goed lezen en schrijven. In de ziekte, handicap of een reizend bestaan kunnen
sector komt laaggeletterdheid regelmatig voor bij ervoor zorgen dat iemand niet goed kan lezen en
schrijven.
vrouwen boven de 45 met een mbo-opleiding.
Het is niet alleen een taboe, maar kan ook heel
Herkennen
gevaarlijk zijn.
Merk jij dat je collega vaak smoesjes gebruikt als:
Een van de gevolgen van is dat laaggeletterde
'Ik heb mijn bril niet bij me' of 'ik vul het dossier
medewerkers vaker ziek zijn. Ze hebben meer
later in'? Vraagt je collega jou vaak om dingen op
stress op de werkvloer en kunnen minder goed
te schrijven of te helpen bij het lezen? Maakt je
hun eigen gezondheid regelen. Ze kunnen
collega foutjes of kromme zinnen bij het
informatie over een gezonde leefstijl namelijk
schrijven, waardoor je niet begrijpt wat ze heeft
minder goed begrijpen en toepassen.
opgeschreven? Komt je collega vaak te laat op
afspraken, schrijft ze afspraken niet op in een
Zelfstandig
agenda of vraagt ze vaak naar informatie die
Ook kunnen laaggeletterde zorg- en
eerder al via de mail of op een andere
welzijnsmedewerkers minder goed zelfstandig
werken. Ze zijn meer afhankelijk van collega's en geschreven manier is gegeven? Maakt ze
regelmatig fouten of mist ze belangrijke
minder productief. Ze hebben bijvoorbeeld
moeite met het opstellen van rapportages en het informatie in bijvoorbeeld het patiëntendossier?
bijwerken van dossiers.
Taalscholing
Vraag dan eens of je collega misschien moeite
Gevaarlijk
heeft met lezen en schrijven. Laat haar weten dat
Bovendien kan laaggeletterdheid in de zorg ook
ze niet de enige is en dat ze zich er niet voor
gevaarlijke situaties opleveren. Laaggeletterde
hoeft te schamen. 1 op de 9 Nederlanders heeft
zorgmedewerkers maken sneller fouten bij het
moeite met lezen en schrijven. Taalscholing kan
uitreiken van medicatie en kunnen minder snel
een goede oplossing zijn, die maakt niet alleen
belangrijke informatie uit een patiëntendossier
taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer
halen.
en sociaal actiever. (Kijk voor meer informatie
Oorzaken
op Stichting lezen & schrijven of vind een cursus
De oorzaken van laaggeletterdheid in het
via Taalzoeker)
algemeen zijn verschillend. Het kan zijn dat
iemand een concentratiestoornis heeft of
Bron: LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap
specifieke lees- en schrijfproblemen als dyslexie. zorg. E-weeknieuws 3 2015 Zorg algemeen

Laaggeletterdheid bij zorgmedewerkers is
gevaarlijk
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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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