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Persoonlijk Leiderschap
De basis: 5 dingen die je kunt loslaten om verder te komen
BEPAAL JE EIGEN KOERS!
Hoofdartikel door Miranda Langedijk

Persoonlijk leiderschap gaat over het
bewust ontwikkelen van je levenshouding.
Niet, zoals de term wellicht doet
vermoeden, alleen een kwestie voor
leidinggevenden, maar bij uitstek een thema voor iedereen die ten volle
van het leven wil genieten. Voor wie de vrijheid neemt om zelf keuzes te
maken en dat te doen op een manier die je steeds dichter bij jezelf brengt
terwijl je steeds prettiger in je relaties met anderen komt te staan.
Persoonlijk leiderschap gaat zowel over de mate waarin je onafhankelijk
bent en op je eigen voeten staat, als over de wijze waarop je in wederzijdse
verbinding bent met je omgeving en anderen.
Het betreft meer dan hier en daar handige dingen doen. Het vergt leven
volgens bewuste principes die je hoog houdt en waar je waarden en
normen op zijn afgestemd. Een manier van in je leven staan die blijkt uit je
houding en gedrag. Het alleen inzetten van praktische vaardigheden is niet
voldoende. ‘Echt zijn’ houdt stand en is ook leidend in moeilijke
omstandigheden.
INHOUDSOPGAVE

In dit eerste deel over
Persoonlijk Leiderschap lees je
alles over:
- Achtergrond: wat is
Persoonlijk Leiderschap?
- Tips: 5 dingen die je kunt
loslaten om verder te komen
- 5 jaar Nationale
Wandelcoachdag! Uitnodiging
voor deelname aan een gratis
workshop om je Persoonlijk
Leiderschap te versterken.

AGENDA
Voorjaar: dé tijd om je
vaardigheden en
competenties op te frissen
en uit te breiden!
Net weer afgerond!
Training Effectief en
assertief communiceren, zie
pag. 7
Volgende trainingsdata: 10
en 24 juni 2016
14 en 28 april 2016:
Training Succes met
Timemanagement
21 mei 2016:
Nationale WandelCoachDag
Gratis workshop voor
iedereen! Zie pag.9

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

Persoonlijk leiderschap is een competentie die in zeer veel functies wordt
gevraagd. Er zijn dan ook talloze cursussen en trainingen persoonlijk
leiderschap. Daar kun je veelal elementen leren herkennen en toepassen
van effectief gedrag. Elementen die bijvoorbeeld gaan over
timemanagement, goede luister- en gespreksvaardigheden of slim
onderhandelen. Het is natuurlijk altijd goed om dergelijke belangrijke
kennis en vaardigheden op te doen en er mee te oefenen. Maar als je
echt wil werken aan je persoonlijk leiderschap dan zet je een extra stap.
Dan zoek je het bewust groter.
Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt die elementen als
bouwstenen opstapelen en verbinden en zo tot een groter en steviger
geheel komen. Je kunt ook eerst naar binnen kijken en je afvragen hoe je
in je leven staat en wilt staan om vervolgens na te gaan welke
bouwstenen je zullen helpen om die houding om te zetten in passend,
effectief gedrag.
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Bij de meeste mensen lopen die twee strategieën, werken aan de bouwstenen van effectief gedrag en
je persoonlijke levenshouding bewust ontwikkelen, waarschijnlijk door elkaar heen.
Soms zijn er fasen in je leven waarin je met wezenlijke levensvragen bezig bent. Bijvoorbeeld naar
aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, het aangaan of juist
verbreken van je relatie, het verliezen van werk of het zoeken naar een nieuwe baan, ernstige ziekte of
het verlies van iemand die je lief is. Dat kunnen belangrijke aanleidingen zijn om je af te vragen hoe je
in je leven wilt staan en welke handvatten je door een moeilijke periode heen kunnen helpen.
Soms doen zich ook incidenten voor die maken dat je op zoek gaat naar praktische tools of juist naar
dieper liggende oorzaken van je niet prettig voelen. Een klus die niet goed loopt op je werk, een relatie
waarin je steeds ruis in de communicatie bemerkt.
Soms ook gaat het je juist zo goed dat je zin hebt en ruimte voelt om je te verdiepen in jezelf.

Dit artikel is het eerste van een drieluik waarin we ingaan op het bouwen aan persoonlijk
leiderschap.
Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden:
Haal het beste uit jezelf en uit de ander!

Op de volgende
pagina: 5 dingen die
je kunt loslaten om
een wezenlijke stap
vooruit te zetten!
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Hoewel het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap wezenlijk is voor
iedereen, hebben leidinggevenden een extra motivatie om zelfonderzoek
te doen op dit gebied. Zij bevinden zich immers in een positie waarin ze
meer dan gemiddelde invloed hebben op anderen om hen heen. Ze
dienen een voorbeeld te zijn voor de collega’s in de organisatie en voor
hun team in het bijzonder. Dat vraagt dat je hebt nagedacht over wat
voor voorbeeld je wilt zijn en hoe je anderen kunt inspireren om ook een
voorbeeld te zijn.
Daarbij worden veel organisaties geconfronteerd met grote en complexe
veranderingen. Die kun je niet meer allemaal beheersen en controleren.
Het aantal uitdagingen neemt alleen maar toe en hier effectief mee om
gaan vraagt om een grote mate van vertrouwen hebben in jezelf en in
anderen.
Dat vergt dat je goed in verbinding staat met jezelf. Dat je je beseft dat jij
het instrument bent en dat je dat ten volle kunt benutten. Dat je zicht
hebt op je gedachten, gevoelens, gedrag en lichaam. Dat je je niet laat
leiden door automatische reacties maar dat je in staat bent om met
bewuste aandacht keuzes te maken. Door vanuit een milde, open en
geïnteresseerde houding in verbinding te staan met je omgeving en de
mensen om je heen.
Zo creëer je een klimaat waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich
ontwikkelen en ondernemerschap tonen terwijl ze elkaar, de organisatie
en de klant verder helpen.
Natuurlijk gaat het er hierbij niet om dat je dit allemaal perfect doet.
Het versterken van je persoonlijk leiderschap is een levenslang proces
van blijvend leren en ontwikkelen dat je zelf en samen aangaat.
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5 dingen die je kunt loslaten om een wezenlijke stap vooruit
te zetten
#1 Het stuur uit handen geven


In hoeverre laat je je leven bepalen door wat je denkt dat anderen wel of niet goedkeuren of van
je willen? Hoe vaak doe je iets niet dat je eigenlijk wel wilt, omdat je bang bent dat het een ander
zou kwetsen of dat de ander boos zou kunnen worden? Durf je uit te komen voor wat je zelf wilt,
vindt en denkt?

 Wees je eigen leider en bepaal wat het beste is voor jou. Durf je onafhankelijk op te stellen en
jezelf te zijn.
Jij bent het instrument in je leven. Ken jezelf en durf je eigen koers te bepalen.

#2 Je opstellen als slachtoffer


Situaties kunnen je overkomen. Wat zich voordoet kun je niet veranderen, maar je kunt wel
kiezen hoe je er mee omgaat. Wanneer leg je de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag
buiten jezelf? Is het de ander die nu eenmaal onaardig doet, dus doe jij onaardig terug? Is het de
taak die te moeilijk is, dus word jij onzeker? De organisatie die te veel vraagt, dus ga jij over je
grenzen? Of ligt het aan je opvoeding, je karakter of het feit dat je het nu eenmaal al jaren zo
doet, dat je niet anders kan?

 Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Kies bewust voor wat je wilt en zie waar je
verantwoordelijkheid wilt nemen.
Niet kiezen is ook een keuze.

#3 Jezelf op je kop geven


Heb je een innerlijk stemmetje dat je gedurende de dag braaf van kritiek voorziet? Hoor je jezelf
denken dat je niet mooi, slim, snel of goed genoeg bent? Denk je dat anderen negatief over je
oordelen? Ben je bang dat ze vinden dat je het niet goed genoeg doet als collega, als partner, als
zoon of dochter, in je ouderschap, als vriend of vriendin, als buurt- of clubgenoot? Of heb je de
ander niet eens nodig en vind je jezelf te kort schieten in één of meer van die rollen? Zo ja, dat
kost enorm veel energie en het houdt je klein.

 Wees mild en ga jezelf waarderen. Neem je negatieve overtuigingen goed onder de loep en ga er
mee aan de slag. Vorm de basis voor een positieve innerlijke dialoog.
Het is niet wat anderen denken over jou dat telt, het is wat jij denkt over jezelf.
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#4 In je hoofd wonen


In hoeverre laat je je gevoel spreken? Mag je ervaren wat dingen met je doen? Of vind je het
handig om over je gevoel heen te stappen? Zeg je tegen jezelf: niet zo zeuren, gewoon even
doorzetten! Neem je je gevoel en de signalen die je lichaam je geeft serieus? Signalen zoals
hoofdpijn, een stijve nek of schouders, een pijnlijke rug of een gespannen buik.

 Ga goed voor jezelf zorgen en ga je gevoelens aan. Doorvoel wat het leven met je doet. Herken
en erken je emoties en de reacties van je lichaam en benader ze in plaats van ze te vermijden.
Alles wat er niet mag zijn is er dubbel.

#5 In het verleden of in de toekomst leven


Verloopt je ochtend wel eens zo: je wordt wakker en je bedenkt wat je vandaag gaat doen. Je
herinnert je dat je nog brood uit de vriezer moet halen, terwijl je opstaat en naar de douche
loopt. Onder de douche vraag je je af wat je vandaag aan zult doen en je maakt een mentale
aantekening dat je niet moet vergeten nieuwe tandpasta te kopen. Je gaat naar de keuken en je
ziet dat je kunt beginnen met wat kommetjes af te wassen die je gister niet meer kwijt kon in de
afwasmachine, en oh ja, dat brood. Terwijl je afwast denk je dat het fijn zou zijn wanneer je
gewoon even tijd zou hebben voor een rustig ontbijtje. Je zet koffie en smeert een ontdooid
broodje en denkt terug aan gisteravond. Tijdens het ontbijt zie je de klus voor je die op het werk
op je ligt te wachten en je hoopt dat de file vandaag meevalt… Hoe vaak ben je in gedachten
bezig met van alles en nog wat behalve het nu?

 Leer jezelf veel meer te zijn in het nu. Door je in je hoofd steeds bezig te houden met het
verleden of de toekomst mis je grote delen van je leven. Je vergeet volop te ervaren wat zich nu
voordoet. Je kunt er voor kiezen om op een milde, open en geïnteresseerde manier bewust
aandacht te hebben voor wat zich nu afspeelt en wat dat nu met je doet. Zo kalmeer je je geest
en kun je meer genieten van het moment. Bewust zijn in het nu is een voorwaarde voor het
kunnen maken van keuzes waarmee je dicht bij jezelf blijft.
Accepteer wat is, in plaats van te willen dat het nu anders zou zijn.

Leestip!
Eckhart Tolle – De kracht van het nu, 2001.
ISBN 90-202-8230-1
Dit boek is al ouder maar de inhoud blijft
actueel. Een aanrader!
Je vindt de recensie op pagina 13.
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Belangrijkste Leiderschapsvaardigheden
Zenger en Folkman publiceerden medio 2014 een
leuk artikel waarin ze op basis van onderzoek onder
332.860 leidinggevenden en niet-leidinggevenden
nagingen welke aspecten van leiderschap het meest
van belang zijn voor het succes van de
leidinggevende in de positie die deze op dat
moment heeft. Ze concludeerden dat er een vaste
set vaardigheden is (de top 7 in de tabel hieronder
voor supervisors) die essentieel is voor managers op
verschillende niveaus. Het relatieve belang van deze
vaardigheden blijkt enigszins te variëren afhankelijk
van de fase in je carrière. Voor midden-managers
wordt probleem oplossend vermogen het
belangrijkste gevonden. Voor senior-management
verschuift effectief communiceren omhoog naar de
tweede plaats. En hoe hoger je komt des te meer je
in staat moet zijn om een strategisch perspectief te
ontwikkelen (dit staat op één voor top executives).
Maar een gebrek aan strategisch denken blijkt
desalniettemin een fataal gemis te zijn, ook in de
lagere management lagen. Je blijkt dit eerst te
moeten tonen voor je een promotie mag
verwachten naar een hogere laag. Zie hier het hele
artikel.
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS
Feedback geven: een positieve ervaring
Hendrik Kwint schreef zich in 2015 in voor de training Effectief en assertief communiceren via onze
website. Hij is heel enthousiast over de snelle resultaten die hij heeft geboekt. En zijn werkgever
ook! 

Prettige sfeer
‘’De totale ervaring van de training Effectief en assertief communiceren vond ik zeer prettig.
De open sfeer onderling, de persoonlijke aandacht van de trainer en de lekkere, gezamenlijke lunch,
met ruimte voor ontspannen gesprekken, hebben allemaal aan dit gevoel bijgedragen.

Praktische tips
De training zelf is zeer praktisch en persoonlijk. Er is voldoende ruimte om eigen vragen en
ervaringen in te brengen. Miranda geeft persoonlijke, gerichte feedback en praktische tips, waarbij
ze een ieder in zijn of haar waarde laat.
Onderling hebben we elkaar ook op een zeer constructieve en respectvolle manier feedback
gegeven.

Direct resultaat op de werkvloer
Ik wilde zelf graag leren beter feedback te geven, gemakkelijker ‘nee’ te zeggen en kenbaar te maken
wat bepaalde situaties en opmerkingen met me doen.
Na de eerste trainingsdag heb ik dit in mijn werk direct toegepast. En met succes! Mijn
leidinggevende reageerde heel positief toen ik hem gerichte vragen stelde en feedback gaf.
Hij is dan ook zeer tevreden met de resultaten die ik nu al geboekt heb.
Ik kan de training aan iedereen aanraden en zou het heel leuk vinden wanneer Langedijk Consult
deze training bij ons in company zou kunnen verzorgen’’.
Hendrik Kwint,
Havenbeambte Gemeente Zaanstad
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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
Meer referenties?
Je vindt ze hier.

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN:

werken aan persoonlijk leiderschap
Onze succesvolle en hooggewaardeerde tweedaagse training
‘Effectief en assertief communiceren’ is onlangs door de
deelnemers naar volle tevredenheid afgerond. Ze zijn zeer positief
en zetten grote stappen. De eerstvolgende training is op vrijdag 10
en 24 juni 2016.
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!
Direct inschrijven voor deze
Trainer: Miranda Langedijk
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 het overzicht behouden en regie voeren, meer rust en balans,
minder rennen of je laten afleiden, minder stress en frustratie,
meer, 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, 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).

MEER INFORMATIE
Wil je ook werken aan je persoonlijke leiderschap, meer overzicht
en regie, gericht voor jezelf opkomen, prettiger en duidelijk(er)
communiceren en je doelen gaan realiseren? Neem dan
contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette
de Boer (075-614.54.27) of schrijf je direct in via de website.
Deelname aan de training kost € 475,- ex BTW pp voor twee hele
dagen (van 9.00 - 16.00 uur), inclusief uitgebreide documentatie,
koffie/thee en lekkers op tafel en een sfeervolle en mooi
verzorgde lunch. Voor bedrijven: Bij inschrijving van 2 of meer
deelnemers: 10% korting op de prijs.
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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 artikelen, foto’s, berichten en tips op
Linkedin, Twitter en op 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:

Versterk je persoonlijk leiderschap met Het
SuccesManagementSpel!
Heb je je persoonlijke of teamdoelen voor dit jaar al scherp?
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 t/m 20 juni 2016 bij je bestelling in onze webwinkel de
kortingscode LNTH43 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.

Top Tweet!

Een waardevolle winter:
In de afgelopen wintermaanden verzorgden we weer mooie
bijeenkomsten en trainingen zoals:
 Teamsessies binnen een grote zorginstelling met als
resultaat effectiever samenwerken en de klant in regie
zetten!
 Onze Masterclass Communiceren en Profileren, een
verdiepingstraining voor wie zijn of haar Persoonlijk
Leiderschap een boost wil geven.

Oudercommunicatie 3.0
Voor Marktplaats, het magazine van
Agora, stichting voor bijzonder
primair onderwijs met 25 scholen in
de Zaanstreek, schreef Miranda het
artikel Oudercommunicatie 3.0.
Lees meer op pagina 11 en 12.

Wil je ons volgen op Twitter: @MirandaCoacht voor #professionele #coaching #teamcoaching & #training
van #managers en #professionals gericht op #effectief #communiceren en #(samen)werken, #stressreductie,
#burnoutpreventie en #burnoutbegeleiding. 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
2016
Zet jezelf nog meer in
je kracht en gun jezelf
een ontspannen en energieke ochtend op de 5e
Nationale WandelCoachDag!
Helemaal in lijn met deze en komende
nieuwsbrieven over bouwen aan je Persoonlijk
Leiderschap, bieden we je op zaterdag 21 mei
een gratis kennismakingsworkshop 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 5 jaar de
Nationale WandelCoachDag voor ZaanstreekWaterland. Dit jaar verzorgen we dit succesvolle
wandelevent in het prachtige natuurgebied ’t
Twiske in Oostzaan.
Wandelcoach Workshop Programma
Wanneer: zaterdag 21 mei van 11.00-13.00 uur
Waar: ’t Twiske in Oostzaan
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 mindfulness-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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Meld je hier aan voor
deelname aan de gratis
NWCD!

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 21 mei van 11.00-13.00 uur! 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.
De wandelcoachdag was super! Veel inspirerende
mensen ontmoet. Het wandelen geeft toch die extra
dimensie. Met onbekenden praten over je dromen,
doelen en vervolgens toch echt concreet worden
door het gewoon te gaan doen!
En daar hielp het heerlijke weer natuurlijk ook bij.
Bedankt Miranda en alle andere aanwezigen. En
succes iedereen met het gewoon doen!
Petra Muller, LCO Manager Rabobank Zaanstreek
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LINKEDIN PULSE: De positieve effecten van werken in teamverband
Artikel door Miranda Langedijk,
gepubliceerd 23 februari 2016
De meeste mensen vinden het fijn om deel uit te maken van een team.
Werken in teamverband kan 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 overneemt 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.
Wanneer er binnen een team ruimte is voor humor en sociale gesprekken, heeft dit een
positieve invloed op de werksfeer en dat komt jouwwerkplezier ten goede.
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.

Lees meer…
Het volledige artikel is verschenen in onze nieuwsbrief ‘Prettig werken in teamverband. Tips om een
goede teamspeler te zijn’. Inclusief zelf-test en tips!
Dit artikel kun je ook vinden op onze website.

Wil je leren hoe je een nog betere teamspeler
kunt worden, dan is onze open
tweedaagse training Effectief en assertief
communiceren iets voor jou. Zie ook pagina 7
We geven deze training ook in company.
Neem contact op met Miranda Langedijk (0613.54.10.47) of Nannette de Boer (075614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.

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 10/14

Langedijk Consult
Partner in Professionalisering
Effectief communiceren en (samen)werken!

OUDERCOMMUNICATIE 3.0: professionalisering in het onderwijs
Onderstaand artikel, geschreven door Miranda, is verschenen in Marktplaats (nr. 22, 01-2016, thema
Professionalisering), het magazine van Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs met 25
scholen in de Zaanstreek. Miranda begeleidt Agora sinds 2006 in verschillende individuele en
teamtrajecten.

Als coach van schooldirecteuren en leraren ben ik dagelijks bezig met de vraag: hoe kun je als
manager en professional in het onderwijs effectiever communiceren en samenwerken?
Het antwoord is denk ik simpel. Je bent vaardig in het omgaan en communiceren met (een groep)
kinderen. Gebruik deze vaardigheid in je communicatie met iedereen en wees voor jezelf en de
ander net zo mild en liefdevol als je voor je (eigen) kinderen bent.
Dat consequent doen is echter niet zo simpel.
Iedereen herkent wel een stukje in de eigen communicatie dat lastig voelt. Een stukje dat een eigen
geschiedenis heeft en dat wat aandacht vraagt. Ik noem er maar een paar:
 Je bent bang bent voor kritiek, voelt je snel aangevallen en schiet in de verdediging.
 Je reageert bot als je moe bent of je blijft malen over de vraag of je iets wel goed hebt
gedaan.
 Je ziet altijd beren op de weg of je durft juist geen kritiek te hebben.
 Je vindt het lastig om feedback te ontvangen of juist om deze te geven.
 Je vindt het moeilijk om (plenair) je mening te geven of voor een groep een verhaal te
houden.
 Je hebt moeite om goed te luisteren en (door) te vragen.
 Je ziet er tegen op om voor jezelf op te komen en gaat zo over je grenzen.
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Ouders en leraren: wat maakt de
communicatie ingewikkeld?
Al die aspecten spelen ook een rol in de
communicatie met ouders. Soms spelen ze
juist vooral een rol in de oudercommunicatie,
omdat zowel leraar als ouder met grote
betrokkenheid het beste willen voor het kind.
Juist wanneer iets je zeer aan het hart gaat,
wil je voelen dat de ander je echt hoort en
serieus neemt. Als je dan het gevoel hebt dat
dat onvoldoende gebeurt, raakt je dat meer.
Die emotie bemoeilijkt het zicht houden op de
wijze waarop met elkaar wordt gepraat.
Naast eigen valkuilen maken ook de beelden
die ouders en leraren van elkaar kunnen
hebben de onderlinge communicatie soms
lastig.
Beiden hebben wel eens het beeld dat de
ander onvoldoende luistert of vooringenomen
reageert. Ze kunnen beiden het gevoel
hebben dat hun deskundigheid op het gebied
van wat nodig is voor het kind onvoldoende
belicht of gebruikt wordt.
Om de communicatie nog complexer te
maken, worden de beelden die zij van elkaar
hebben ook beïnvloed door verwachtingen
vanuit de eigen schooltijd of door ervaringen
met eerdere leraren en andere ouders. “Oh,
weer zo’n leraar die alleen maar een
standaard verhaal afdraait en niet zoekt naar
wat mijn kind in praktijk nodig heeft”. Of:
“Weer zo’n vader die alleen maar kritiek heeft
op alles wat we doen.”
Soms ook verwachten ze (te) veel van elkaar.

Wanneer je heel veel energie steekt in het
omgaan met specifieke behoeften van een
kind, dan is het belangrijk dat de ander dat in
ieder geval ziet, benoemt en waardeert.
Wanneer je merkt dat wat aan je gevraagd
wordt je teveel is, maak dat dan vooral
kenbaar en respecteer elkaars grenzen. Wil je
op dit punt je communicatie verbeteren, dan
laat je een vraag aan de ander om meer inzet
te plegen (“Mag mijn dochter voortaan
huiswerk mee krijgen naar huis?” Of: “Neem
elke dag deze tafels door met je kind.”)
gepaard gaan met de vraag: Wil en kun je
dat?
Goede oudercommunicatie blijkt in de praktijk
lastig. In de literatuur wordt zelfs veelvuldig
gesproken over een ‘machtsstrijd’. Ouders
voelen zich bijvoorbeeld te kort gedaan met
standaard tien-minuten-gesprekjes. Leraren
ervaren regelmatig druk vanuit ouders die
steeds mondiger worden en die steeds vaker
het maximale voor hun kind willen, waarbij
het gedrag van het kind niet altijd goed
bespreekbaar is. Wanneer je het gevoel hebt
de ander te moeten overtuigen van jouw
kennis, deskundigheid of positieve intenties,
dan gaat het vaak mis. Er ontstaat strijd in
plaats van een constructief gesprek.
Wil je weten hoe je als leerkracht daarin
stappen zet, lees het volledige artikel,
inclusief stappenplan en tips, op onze
website.
Zie ook publicaties van Peter de Vries inzake
Ouderbetrokkenheid 3.0

Bent u als schoolleider geïnteresseerd
in teamontwikkeling in het onderwijs via
teamcoaching, teambuilding, individuele coaching
van onderwijsmanagers en -professionals,
intervisie of een gerichte in company training?
Neem contact op met Miranda Langedijk (0613.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27)
om de mogelijkheden te bespreken.
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BOEKRECENSIE
De kracht van het nu - Gids voor spirituele verlichting
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2001
Door: Eckhart Tolle
ISBN: 90-202-8230-1
Deze boekrecensie is geschreven door Miranda Langedijk. Deze en andere boekrecensies tref je ook
aan op onze website onder Langedijk Consult: in de pers, boekrecensies.
Eckhart Tolle noemt zijn boek “De kracht van
het nu” een gids voor spirituele verlichting.
Een (zelf)benoemde goeroe die aangeeft hoe
tot een gelukkiger leven te komen. Mijn
haren gingen overeind staan bij die gedachte
en het feit dat het boek een absolute bestseller is wekt bij mij dan ook nog flink
argwaan. Maar al lezend moest ik al snel
toegeven dat het boek, wanneer je jezelf en
de goeroe met twee benen op de grond en
een stevige knipoog blijft bekijken, veel goeds
te bieden heeft.
Eckhart beschrijft hoe je pijn in al z’n vormen
kunt loslaten door werkelijk te gaan voelen.
Een boodschap die nauw aansluit op de
stroming in de psychologie die zich bezig
houdt met Lichaamswerk.

die dingen die nog op je to-do lijst staan, over
de nare dingen die je zouden kunnen
overkomen of over het goede dat je misschien
te wachten staat. Leven in de toekomst
betekent soms ook vasthouden aan het idee
dat je later gelukkig zal zijn. Later, wanneer je
bepaalde dingen (eindelijk) voor elkaar hebt.
Je nu gelukkig en tevreden voelen plaats je
daarmee buiten je bereik. Het geluk lag in het
verleden of het moet nog komen. Eckharts
boodschap is: leef nu en voel nu ten volle hoe
het nu met je gaat. Daarin vind je vrede en
wellicht geluk. Als je bewust bent kun je er op
elk moment voor kiezen te Zijn. Een mooi en
vertrouwen wekkend idee daarbij is dat je elk
moment in het nu aankunt. Er is geen groter
lijden dan het lijden dat men vreest…

Door te wonen in je hoofd en je te
vereenzelvigen met je denken raak je het
contact met je ware zelf kwijt. Contact dat je
juist zo nodig hebt om je leven in het nu te
kunnen leven. Leven in het “nu” in
tegenstelling tot leven in het verleden of de
toekomst. Leven in het verleden houdt in dat
je regelmatig piekert over dingen die zijn
gebeurd. Over de vraag of je het goed hebt
gedaan en of je dingen niet anders had
moeten aanpakken. Een veel voorkomend
gevolg hiervan: spijt, schuldgevoelens en
ontevredenheid. Leven in de toekomst
betekent dat je vooral denkt over wat er nog
moet en kan gebeuren. Je piekert dan over al

Al met al ben ik erg te spreken over het boek.
Het bevat veel mooie verwijzingen naar, en
interpretaties van spirituele uitingen. Het
biedt inspiratie en teksten die geschreven zijn
om over te mediteren. Wanneer je door de
goeroe-grootheid heen kijkt is het behoorlijk
waardevrij en respectvol geschreven. Vrij
concluderend naar Eckhart: Ben je niet zover
dat je de identificatie met je eigen pijn onder
ogen wilt zien en wilt accepteren, dan roept
dit boek ongetwijfeld heel veel weerstand bij
je op. Een afsluiting à la het sprookje “De
nieuwe kleren van de keizer”.
Ik ben heel benieuwd wat je er van vindt!
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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
- 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
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