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GOEDE VOORNEMENS: 
ZO SLAGEN ZE WÉL! 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
en Nannette de Boer 
 

Voor veel mensen is het einde 
van het jaar hét moment om 
goede voornemens te maken. 
Ongeveer twee derde van de 

Nederlanders neemt zich voor in het nieuwe jaar iets anders te gaan 
doen. Een betere gezondheid blijkt de grootste drijfveer om ander 
gedrag te gaan vertonen. Zo wilden vrouwen in 2014 vooral meer 
ontspannen in het leven staan, terwijl mannen vooral meer wilden gaan 
sporten (2 keer zo vaak als vrouwen) (ING).  
 

We hebben het volste vertrouwen in onszelf: maar liefst 81% van alle 
mensen met goede voornemens in 2014 verwachtte het belangrijkste 
goede voornemen zeker of waarschijnlijk vol te gaan houden. De cijfers 
lopen per onderzoek wat uiteen, maar slechts 1 op de 3 à 4 mensen lukt 
het werkelijk om hun belangrijkste goede voornemen tot het einde vol 
te houden.  
 
 

 

 
 

 

AGENDA 
Goede voornemens 
waarmaken? Plan nu 
een empowerment 
training in voor 2016! 

18 maart en 1 april 2016: 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie p.8 
 

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 p.11 
 

21 april 2016 (ochtend): 
Workshop Train de Trainer 
met SuccesManagementSpel, 
zie p.11 
 

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

 
  

Je kansen op succes vergroten! 
Een 25% slagingskans, dat kan beter. Heb je een voornemen dat voor 
jou belangrijk is, dan loont het om te weten hoe je je kansen op succes 
kunt vergroten  
 

Of het nu is dat je gelukkiger, gezonder, effectiever of efficiënter wil 
worden. Hoe je je voornemens formuleert, wanneer je begint en hoe 
je omgaat met belemmeringen: hoe slimmer je hiermee aan de slag 
gaat, des te groter wordt jouw kans op succes! 
 

In deze nieuwsbrief geven we je handvatten en tips om jouw 
voornemens komend jaar en in de toekomst vol te houden én te 
laten slagen.  

Ter inspiratie vind je op de 
volgende pagina enkele 
voorbeelden van goede 

voornemens 

 

 

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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  Voornemens en het belang van positief formuleren 
Naast goede voornemens op het gebied van een goede gezondheid, zijn er ook andere gebieden 
waarop we onszelf willen ontwikkelen, zoals op financieel, persoonlijk en sociaal gebied. 
 

FINANCIËN 

 Minder uitgeven ofwel zuiniger 
met geld omgaan 

 Schulden afbetalen 

 Meer sparen 

WERK 

 Beter werk vinden 

 Slimmer 
plannen/efficiënter werken 

 Meer samenwerken, hulp 
vragen, delegeren 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 Een opleiding, training of cursus 
volgen 

 Nieuwe vaardigheden leren 

 Een andere houding aannemen 

De 10 populairste voornemens 

1. Fit en gezond zijn, afvallen, minder 
snoepen en snacken, meer sporten 
en bewegen, stoppen met roken 

2. Meer van het leven genieten, 
ontspannen 

3. Zuiniger met geld omgaan en meer 
sparen 

4. Beter voor mezelf opkomen en vaker 
‘nee’ zeggen 

5. Een nieuwe uitdaging, nieuw werk 
vinden 

6. Opruimen en georganiseerd blijven 

7. Iets nieuws leren, studie 

8. Meer voor anderen doen 

9. Meer tijd met familie doorbrengen 

10. Verliefd worden 

 

Op de volgende pagina 10 positieve tips 
om je goede voornemens te laten slagen. 
 

Er zijn twee verschillende manieren om een voornemen of 
doel te beschrijven: negatief (minder/niet (meer) of 
positief (meer/ wat wel). Negatieve doelen werken tegen 
je. Je kunt er niet naar toe werken, ze benadrukken alleen 
wat niet (gewenst)is. Positief geformuleerde doelen geven 
richting. Zie ook TIP 2 op pagina 3. 
 



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 3/12  

 
 
 

WEETJE 
Met de invoering van de Juliaanse 
kalender door Julius Caesar in 44 v. 
Chr. begon het nieuwe jaar bij de 
Romeinen op 1 januari. Men offerde 
aan de god Janus, van wie de naam 
Januari(us) is afgeleid.  Janus wordt 
afgebeeld met twee gezichten die 
ieder een andere kant op kijken, één 
naar de toekomst en één naar het 
verleden. Op 1januari vermeed men 
alles wat een kwade betekenis kon 
hebben voor de toekomst en gaf men 
elkaar kleine geschenken. 

10 positieve tips om je goede voornemens te laten slagen  

1 GA VAN ‘MOETEN’ NAAR ‘WILLEN’ 

Mensen kiezen vaak voornemens op basis van wat ‘moet’: ’Ik moet afvallen, ik moet minder geld 
uitgeven, ik moet iets aan mijn conditie doen’. Moeten is een vorm van geen verantwoordelijkheid 
nemen, alsof iemand je het voornemen oplegt. Op deze manier voelt een voornemen als een 
verplichting. Wil je zelf veranderen? Ga dan van ‘moeten’ naar ‘willen’ en zeg bijvoorbeeld ‘Ik wil over 
6 maanden 10 kilometer achter elkaar kunnen hardlopen’.  

2 KIES LEUKE, POSITIEVE VOORNEMENS 

Kies voor voornemens waar je plezier, energie, geluk of bevrediging uit haalt. Wanneer je plezier hebt, 
maken je hersenen meer dopamine aan en dat helpt je om nieuwe gewoontes aan te leren. 

Voornemens die belangrijk voor je zijn ontstaan vaak vanuit ‘ik mis’ of ‘ooit’. Bijvoorbeeld: ‘Ooit wil ik 
de marathon van Amsterdam uitlopen’ of ‘Ik mis de gezellige avonden met mijn vrienden’. 

 Heb je dromen? Leef ze nu! 

3 MAAK JE VOORNEMENS SMARTi 

(specifiek, meetbaar, acceptabel en ambitieus, realistisch en tijdgebonden – en inspirerend) 
Maak je voornemens zo specifiek mogelijk en koppel ze aan je dagelijkse gewoontes. Dus i.p.v. ‘Vanaf 
vandaag ga ik aan mijn conditie werken’ zeg je ‘Vanaf nu ga ik elke woensdag met vriend(in) X om 
17.00 uur hardlopen’. 

4 KIES VOOR KLEINE STAPPEN 

Probeer niet in één keer je hele leven te veranderen. Het volhouden 
van goede voornemens heeft voor een groot deel met wilskracht te 

maken. Hoe meer je tegelijkertijd wilt aanpakken, hoe eerder je 
wilskracht uitgeput is en hoe groter de kans is dat je je voornemen 

niet kunt volhouden.  
Hanteer daarom de salamitactiek en hak je doel op in kleine 

minidoelen of actiepunten. Op deze manier kun je je uiteindelijke doel 
gemakkelijker halen en iedere keer een succesje boeken. En dat 

motiveert weer om door te gaan. 

5 MAAK EEN REALISTISCH PLAN 

Een positieve, optimistische instelling is heel goed, maar wees ook 
realistisch. Zet, zoals gezegd, niet teveel voornemens op je lijstje, geef 
prioriteiten aan of doe dingen na elkaar.  
Deel je doelen op in minidoelen en plan deze zo realistisch mogelijk in in je agenda.  
Houd ook alvast zoveel mogelijk rekening met momenten waarop het niet gemakkelijk zal zijn om je 
aan je voornemens te houden.  
Pas daartoe voor jezelf ‘’ als-dan’’ regels toe: bijv. ‘Als ik zin heb in een snack, dan neem ik suikervrije 
kauwgom of een glas water’. Als-dan regels hanteren is een effectieve manier om gedrag te 
veranderen. 

6 SCHRIJF JE VOORNEMENS OP 

Schrijf je voornemens op, in een document, notitieboekje of je agenda, zodat je bij kunt houden hoe 
het je de afgelopen periode is gegaan. Op die manier zie je snel wat de resultaten zijn, maar ook waar 
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WEETJE 
Overige nieuwjaarsdagen in 2016 
(om met een goed voornemen te 
beginnen): 
Chinees Nieuwjaar 8 februari  
Boeddhistisch Nieuwjaar april  
Joods Nieuwjaar 3/ 4 oktober  
Islamitisch Nieuwjaar 3 oktober  

 
 

je mogelijke valkuilen liggen. Doe er je voordeel mee. Je kunt vooruit kijken en je verwachtingen op 
sommige momenten bijstellen of van te voren maatregelen treffen. 
TIP: Er zijn ook handige apps om de voortgang van je voornemens bij te houden, zie pag. 6 

7 DEEL JE VOORNEMENS MET ANDEREN 

Deel je voornemens met anderen. Door ze (hardop) uit te spreken zal je brein automatisch een plan 
gaan ontwikkelen. Naast delen met anderen, kun je er ook voor kiezen dingen samen met anderen te 

doen. Je kunt elkaar steun bieden om vol te houden of juist met elkaar de competitie aangaan. 

8 MOTIVEER JEZELF 

Besef en accepteer dat er momenten komen waarin het moeilijk zal zijn om 
vol te houden. Zie welke gedachtes je hebt en voel welke emoties iets 
oproept, maar kies bewust voor alternatieve gedachten en gedrag.  
TIP: stort het geld dat je niet hebt uitgegeven op een spaarrekening. 
 

Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht als je een (mini)doel haalt. 
Natuurlijk wel een beloning die geen afbreuk doet aan je uiteindelijke doel. 
Dus geen pizza als je net hebt gesport  

 

Neem genoeg rust. Rust is belangrijk voor je wilskracht. Als je moe uit je werk komt, heb je 
waarschijnlijk eerder de neiging om op de bank tv te gaan kijken dan om naar de sportschool te gaan. 
 

Visualiseer de gewenste situatie, verzin er zoveel mogelijk details bij en houd het in de dichtbije 
toekomst. Anders wordt het al gauw te abstract. 

9 WEES MILD VOOR JEZELF  

Je hebt je voornemens SMARTi gemaakt en een realistisch plan opgesteld.  
Toch kan het voorkomen dat het een dag niet lukt om je aan je eigen afspraken te houden. Wees dan 

mild voor jezelf en bedenk dat je ook maar een mens bent. Pak met frisse moed de draad weer op.  
Uit onderzoek blijkt dat, als je een keer ‘faalt’, van je fouten leert en vervolgens doorzet, dit weinig 

invloed heeft op het lange termijn-resultaat. Daarnaast is het zo, dat mensen die zichzelf kunnen 
vergeven, beter in staat zijn door te gaan.  

10 VIER JE SUCCESSEN! 

Kijk naar wat er goed gaat en zie waar verbeteringen mogelijk zijn.  
Vergroot je zelfvertrouwen door blij te zijn met de stappen die je hebt gezet! 
 

Van goed voornemen naar gewenst resultaat in 12 stappen 
In tip 5 noemden we het al: om je goede voornemen(s) te laten slagen is het van belang om een 
realistisch plan te hebben. Daarbij is het handig om in kaart te brengen hoe graag je iets wilt 
veranderen, welke overtuigingen je helpen of juist belemmeren en welke stappen je gaat zetten om 
tot het gewenste resultaat te komen. Met behulp van het door ons ontwikkelde en op de markt 
gebrachte SuccesManagementSpel ontwikkel je in 12 snelle stappen een persoonlijk actieplan.  
 

Start direct met je actieplan: van dromen naar doen! 
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Gebruik onze Toolkit om je voornemens te realiseren! 
In ons SuccesManagementSpel komen alle tips samen om je doelen te realiseren op het gebied van 
effectief werken,  communiceren en genieten van het leven! 
Hieronder een voorproefje om met je voornemens aan de slag te gaan. 
Wil je de complete toolkit in huis halen, cadeau doen met kerst of op tafel zetten met vrienden 
tijdens Oud en Nieuw? Gegarandeerd een ander gesprek  Zie onze feestaanbieding!   

1. Hoe ziet jouw 
ideale situatie eruit? 

2. Wat gaat je 
voornemen je 
uiteindelijk opleveren? 

3. Hoe graag wil je je 
doel realiseren? 

4. Welke 
overtuigingen helpen 
of belemmeren je? 

5. Hoe formuleer je 
je voornemen 
positief en specifiek? 

6. Wat heb je nodig 
om je voornemen te 
laten slagen? 

7. Waar kies je voor 
en wat ga je doen? 
Wat wordt je plan? 

8. Hoe SMART is je 
plan? 

9. Wat heb je nodig 
om je plan uit te 
voeren? 

10. Wat doe je en 
wat laat je als je je 
plan uitvoert? 

11. Wat motiveert je 
om door te zetten? 

12. Wanneer en 
waarvan ga je 
genieten? 

Goed 
voornemen 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/newsitem.php?news=91
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Hulpmiddelen 
Om je voortgang eenvoudig bij te houden en successen te kunnen vieren en daarmee jezelf te 
helpen je voornemens waar te maken, zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een contract met 
jezelf of applicaties voor je smartphone en tablet.  
 

Meer bewegen 
Op de nieuwste smartphones zit een 
gezondheidsdashboard, dat je bewegingen 
automatisch bijhoudt en dat je zelf kunt aanvullen 
met extra  informatie over sporten / slapen / 
voeding / cafeïne / water drinken / bloeddruk, etc.. 
Er zijn ook telefoons met een ingebouwde 
hartslagmeter waarmee je makkelijk meer zicht 
krijgt op de effecten van stress op je hartslag. Een 
andere app om je beweging te monitoren is 
bijvoorbeeld Runkeeper. De app is gratis 
beschikbaar voor IPhone en Android. 
 

Meer grip op geld 
Verschillende banken, waaronder ING, bieden 
gratis apps aan om meer inzicht te krijgen in je 
uitgaven en geld te besparen.  
Je kunt ook kiezen voor het digitale 
huishoudboekje van AFAS Personal, gratis 
beschikbaar voor IPhone en Android. 
 

Bijhouden van je voornemens / doelen 
Er zijn verschillende apps om je doelen bij te 
houden. Eén daarvan is Coach.me, gratis 
beschikbaar voor IPhone.  
Voor Android is er o.a. Goal Tracker. 

Contract met mezelf 
 

Vandaag <datum> begin ik met deze stap: 
<wat>, omdat <waarom> 
 

Omschrijf hieronder wat je gaat doen op moeilijke 
momenten. 
 

Als:  
Dan:  
 

(bijv. Als ik na de lunch zin heb in een sigaret, neem 
ik een suikervrije kauwgom)  

Stoppen met roken 
Rookvrij Pro & Quit Buddy! zijn apps om te 
stoppen met roken. Ze houden o.a. bij hoeveel 
sigaretten je wel en niet hebt gerookt en hoeveel 
geld je hebt bespaard. 
Rookvrij Pro (€ 0,99) is  
beschikbaar voor iPhone  
Quit Buddy! (gratis) voor Android. 
 

Wil je Het SuccesManagementSpel bestellen om jezelf te coachen naar succes? Dat kan in onze 
klantvriendelijke webwinkel. Je kunt betalen via iDEAL of factuur. Geen verzendkosten. 
 
Wil je hulp bij het opstellen van SMART doelen, het maken van een persoonlijk ontwikkelplan en 
ondersteuning bij het doorvoeren van  de door jou gewenste veranderingen? Neem dan contact op 
met Miranda (06-13.54.10.47) of Nannette (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken of 
direct een afspraak in te plannen. 
 

Heel veel succes met het volhouden en behalen van je goede voornemens! 
 

https://itunes.apple.com/us/app/id300235330?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&referrer=af_tranid%3D3PYC2E138V93C0Q8%26c%3D%26pid%3DMobile_Nav_Bar
https://itunes.apple.com/nl/app/afas-personal-jouw-online/id468623462?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.afaspersonal.app
https://itunes.apple.com/app/lift/id530911645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galaxy.app.goaltracker
https://itunes.apple.com/nl/app/rookvrij-pro/id409605521?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hqmedia.quitsmokingbuddyfree&hl=nl
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
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KLANTEN IN DE SCHIJNWERPERS 
Wil je weten welke doelen deelnemers realiseren? 
Langedijk Consult organiseert jaarlijks verschillende open en in company trainingen op het gebied 
van effectiever communiceren en (samen)werken. De trainingen worden door deelnemers en 
opdrachtgevers altijd zeer hoog gewaardeerd. We zijn heel blij met de positieve referenties die we 
mogen ontvangen, zie ook onze website. In deze rubriek met dank, enkele recente referenties.  

Ik heb de training Effectief Telefonisch Acquireren als zeer plezierig ervaren. Het 
kennismakingsrondje was een mooie start, ook als je je collega’s al kent c.q. denkt te kennen. Met 
deze positieve start voor iedereen, een mooie open training gehad met ruimte voor zijwegen die 
eigenlijk de reden/oorzaak zijn om met z’n allen de training te volgen. Genoeg handvatten en 
richtlijnen gekregen om met z’n allen een nog hechter team te vormen. Ik heb er een ultiem 
teambuilding gevoel aan overgehouden! 
 

Charlotte Wentges, Bouwkundig restauratie adviseur Bouwadvies Groot Holland 

Door deel te nemen aan de training Effectief en assertief communiceren heb ik een extra stap 
kunnen zetten in mijn totale coachtraject. Ik heb nog meer inzicht gekregen in de technieken om 
assertiever te kunnen zijn en effectiever te communiceren. 
Het was fijn om mijn ervaringen te kunnen delen met ‘gelijkgestemden’.  
Ik voel dat ik weer een stap verder ben gekomen om voor mezelf op te komen én er te zijn  
 

Eveline, Projectleider Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Ik vond de training Effectief en assertief communiceren een fijne training, waarin er aandacht is 
voor alle deelnemers. De sfeer was open en veilig. De ervaringen van het gemêleerde gezelschap 
hebben geleid tot meer inzichten. 
Miranda, bedankt voor je rust en je hulp om anders naar bepaalde zaken te kijken. 
 

Laura van Welij 

Miranda, je bent open en stelt goede vragen die bij mij persoonlijk iets teweeg hebben gebracht. 
Jouw aanpak heeft me in beweging gezet en me geholpen uit mijn reguliere patroon te komen. 
Ik ben op een fijne manier wakker geschud! Er waren zaken waar ik mijn ogen voor sloot en waar 
ik mezelf voor afsloot. Nu heb ik door de training Effectief en assertief communiceren geleerd me 
meer open te stellen en mezelf te steunen om, daar waar nodig, het gesprek aan te gaan. Het 
assertiever zijn helpt me hier zeker in. 
 

Henriëtte Tilstra-Romar, AB-er, trainer/coach Gedragpunt 

Tijdens de training Effectief en assertief communiceren heb ik geleerd hoe ik op een positieve 
manier voor mezelf kan opkomen en om feedback te zien als iets om van te leren. De sfeer 
binnen de groep voelde heel veilig, waardoor ik mezelf kon laten zien. Ik ben er dan ook heel 
dankbaar voor dat Miranda als trainer en wij als deelnemers deze sfeer samen hebben gecreëerd. 
 

Ramona, leerkracht ZMLK-onderwijs Herman Broerencollege 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=245
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REFERENTIE 
Ik heb de training Effectief 
en assertief communiceren 
als zeer prettig maar met 
name als verhelderend 
ervaren. Het heeft mij 
inzicht gegeven in mijn 
gedrag, handelen en wat het 
effect daarvan op de ander 
maar ook op mijzelf is. Ik 
ben erg blij met Miranda als 
trainer/coach. Zij is direct en 
weet mij goed de spiegel  
voor te houden. Ook kan ze 
soms met één simpele vraag 
inzicht geven. 
De diversiteit van mede-
cursisten, de prettige 
ruimte, de gezamenlijke 
lunch en het wandelen 
buiten maakte voor mij dat 
ik tevreden terugkijk op deze 
training. 
Heleen 
 
Meer referenties? 
Je vindt ze op de volgende 

pagina en op onze website. 

 

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 
Meer informatie op pag.11 

 

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN 
 
Op vrijdag 18 maart en 1 april 2016 organiseren 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 daarna zijn ook al bekend: 
vrijdag 3 en 17 juni 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/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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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!  

Een energieke herfst: 
In de afgelopen herfstmaanden verzorgden we weer mooie 
bijeenkomsten zoals:  

 Een tweedaagse bijeenkomst met directie, management 
en afvaardiging OR. Zwaar inhoudelijk programma, maar 
iedereen tot het laatst met volle energie aan de slag en 
daardoor top resultaat! 

 Een startbijeenkomst binnen een grote zorginstelling 
gericht op effectiever samenwerken. 
 

  

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

 

Linkedin Pulse 
Op Linkedin zijn we 
gestart met het bloggen 
op Linkedin Pulse. 
Korte, inhoudelijke 
artikelen over actuele 
onderwerpen, zoals 
effectief omgaan met 
(werk)stress. De pulse  
“Weet wat stress met je 
doet!” lees je op de 
volgende pagina. 

 

https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
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LINKEDIN PULSE: Weet wat stress met je doet! 
Artikel door Miranda Langedijk,  
gepubliceerd 18 november 2015 
 
Stress is bedoeld om je lichaam in korte tijd in gereedheid te brengen om snel in actie te kunnen 
komen, wanneer er gevaar dreigt. Het maakt dat je alert en paraat bent en klaar om als het ware te 
vechten of te vluchten. Extreme of aanhoudende stress maakt dat je lichaam harder werkt dan goed 
voor je is. Teveel stress kan leiden tot verschillende fysieke en psychische klachten. 
 

Weet je eigenlijk wel wat stress allemaal met je doet? 
 
Directe gevolgen van (aanhoudende) stress op het lichaam: 

 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. 
 
En dan ontstaat er ook vaak ongezond gedrag als gevolg van stress: 

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

 

Kortom: signaleer (werk)stress vroegtijdig en ga er mee aan de slag! 
 
Voor een volledig overzicht van de symptomen van stress, de psychische en fysieke gevolgen van 
(werk)stress en informatie over het voorkomen van 
(werk)stress, 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://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=417
http://www.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/content.php?page=264
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
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TRAININGEN 
Masterclass communiceren en profileren 
Op vrijdag 5 februari 2016 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 
Kosten: € 325,- pp ex. BTW 
 
Hier 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. Om jezelf beter te leren presenteren en profileren gaan we aan de slag met het houden 
van een Elevator Pitch.  
 

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.  
We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers, dus schrijf je snel in! 

--------------------- 

Train de Trainer: Workshop met Het SuccesManagmentSpel 
 Ben je (wandel)coach, trainer of coachend leidinggevende?  

 Wil je je coachingskennis, -ervaring en -werkzaamheden uitbreiden? 
Langedijk Consult Coaching organiseert op donderdagochtend 21 april 2016 een 
inspirerende en effectieve Train de Trainer workshop met Het 

SuccesManagementSpel! Een coachtoolkit die je in je coachingspraktijk met succes kunt inzetten.  
Trainer: Nannette de Boer / Miranda Langedijk 
Datum: 21 april 2016, 9.00-13.00 uur 
Kosten: € 85,- pp ex. BTW 
 

Bekijk hier de iPitch op YouTube over onze Team Trainingen en Spelworkshops met 
Het SuccesManagementSpel! 

 

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/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.youtube.com/watch?v=dC3eSVFd0No
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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

