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TIPS OM EEN GOEDE 
TEAMSPELER TE ZIJN 
Hoofdartikel door Miranda 
Langedijk en Nannette de Boer 
 

De meeste mensen vinden 
het fijn om deel uit te 
maken van een team.  
Werken in teamverband 

kan dan ook veel plezier en 

voordelen opleveren: 
 

 Teamleden kunnen elkaar opvangen en ondersteunen. Het kan dan 
gaan om morele steun, een hart onder de riem, een duwtje in de 
rug, maar ook om praktische hulp. Iemand die met je meedenkt of -
doet en die taken van je over neemt als je het te druk hebt of er 
alleen niet uitkomt. Samen sta je sterker. 

 Teamleden maken het mogelijk om bepaalde opdrachten, die je 
niet alleen kunt uitvoeren, te realiseren. Samen kun je meer. 

 Ieder teamlid brengt eigen kennis, ervaring en vaardigheden mee. 
Je kunt sparren met en leren van je collega’s en jezelf zo op 
verschillende gebieden verder ontwikkelen.  

 Teamleden maken dat je continuïteit kan bieden aan klanten. Het is 
fijn om te weten dat je werk door collega’s kan worden 
overgenomen, wanneer je op vakantie gaat of een keer ziek bent. 

 Elk teamlid draagt bij aan het gezamenlijke doel van het team en de 
organisatie. Onderdeel uitmaken van die groep die samen staat 
voor iets dat groter is dan je alleen zou kunnen bereiken straalt 
positief op jou af. Het stelt je in staat meer succes te behalen. 
Misschien alleen al door de deuren die voor je open gaan vanwege 
de naam van de organisatie of het imago van je team.  

 Wanneer er binnen een team ruimte is voor humor en sociale 
gesprekken, heeft dit een positieve invloed op de werksfeer en dat 
komt jouw werkplezier ten goede. 

 
 

 

 
 

 

AGENDA 
 

Direct inplannen! 
30 oktober en 13 november 
2015: 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie p.6 
 
5 februari 2016: 
Masterclass communiceren en 
profileren, voor onze klanten die 
eerder aan één van onze 
trainingen Effectief en assertief 
communiceren hebben 
deelgenomen en een 
verdiepingsslag willen maken. 
 

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

 
In deze nieuwsbrief:  
wie is een teamspeler 
en wie niet? 
Plus: een zelf-test om te 
achterhalen of je een 
goede teamspeler bent 

en 10 tips om beter 
samen te spelen!  
 

 

 
  

Om samen een succesvol team te vormen, is het van belang dat 
je teamspelers hebt die hun rol kennen en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Daar schort het in de praktijk nog 
wel eens aan. Je kent vast wel een collega die niet altijd even 
betrouwbaar is.  Een collega die ’s ochtends vaak te laat is of die 
zich na een gezellig weekend op maandag ‘ziek’ meldt. Of een 
collega met wie het moeilijk is om afspraken te maken, die 
deadlines niet haalt of werk oplevert dat niet aan de 
maatstaven voldoet.  
 

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/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_main
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Teamwork  
Teamwork bij de Minions. Tja… 
0:48 min. 

Ben jij een goede teamspeler? Doe de test! 

https://youtu.be/DvVEeoKrm48
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Zelf-test: ben jij een goede teamspeler? 

Met onderstaande zelf-test kom je erachter of je over de juiste en voldoende vaardigheden beschikt 
om een goede teamspeler te zijn. 
Beantwoord de onderstaande vragen en tel de punten voor de antwoorden bij elkaar op. De uitslag 
volgt na de test.  

 

Geef bij elk van de stellingen middels een cijfer aan hoe 

vaak deze stelling voor jou op gaat 
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1 Ik ben graag bereid om, daar waar nodig, collega’s te helpen 
om hun doelen te bereiken. Ik kom mijn afspraken na. 

1 2 3 4 5 

2 Ik uit me positief over prestaties van collega's. 1 2 3 4 5 

3 Ik geef informatie die voor collega’s van belang kan zijn tijdig 
door. Ik koppel goed terug. 

1 2 3 4 5 

4 Ik zet me met enthousiasme ten volle  in om samen met mijn 
collega’s teamdoelen te bereiken. 

1 2 3 4 5 

5 Ik steun goede ideeën en initiatieven van anderen. Ik pak ze 
positief op en bouw erop voort. 

1 2 3 4 5 

6 Ik draag samen met anderen bij aan het aanpakken van 
conflicten, problemen en spanningen binnen het team. 

1 2 3 4 5 

7 Ik respecteer de deskundigheid van anderen en maak hier 
optimaal gebruik van. 

1 2 3 4 5 

8 Ik denk mee en lever bijdragen aan het groepsproces en 
maak daarbij zo nodig mijn eigen visie ondergeschikt aan de 
samen gekozen lijn en afspraken.  

1 2 3 4 5 

9 Ik ben in teamsituaties bereid te onderhandelen en 
concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te 
komen.  

1 2 3 4 5 

10 Ik maak zaken, die niet goed lopen binnen het team, op een 
prettige manier bespreekbaar. 

1 2 3 4 5 

 

Tel nu de scores bij elkaar op. Op de volgende pagina tref je de beschrijving die bij jouw score 
past. 

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn 

altijd het gevolg van de samenwerking 

tussen vele denkvermogens. 

Alexander Graham Bell 
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Minder dan 20 punten: Je bent eerder een solist dan een 
teamspeler. 
Waarschijnlijk vind je het lastig om het gezamenlijk belang 
boven je persoonlijke belangen te stellen. Voel je je wel 
thuis in het team? Heb je het gevoel dat je een 
volwaardige bijdrage kunt leveren aan het teamresultaat? 
Ben je onzeker of je dat wat van je gevraagd wordt kunt 
opleveren? Of denk je juist dat de rest van het team 
onvoldoende bijdraagt en (samen)werkt? Durf je hard te 
zijn op de inhoud en kun je zacht zijn op de relatie? 
Communiceer je makkelijk  met je teamleden en voel je je 
voldoende gesteund? 
Misschien is het tijd hier eens goed naar te kijken en na te 
gaan wat je nodig hebt om prettig binnen het team te 
kunnen functioneren. 
 

Uitslag 

20-40 punten: Deel uitmaken van een team gaat je 
(redelijk) goed af 
Heb je tussen de 20 en 40 punten dan ben je 
waarschijnlijk redelijk tevreden over de mate waarin en 
de wijze waarop je deel uit maakt van het team hoewel 
je af en toe ook graag als solist werkt.  
Weet je wat je nog lastig vindt? Wat mis je of wat 
belemmert je om nog meer als een teamspeler te 
fungeren? Wil je die specifieke punten oppakken of 
accepteer je dat ze (in bepaalde situaties) gewoon bij je 
horen?  
Tip: vraag een ander eens de vragenlijst in te vullen 
voor/over jou.  
 

Meer dan 40 punten: Je bent een echte teamspeler! 
Met meer dan 40 punten vind je het waarschijnlijk fijn 
om deel uit te maken van een team.  
Je stelt het gezamenlijk belang boven je persoonlijke 
belangen. Je vindt het fijn om anderen te helpen het 
gezamenlijk doel  te bereiken en respecteert een ieders 
ideeën en aanpak. Je zet je volledig in en 
communiceert effectief. 
Vraag: zien anderen jou ook als een echte teamspeler? 
 

Als je een beetje 

beter wilt zijn, wees 

dan competitief. Als 

je exponentieel 

beter wilt zijn: wees 

dan coöperatief. 

William 

Shakespeare 

Op de volgende pagina 10 tips om een goede teamspeler te zijn 
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Wat gaat goed en wat kan beter?  
Hoe help je elkaar te groeien? 
Wil je als team op een plezierige manier, laagdrempelig, gestructureerd én kernachtig 
inzicht krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een ieder en hoe die beter te 
benutten?  
 

Wil je zelf en als team nu groeien? 
Boek dan een SuccesManagement workshop of één van onze effectieve Teamdagen op maat en wij zorgen 
voor een hooggewaardeerde en uiterst effectieve bijeenkomst! Samen werken aan jezelf en het team door 
elkaar te (leren) coachen of door je te laten coachen. 
Bijeenkomsten waarin je altijd ter plekke ervaart hoe je samen in gesprek kunt groeien. 
 

Ben je geïnteresseerd in een meerdaagse team training of in individuele coaching? Persoonlijke aandacht, 
transparante afspraken, duurzame resultaten, integer en uiterst effectief. Zie de referenties op onze site. 
Bel Miranda (06-13.54.10.47) of Nannette (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken. 

Resultaatgerichte TIPS voor een betere samenwerking 
 

1. Houdt geen organisatorische problemen in stand door fouten van 
collega’s toe te dekken of te compenseren. Durf open en duidelijk 
te zijn over wat je lastig of niet correct vindt. Geef aan wat je 
verwachtingen zijn en escaleer zo nodig.  

2. Geef het goede voorbeeld. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 

3. Respecteer je collega’s als persoon en als teamlid en spreek niet 
negatief over hen. Accepteer ook niet dat anderen dat doen. 

4. Betrek iedereen in het team bij het teamproces. Ken elkaars 
kwaliteiten en zet deze optimaal in. 

5. Houdt het gezamenlijk doel in het oog en lever jouw bijdrage aan 
het geheel. Vier samen successen! 
 

 

10 tips om een goede teamspeler te zijn 
Hoe kun jij bijdragen aan een resultaatgerichtere samenwerking? En wat kun je doen, 
wanneer zaken binnen je team eens minder goed verlopen? 

 
 

Bij elkaar komen is 

een begin, bij elkaar 

blijven is 

vooruitgang, met 

elkaar 

samenwerken is 

succes. 

Henry Ford 
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REFERENTIE 
De training Effectief en 
assertief communiceren 
heeft me inzicht gegeven. 
De diepgang van de cursus 
heeft me positief verrast: 
ook de onderliggende 
redenen van wat lastig is, 
zijn in de communicatie 
naar voren gekomen. En 
dat gebeurde eigenlijk al 
heel snel. De cursus gaf me 
ruimschoots handvatten 
om daarmee verder te 
kunnen. Miranda geeft 
humor aan het geheel door 
grote en kleine 
voorbeelden te geven. Het 
heeft mij heel veel 
gebracht en het is een hele 
goede stap om iemand 
verder te brengen daar 
waar het niet zo goed 
loopt. Volgens mij kan 
iedereen hier iets 
waardevols uit halen.  
Ines Leijen, 
dirigent/muziekdocent 

MASTERCLASS 
Voor onze klanten die al 
eerder hebben 
deelgenomen aan één van 
onze trainingen Effectief en 
assertief communiceren en 
die een verdiepingsslag 
willen maken. 
 

5 februari 2016 

 

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN 
 
Op vrijdag 30 oktober en 13 november 2015 hebben we weer onze 
tweedaagse training ‘Effectief en assertief communiceren’. 
Wil je deelnemen? We werken in een kleine groep van maximaal 8 
deelnemers en het animo voor deze training is altijd groot, dus schrijf 
je snel in! 
 

De trainingsdata voor de eerstvolgende training in 2016 zijn ook al 
bekend:  vrijdag 18 maart en 1 april 2016. Je kunt je hiervoor nu al 
inschrijven. 
Trainer: Miranda Langedijk 
 

WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG? 
Werken in een kleine groep aan feedback geven en ontvangen, 
omgaan met kritiek, grenzen stellen (m.b.v. een zeer handig en 
eenvoudig toe te passen 4 stappen model), 'nee' zeggen, het 
onderscheiden van vier gedragstypen en oefenen met assertief gedrag 
en communicatie waarbij jouw eigen praktijksituaties ruimschoots aan 
bod komen. Volop gelegenheid tot vragen stellen en veel persoonlijke 
aandacht in een veilige en ontspannen sfeer. 
 

RESULTAAT 
Meer rust en balans, minder rennen of je laten afleiden, minder stress 
en frustratie, meer het overzicht behouden, regie voeren, open, eerlijk 
en duidelijk communiceren en je (team)doelen daadwerkelijk gaan 
halen! 

  

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.  

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  
heen 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/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 
Meer rust door milder worden en loslaten 
 
Henny volgde een individueel coachingstraject bij Langedijk Consult en nam deel aan de training 
Effectief en assertief communiceren. 
Door anders, milder, naar anderen te leren kijken, ervaart ze nu veel meer rust, plezier en energie. 
 

Klik 
Ik zocht een coach, omdat ik me niet gelukkig 
voelde in mijn werk en daar iets aan wilde 
veranderen. Ik had vaak last van andere mensen 
om me heen. Hun houding en wijze van 
communiceren bezorgde me veel verdriet en 
boosheid. 
Tijdens een strategiebijeenkomst raakte ik met 
Miranda in gesprek en voelde ik direct een klik. 
Ik wilde dan ook dat zij mijn coach werd. Mijn 
werkgever ging hiermee akkoord en dat heb ik 
heel fijn gevonden. 
 
Miranda luistert heel goed en stelt de juiste 
vragen. Daardoor haalde ze uit wat ik vertelde 
steeds datgene wat ik nodig had om verder te 
kunnen. Zo heb ik geleerd anders, op een 
mildere manier, naar anderen te kijken. Dat 
hielp me om zaken beter los te laten. 
 
Training effectief communiceren 
Tijdens het traject heb ik deelgenomen aan de 
training Effectief en assertief communiceren, 
omdat deze goed aansloot bij de doelen die ik 
wilde bereiken. Ik heb de training als zeer 
plezierig ervaren. Het was een leuke gemêleerde 
groep mensen, die veel met elkaar meedacht. Ik 
vond het frappant om te merken dat we vaak 
heel goed de juiste oplossing konden aandragen 
voor het probleem van iemand anders.  
Aan het eind hebben we elkaar allemaal een 
hart onder de riem gestoken, best kritisch, maar 
waarbij we een ieder wel in zijn of haar waarde 
hebben gelaten.  
 

Van denken naar doen 
Miranda en ik hebben veel 
samen gewandeld, dat 
vond ik heel prettig. Eén 
van die wandelingen heb 
ik als omslagpunt in het traject ervaren. Op een 
bepaald moment lag door werkzaamheden de 
straat helemaal open. Miranda vroeg me: ‘Wat 
nu?’ – En ik was me bewust van de symboliek 
van de situatie. Ik antwoordde: ‘Er doorheen!’. 
En dat heb ik ook gedaan, letterlijk en figuurlijk.  
 
Resultaat 
Nu, na de coaching en de training, voel ik me 
veel sterker, zowel op mijn werk als privé.  
Ik weet nu hoe ik het gedrag van de ander ook 
bij de ander kan laten. Dat loslaten heeft me 
veel rust gegeven. Mensen om me heen geven 
me terug dat ik helemaal straal. En zo voel ik 
het ook! 
 
Henny Jansen 
Senior medewerker grootboek, Evean / Espria 
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Wil je ons volgen op Twitter: @MirandaCoacht voor #professionele #coaching 
#teamcoaching & #training van #managers en #professionals gericht op 

#effectief #communiceren en #(samen)werken en #burnout preventie. Wil je 
voortaan geen tip meer missen, word dan vriend van onze Facebook pagina en volg ons op Twitter! 

 

LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA 
We zijn iedere keer heel blij met alle likes en positieve 
reacties die we ontvangen op onze foto’s, berichten en tips 

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

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 t/m 31 december 2015 gebruik 
van onze feestelijke kortingsactie! 

 

Vul bij je bestelling in onze webwinkel de kortingscode 

FSTH43 in en ontvang direct 15% korting! Je krijgt onze 

complete coach toolkit voor slechts € 29,85 ex. BTW en 
zonder verzendkosten! Betalen kan per factuur of iDEAL. 
 

En als je wilt, pakken we het spel ook nog eens 
extra feestelijk voor je in! 

 

Een energieke start na de zomer 
Na een heerlijke zomervakantie zijn we 
weer uitgerust en vol frisse energie gestart. 
Zo hadden we in een week: 

 een interactief teamgesprek met 
betrokken professionals in een 
dienstverlenende organisatie 

 mooie individuele gesprekken als start 
van een participerend onderzoek 
i.h.k.v. teamcoaching om wensen en 
behoeften te inventariseren.  

Met als afsluiting intervisiebegeleiding in de 
zon!  

Inbox:  ontwikkelingstrajecten 
In de rubriek Inbox vertelt Annemieke 
hoe zij haar stage bij Langedijk Consult 
heeft ervaren en beschrijft Priscilla wat 
meer zelfinzicht heeft gedaan voor haar 
ontwikkeling. 

https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=245
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
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LINKEDIN PULSE: Herken de oorzaken van werkstress! 
Artikel door Miranda Langedijk,  
gepubliceerd 9 april 2015 
 

Werkstress is een groot en kostbaar probleem.  
In Nederland heeft 1 op de 8 werknemers er last van. In het onderwijs en bij financiële 
instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk.  
Werkstress leidt tot:  
• Minder werkplezier en energie 
• Minder betrokkenheid 
• Het niet gezond en geconcentreerd op het werk komen 
• Een lagere productiviteit en ziekteverzuim 
 
Een taboesfeer of cultuur waarin werkstress en burn-out niet (goed) op tafel komen of (h)erkend 
worden, vergroot de kans op (langdurige) uitval. 
 

Oorzaken van werkstress 
Meestal ontstaat werkstress door meer uren te werken of meer verantwoordelijkheden te dragen 
dan je aankunt. Het kan ook worden veroorzaakt door een slechte aansluiting tussen het soort 
taken dat je uitvoert en je wensen en kwaliteiten. Werk kan ook zwaarder voelen als je je 
niet opgewassen voelt tegen de klus, als de voorwaarden om succesvol te zijn ontbreken, als rollen 
onduidelijk zijn, door conflicten, of gebrek aan erkenning en waardering voor je inspanningen.  
Ten slotte neemt de werkstress toe wanneer je moeite hebt met: 
• Het stellen van grenzen 
• Omgaan met verlies en teleurstelling 
• Angst het niet goed genoeg te doen 
• Bang zijn om fouten te maken of de goedkeuring van anderen kwijt te raken 
 
Voor meer informatie over werkstress en hoe stress te herkennen en voorkomen, zie ons 
artikel: Check je (werk) stress! Het grote belang van tijdig signaleren. 
  

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 
(075-614.54.27) om de mogelijkheden te 
bespreken. 

 
 

http://langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=417
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=244
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=264
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
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Een mooi leertraject afgerond 
door Annemieke Kee, stagiaire bij Langedijk Consult 
Ik ben Annemieke Kee en ik heb van begin 2015 tot aan de zomervakantie stage gelopen bij 
Langedijk Consult. Na deze leerzame en gezellige periode is het tijd om afscheid te nemen.  Ik 
ben namelijk per 1 september begonnen met mijn Master Accountancy & Control aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
 

In de maanden dat ik stage heb gelopen bij Langedijk Consult, heb ik mijn horizon kunnen verbreden door de 
diversiteit in het werk dat ik mocht doen. Zo heb ik bijvoorbeeld de processen beschreven van een aantal 
taken, dat wordt gedaan in het bedrijf. Verder schreef ik ook Linkedin Pulses over onderwerpen als 
gezondheid, beweging en goed voor jezelf zorgen. Bovendien heb ik administratieve taken verricht, zoals het 
maken, opsturen en controleren van facturen. Daarnaast hielp ik bij de organisatie en begeleiding van de 
Nationale WandelCoachdag. Ten slotte heb ik zoveel mogelijk andere zaken opgepakt die in een bedrijf 
moeten worden gedaan.  
 

Vanaf het moment dat ik begon met mijn stage, kon ik meteen met iedereen overweg en voelde ik mij direct 
welkom. De werksfeer op het kantoor is erg fijn en ik heb dan ook met veel plezier bij Langedijk Consult 
gewerkt.  

 
We vinden ontwikkeling belangrijk. We begeleiden stagiair(e)s uit het WO, HBO en MHBO.  
Langedijk Consult is een SBB erkend leerbedrijf. 
 

 
 

We ontvangen met regelmaat mooie referenties van klanten die hebben deelgenomen aan 
individuele coaching, teamcoaching of trainingen. En dat stellen we zeer op prijs. 
De klanten die we begeleiden, werken bij organisaties in uiteenlopende branches. Dit keer in deze 
rubriek een referentie van Priscilla Bruin-Baerts, werkzaam als kwaliteitsadviseur bij 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 

 

Zelfinzicht biedt ruimte voor ontwikkeling  
Miranda werkt als coach die rustig en geïnteresseerd mensen begeleidt. Zij stimuleert mensen om zelf te 
kijken naar hun eigen gedrag en invloed op situaties waar zij tegen aan lopen. Dit doet zij door te spiegelen, 
open gesprekken te voeren, door te vragen en advies, tips en tricks te geven die goed bruikbaar zijn in de 
praktijk. Mij heeft het inzicht in mijn eigen gedrag, houding en in mezelf gegeven. 
Dit heeft voor mij ruimte en aanknopingspunten geboden om mezelf te 
ontwikkelen. Zo kan ik situaties, gesprekken of groepsbegeleidingssessies meer 
open in gaan en flexibel reageren en anticiperen op wat de situatie vraagt. 
Priscilla Bruin-Baerts, Kwaliteitsadviseur bij HHNK  

 

INBOX: TWEE ONTWIKKELINGSTRAJECTEN BELICHT 
Aan het begin van 2015 startte Annemieke Kee als stagiaire bij Langedijk Consult. Haar stage heeft 
ze inmiddels afgerond en ze richt zich nu met veel energie op haar master. Wij hebben de 
ondersteuning van Annemieke in allerlei werkzaamheden en projecten heel waardevol gevonden. Ze 
is een echte teamspeler! Haar positieve, daadkrachtige houding en aanpak én haar enthousiaste 
inzet maken dat we het heel prettig vonden om haar tijdens haar stage te begeleiden. Hieronder lees 
je hoe ze haar stage heeft ervaren. 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=245
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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 

dat 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 SBB 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  

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
http://nl.linkedin.com/in/mirandalangedijk
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_main
http://www.ecabo.nl

