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Persoonlijk leiderschap
VERGROOT JE INVLOED,
WEES PROACTIEF!
Hoofdartikel door Miranda Langedijk

Gedurende drie jaar begeleidde ik, voor een
landelijk opererende organisatie, zo'n 140 managers in een
cultuurverandertraject. Vanaf de start was de keuze te werken op een
manier waarbij de deelnemende managers met elkaar bepaalden waar de
behoefte lag en hoe het traject vorm te geven.
Ik startte met een pilotgroep van 10 managers die graag wilden nadenken
over wat zij nodig hadden om zelf en samen te groeien in hun leiderschap,
de samenwerking en de interne communicatie. We gingen een aantal dagen
met deze thema’s aan de slag en vervolgens nodigde elk van hen twee
collega's uit om hetzelfde te gaan doen. Zo werden twee nieuwe groepen
‘geboren’. Op enig moment waren er 14 groepen aan het werk. Elke groep
richtte een eigen traject in, waarin ze met elkaar in gesprek gingen, intervisie
hadden en oefenden met nieuw gedrag. Op enig moment nodigde elke groep
de directie uit om samen in gesprek te gaan over het proces, de resultaten en
de wederzijdse verwachtingen. Met elkaar organiseerden ze, gericht op
afstemmen en vooruit kijken, een fantastische dag waar ze de successen
vierden en elkaar inspireerden.
Ik heb enorm genoten van dit traject. Vanaf het begin handelden de
managers in lijn met wat ze wilden bereiken. Ze werkten vanuit persoonlijk
leiderschap. Ze gingen het gesprek aan, luisterden, gaven feedback, zochten
elkaar op, gingen experimenteren in hun eigen praktijk en evalueerden het
resultaat. Dat alles kon alleen maar plaatsvinden doordat ze in de basis iets
fundamenteel belangrijks deden. Ze waren proactief. Ze lieten het traject
niet over zich heen komen, gingen niet klagen of in de weerstand. Ze
wachtten niet totdat anderen gingen bewegen. Ze namen initiatief, stelden
hulpvragen en nodigden uit. Ze oefenden uiterst effectief invloed uit.

AGENDA
Effectief starten na de
zomer: nu alvast
inplannen!
4 en 18 november 2016:
Training Effectief en assertief
communiceren, zie p.6
3 februari 2017:
Masterclass communiceren en
profileren
Maatwerk verdiepingstraining
in principe bedoeld voor
iedereen die al eerder heeft
deelgenomen aan onze
tweedaagse training Effectief
en assertief communiceren.
Maar de training is ook
uitermate geschikt voor
iedereen die zijn of haar
communicatie- en
presentatievaardigheden
verder wil ontwikkelen.
Zie hier het complete overzicht
met open trainingen en in
company trainingen

INHOUDSOPGAVE

Verder in deze nieuwsbrief:


In dit tweede deel van ons drieluik over Persoonlijk Leiderschap
geven we je handvatten en praktische tips om meer invloed uit te
oefenen in je werk.




Proactief zijn is uitgaan van de vrijheid om te kiezen. Het is
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen.
Het is het omgekeerde van de verantwoordelijkheid leggen bij de
omstandigheden, de situatie en condities of je opvoeding.
De omstandigheden kunnen je voor grote uitdagingen en diep verdrietige
situaties plaatsen, maar hoe jij daar mee omgaat, daar heb je invloed op.
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Proactief denken en handelen versterken door proactief te gaan spreken
In zijn bestseller ‘The seven habits of highly effective people’ geeft Covey een overtuigende
uiteenzetting over het belang van proactief zijn.
Covey noemt het uitoefenen van invloed een basis element om tot een prettiger, gezonder en
gelukkiger leven te komen.
Hij geeft mooi aan hoe je manier van denken (proactief versus reactief) zich ook uit in je taalgebruik.
Goed ook om je te realiseren hoe hetgeen je iets zegt je manier van denken ook weer bekrachtigt.
Zo kan veel praten in termen van ‘moeten’, je idee versterken dat je geleefd wordt. Met je eigen taal
geef je jezelf dan stress. Kijk eens hoe het voelt als je het omdraait. Start met proactieve taal.

Reactieve taal

Proactieve taal




















Er is niets dat ik er aan kan doen
Dit is gewoon hoe ik ben
Hij maakt me zo kwaad
Dat zullen ze nooit toestaan
Ik moet dat doen
Ik kan dat niet
Ik moet
Als ik maar dit of dat (een leuke baas, een fijne
partner, meer geld, een mooi huis, geen
zorgen, een goede opleiding, kinderen die
goed luisteren, meer tijd voor mezelf) had

Laten we kijken naar onze alternatieven
Ik kan een andere benadering kiezen
Ik heb controle over mijn eigen gevoelens
Ik kan een effectieve presentatie maken
Ik zal voor een toepasselijke reactie zorgen
Ik kies, ik wil
Ik heb de voorkeur voor
Ik kan zijn, ik ben….
Ik kan meer dit of dat (geduldig, verstandig,
liefdevol, aandachtig) zijn
Bron: Covey, p. 78

Durf je invloed uit te oefenen?
Proactief zijn gaat over invloed uitoefenen. Dat heeft voor sommige
mensen een negatieve klank. "Nee, ik hoef geen invloed te hebben!", "Ik
ben niet uit op macht" of "Ik zou niet weten hoe ik invloed zou kunnen
hebben in deze situatie". Het lijkt dan alsof je iets verkeerd doet wanneer
je gaat voor wat jij echt wilt en belangrijk vindt. Waar ligt de grens voor je?
Mag je van jezelf iets willen (ook als anderen iets anders willen)? Mag je
iets vinden, zeggen, vragen, je verzoek kracht bij zetten, eisen door een
consequentie in het vooruitzicht te stellen en zo nodig die consequentie
uitvoeren wanneer je niet tegemoet wordt gekomen? Als je antwoord op
één of meer van die vragen 'nee' is, dan is de kans groot dat je regelmatig
moeite hebt met invloed uitoefenen, voor jezelf opkomen en grenzen
stellen.
Wil je meer regie nemen in je leven, ga dan eerst eens vanuit interesse
onderzoeken hoe het voor jou is om letterlijk en figuurlijk je plek in te
nemen. Merk je drempels op en kun je wat hulp gebruiken om daar
efficiënt overheen te stappen in het kader van Covey’s prettiger, gezonder
en gelukkiger leven? Neem contact met ons op voor een afspraak.
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Zicht op je cirkel van invloed
Hoe staat het met jouw invloed?
We hebben allemaal zaken waar we ons
betrokken bij voelen. Mensen of projecten
waar we ons om bekommeren, zorgen om
maken of voor staan. Of het nu gaat om het
behalen van doelen in je werk, een opleiding
die je belangrijk vindt, je eigen gezondheid of
die van familieleden of vrienden, problemen
in de buurt, financiële zorgen thuis of zorg
om de economische situatie in het algemeen.
We ervaren bepaalde dingen als relevant en
we voelen ons er emotioneel of mentaal bij
betrokken. Deze zaken liggen in onze cirkel
van betrokkenheid. Dit in tegenstelling tot
zaken waar we ons in het geheel niet bij
betrokken voelen (geen betrokkenheid).
Ten aanzien van sommige van de zaken in
onze cirkel van betrokkenheid hebben we
zelf geen echte invloed, we kunnen hier zelf
niets aan doen. Een simpel voorbeeld is het
weer: stel je wilt graag een zonnige dag om
lekker in je tuin te zitten. Je kunt je dan druk
maken wanneer het regent. Dat heeft echter
geen enkele zin. Jij beïnvloedt het weer niet.
Met betrekking tot sommige zaken in onze
cirkel van betrokkenheid kunnen we wel zelf
iets ondernemen. Hier hebben we invloed
op hoe we met iets omgaan. Deze vallen in
onze cirkel van invloed.
Sommige mensen hebben een hele grote
cirkel van betrokkenheid, maar een hele
kleine cirkel van invloed. Dat kost dan veel
energie, zonder dat het veel oplevert in
termen van resultaat. Zo kun je je enorm
opwinden over het nieuws, fouten die
collega’s maken, de trein die niet op tijd
vertrekt of onprettig rijgedrag van anderen.
Wat leveren jouw emoties op?
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Proactieve mensen houden zich vooral
bezig met dingen waar ze iets aan kunnen
doen. De energie die ze hierin stoppen is
positief gericht. Ze zijn geïnteresseerd in
het aanleren van nieuwe manieren om
effectief invloed uit te oefenen en hun
cirkel van invloed te vergroten. Ze leren ook
steeds beter los te laten daar waar ze geen
invloed hebben.
Reactieve mensen stoppen hun aandacht
vooral in de cirkel van betrokkenheid. Ze
richten hun aandacht op situaties waar ze
geen controle over hebben en niet feitelijk
in kunnen bijdragen. Dit betekent dat ze
zich vaak bezig houden met het aanwijzen
van schuldigen en dat ze zichzelf regelmatig
slachtoffer voelen.
Herken je voor jezelf dat je veel energie
stopt in zaken waar je geen invloed hebt (of
meent te hebben)? Het kan dan zijn dat je
terecht komt in een spiraal die maakt dat je
je steeds kleiner voelt en dat je steeds meer
energie verliest en daarmee moe wordt en
het gevoel hebt dat je ook geen verschil
kunt maken. Zo neemt je cirkel van invloed
dan in omvang af.

TIP:
Kijk eens hoeveel tijd en energie je
stopt in zaken die liggen in je cirkel
van betrokkenheid (waar je geen
invloed hebt) en hoeveel in je cirkel
van invloed.
De cirkel van invloed is uitgebreid
beschreven door Covey (1989).

In de volgende nieuwsbrief
praktische tips hoe je in je
werk je cirkel van invloed
kunt vergroten
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Onderscheiden van drie soorten problemen
Je kunt nu drie soorten problemen onderscheiden:

1.

Problemen waarop je direct invloed uit kunt oefenen (ze
bevinden zich binnen je eigen controle). Dit vergt de moed,
kracht en het doorzettingsvermogen om te doen wat je wijs en
nodig vindt om het probleem aan te pakken.

2.

Problemen waarop je indirect invloed kunt uitoefenen. Hierbij
kun je op zoek gaan naar de effectieve manieren waarop je
anderen kunt beïnvloeden, om zo iets aan het probleem te
doen. Denk aan overtuigen, confronteren, draagvlak creëren.

3.

Problemen waarop je geen invloed hebt (cirkel van
betrokkenheid). Dit vergt het kunnen verdragen van wat is en
het accepteren dat dit niet door jou veranderd kan worden.

3 Voorwaarden om op je gemak invloed uit te oefenen
#1 Durf te voelen
Jij bent het instrument. Gebruik de signalen van je lichaam. Als je niet wilt voelen dat je iets onprettig
vindt en je steekt je energie vooral in het niet (h)erkennen hiervan, hoe ga je dan effectief optreden?

#2 Weet wat van jou is
Veel issues ontstaan doordat we iemand iets aanrekenen dat eigenlijk bij onszelf ligt. Bijvoorbeeld: "Jij
maakt mij boos”, in plaats van “ik vind het heel lastig om om te gaan met negatieve feedback".
Of iemand schuift ons een bakje ellende toe en voor we het weten hebben we het al leeg gedronken. In
plaats van het bij de ander te laten. Iemand zegt je bijvoorbeeld: “Ik vind het echt waardeloos dat je nu
geen tijd voor me maakt”. Waarna je onmiddellijk schiet in je schuldig voelen en je verdedigen. In
plaats van bijvoorbeeld te zeggen: ”Joh, ik snap dat je dat vervelend vindt, wat ga je er mee doen?”

#3 Laat de verantwoordelijkheid voor de reactie van de ander, bij de ander
Als je positief aan de slag met invloed uitoefenen, wees je dan bewust dat je geen invloed hebt over
hoe jouw gedrag wordt opgepakt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen voor jezelf op te komen, je kunt
dat zorgvuldig doen, vanuit respect en via keurige feedback, maar dan nog kan een ander zich daardoor
gekwetst voelen, boos worden of je voortaan volstrekt negeren. Hoe een ander reageert op jouw
gedrag, ligt buiten je cirkel van invloed.
De proactieve manier om hier mee om te gaan is consequenties, zo snel en eerlijk mogelijk, volledig
onder ogen zien en daarbij verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag.
Zo kun je van fouten leren en blijf je niet zitten in schuldgevoelens of boosheid richting anderen (waar
niemand
bij heeft en die je vervolggedrag negatief zullen kleuren).
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Praktische Top Tips om meer invloed uit te oefenen in je werk
Reduceer stress
Door meer mindfull in het leven te staan,
verlaag je je stressniveau en voel je je
energieker.
 Leef meer in het hier en nu.
 Word je bewuster van je belemmerende
gedachten en automatische reacties.

Verbeter je imago
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Een goed imago vormt de basis voor een
goede samenwerking.
 Doe de goede dingen en doe ze goed
 Wees helder in je keuzes, neem mensen
mee en koppel goed en tijdig terug
 Deel kennis en informatie
 Wees gul met complimenten en bedank
 Neem je verantwoordelijkheid als er
onverhoopt iets misgaat
Neem de regie over je eigen tijdsbesteding
Met een goed timemanagement zorg je voor structuur
in je werk. Het draagt ook bij aan stressverlaging en
een goed imago.
 Beheer je agenda realistisch en consequent
 Plan vrije dagen en vakantiedagen van tevoren in
 Neem je pauzes
 Begin op tijd, maar ga ook tijdig naar huis
 Zeg bewust ‘ja’ of ‘nee’ tegen klussen

Breng meer structuur in projecten
 Begin met het eind voor ogen: (gewenst resultaat,
voorwaarden voor succes, risico’s, subdoelen,
doelgroepen, fases, planning)
 Zorg voor voldoende draagvlak
 Zorg voor een goede afstemming en terugkoppeling
gedurende het traject. Vier samen successen!
Vergader effectiever
 Bereid je voor op hoofdlijnen en doelen
 Oefen niet hele gesprekken van tevoren
in je hoofd, durf te reageren in het
moment
 Bespreek zaken van tevoren door, haal
relevantie informatie bij collega’s, leg
zaken alvast in de week
 Stuur op inhoud én proces, leer ook de
emoties te benoemen
Versterk je relaties
Investeer in je collega’s. Het werkt veel
prettiger samen met mensen die je
kent en voor wie je meer begrip hebt
én die jou mogen kennen.
 Ga eens lunchen met collega’s
 Laat je gezicht zien op informele
bijeenkomsten
 Toon oprecht interesse in anderen
 Wees genereus, breng zonder iets
te willen halen

Versterk je communicatieve vaardigheden
Een uitmuntende communicatie is de voorwaarde voor succes, in je werk en privé. Het is dé tool om
op een prettige, ontspannen en effectieve manier meer invloed uit te oefenen.

 Wil je m.b.t. bovenstaande gebieden sterker communiceren?
Meld je dan aan voor onze, door klanten hoog gewaardeerde, training

Effectief en assertief communiceren.
Meer over deze training: zie pagina 6.
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REFERENTIE
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
Meer referenties?
Je vindt ze hier.

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
Deze week rondt weer een leuke groep deelnemers onze tweedaagse
training ‘Effectief en assertief communiceren’ af. Wil je ook deelnemen?
De volgende training vindt plaats in het najaar op vrijdag 4 en vrijdag 18
november 2016.
We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers. De eerste
plaatsen zijn alweer geboekt en het animo voor deze training is altijd
groot, dus schrijf je snel in!
Trainer: Miranda Langedijk
Direct inschrijven voor deze
training!
WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG?
Werken in een kleine groep aan grenzen stellen (m.b.v. een zeer handig en
eenvoudig toe te passen 4 stappen model), 'nee' zeggen, het
onderscheiden van vier gedragstypen, feedback geven en ontvangen,
omgaan met kritiek en oefenen met assertief gedrag en communicatie
waarbij jouw eigen praktijksituaties ruimschoots aan bod komen. Volop
gelegenheid tot vragen stellen en veel persoonlijke aandacht in een veilige
en ontspannen sfeer.
RESULTAAT
Meer energie, rust en balans, minder stress en frustratie, meer structuur,
beter het overzicht behouden en regie voeren, minder rennen, je laten
afleiden, prettiger relaties, minder conflicten en je doelen daadwerkelijk
gaan halen, door meer open, ontspannen en duidelijk communiceren!

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, werkvoorbereiders, planners en projectleiders.
Altijd in een veilige en open sfeer waarbij je leert van elkaar. Waardering door deelnemers altijd zeer hoog
(gemiddeld cijfer 8,5).

Schoolleider?
Deelname aan deze training kun je
opvoeren onder het thema
Persoonlijk Leiderschap in het
schoolleidersregister.
Wij verzorgen hiervoor alle input!

MEER INFORMATIE
Wil je ook werken aan je persoonlijke leiderschap, meer proactief,
prettiger en duidelijk(er) communiceren en invloed uitoefenen,
gericht voor jezelf opkomen, feedback geven en ontvangen en zo
nog effectiever je doelen gaan realiseren? Neem dan contact op
met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075614.54.27) 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.
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NATIONALE WANDELCOACHDAG 2016:
Al 5 jaar een succesvol wandel-event!
door Nannette de Boer

Op zaterdag 21 mei 2016 organiseerden we alweer voor de 5e maal de
Nationale WandelCoachDag voor Zaanstreek-Waterland. En ook nu was
het weer een succesvolle dag! Met een enthousiaste groep deelnemers
wandelden we dit keer in het prachtige natuurgebied ’t Twiske in
Oostzaan.
Het doel van deze ochtend was om uit de waan
In 1-op-1 coachgesprekken oefenden de
van de dag te stappen en met verschillende
deelnemers afwisselend als coach en coachee met
mensen eens te sparren over wat voor jou
vertellen, luisteren, doorvragen en feedback geven.
belangrijk is en hoe je op een ontspannen manier De kaartjes met gerichte coachvragen uit ons
jezelf in je kracht kunt zetten en je doelen voor
SuccesManagementSpel vormden de leidraad voor
de komende periode helder kunt maken.
de gesprekken. De coachgesprekken werden
afgewisseld met door Miranda begeleide actieve
Start- en eindpunt van de wandeling was
oefeningen en momenten van zelfreflectie: wat
horecagelegenheid Paviljoen Twiske, prachtig
heb ik nodig om mijn plan te realiseren? Wat
gelegen aan het water. Nadat Miranda iedereen
belemmert me of helpt me juist verder en wat ga ik
van harte welkom had geheten gaf ze een
concreet en nú ondernemen?
toelichting op het programma.
Na een wandeling van ongeveer twee uur door
KENNISMAKING
weilanden met boterbloemen, over bospaden
We begonnen de wandelcoaching met het
omzoomd door bloeiend fluitenkruid en langs
invullen van een persoonlijke quick scan: hoe
waterpartijen kwamen we terug bij ons
ontspannen en energiek voel je je voorafgaande
vertrekpunt, waar we met een grote groep hebben
aan deze workshop?
genoten van een heerlijke lunch in de zon.
Hierna volgde een speeddate om elkaar op een
luchtige manier te leren kennen. In kleine
groepjes zochten we zoveel mogelijk
overeenkomsten: woonplaats, huisdier, favoriete
vakantiebestemming, lievelingseten, van alles
kwam voorbij.
Na het kiezen van een interessante
gesprekspartner wandelden we richting
havenkom en stelden de deelnemers zich nader
aan elkaar voor: waar ben je goed in, welke
richting wil je op, waarin wil je je nog verder
ontwikkelen?
AL COACHEND IN GESPREK
Een bewuste, begeleide mindfulness-oefening
aan de rand van het water gaf inspiratie voor de
volgende oefening m.b.v. onze 4D
coachmethodiek: Dromen, Denken, Durven,
Doen.
Langedijk Consult
Dr. Miranda C. Langedijk
HRM advies, (team)coaching, training
Schoenerstraat 73
1503 BB Zaandam

MEER ONTSPANNEN, POSITIEVER OVER DE
TOEKOMST EN MEER DOELGERICHT
Na afloop gaven alle deelnemers aan dat zij de
wandelcoaching als zeer positief hadden ervaren
en dat zij inspiratie voor de (nabije) toekomst
hadden opgedaan.
De eindscore van de quick
scans bevestigt dit positieve
gevoel.
De eindscore lag gemiddeld
4,5 punten hoger dan de beginscore. De
deelnemers voelen zich vooral mentaal en fysiek
meer ontspannen. Ook hebben ze een positievere
kijk op de toekomst gekregen en voelen ze
zich doelgerichter. Een aantal deelnemers scoorde
zelfs 8 punten hoger aan het eind van de
wandeling. Zij hebben vooral ook meer
energie gekregen.
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Na afloop van de wandeling hebben we drie deelnemers gevraagd hoe zij wandelcoaching hebben
ervaren en wat zij na afloop van deze geslaagde dag hebben meegenomen.

Martin Oudejans:
Ik heb ervan genoten om heerlijk buiten te zijn op deze
geslaagde dag. Miranda’s toelichting op de
programmaonderdelen was zeer duidelijk en verhelderend
en de hele ochtend was zeer goed verzorgd.
Het voeren van de korte gesprekken met diverse, voor mij
onbekende, personen vond ik erg leuk om te doen.
Aan het begin voelde ik me een beetje gespannen. Ik ben
op dit moment in een onderzoekende fase in mijn carrière:
Welke richting wil ik op? Wat kan ik?
Maar tijdens de gesprekken met telkens andere
gesprekspartners, heb ik oprechte en interessante tips
gekregen. Zij hadden oog voor mijn kwaliteiten en knowhow, meer nog dan ik zelf had, en zagen daarmee ook
meer mogelijkheden. Gaandeweg werd mijn droom dus
groter 
Aan het eind van de ochtend voelde ik me meer
ontspannen én doelgerichter: ik heb direct stappen gezet
om uit te zoeken wat mijn carrièremogelijkheden zijn.

Sandra Bruijs:
Van tevoren had ik geen verwachting. Ik
ben er onbevangen in gegaan.
De zelfreflectie oefeningen hebben me
geholpen nog bewuster te worden van
mijn eigen, enigszins afwachtende,
houding in groepen. Tijdens het voeren
van de gesprekken vond ik het fijn dat we
de kaartjes als hulpmiddel hadden. Van
Miranda kreeg ik tips om meer vragen te
stellen en actiever te luisteren en minder
voor de ander in te vullen. Ik heb dit
vervolgens direct toegepast in het
gesprek en toen dat effect had, gaf het
een kick! In mijn werk en privé kan ik dit
nu meer gaan inzetten.
Aan het eind van de ochtend scoorde ik 5
punten hoger op de quickscan. Dit kwam
mede door het wandelen in de prachtige
natuur, maar zeker door de verdiepende
gesprekken. Ik voel me nu energieker en
doelgerichter. Met behulp van het
SuccesManagementSpel dat ik na afloop
heb gekocht, wil ik nu concrete stappen
gaan zetten: leren om zelf te kiezen én te
melden wat ik wil.

Wandelcoaching individueel en wandelcoach workshops voor teams!
Onze wandelcoach workshops voor teams zijn een absolute aanrader als je effectief wilt
werken aan het versterken van de onderlinge communicatie en band. Onze workshops
wandelcoaching voor teams kunnen worden gecombineerd met in-company training of
teamcoaching gericht op effectief communiceren en samenwerken of stressreductie. Wij
werken landelijk.
Voor meer informatie over individuele of team-wandelcoaching en het maken van een
afspraak kun je contact opnemen met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer
(075-614.54.27).
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Interview met Eef Huiser
Eef is onze topverkoper van Het SuccesManagementSpel in Friesland.
Ze is loopbaanbegeleider en eigenaar van Commpass Coaching en De
Spellenmakelaar.
Eef meldde zich aan voor de Nationale WandelCoachDag, omdat ze
nieuwsgierig was hoe Langedijk Consult het spel in zou zetten bij
wandelcoaching. En omdat ze het leuk vond ons weer in levende lijve te
ontmoeten .
‘Mijn bedrijf heet Commpass Coaching, omdat het een woordspeling is van
verschillende woorden die me aanspreken: communicatie, passie, compassie
en kompas. Ik laat mensen graag inzicht krijgen in zichzelf en anderen, zodat ze ontdekken hoe ze hun
sterke punten beter kunnen inzetten en op een prettige manier met anderen samenwerken en
communiceren. Met als doel meer werkplezier.
Vanuit mijn bedrijf De Spellenmakelaar heb ik kennis gemaakt met Het
SuccesManagementSpel. Ik volgde de Train-de-trainer bij Miranda. Het
SuccesManagementSpel is één van mijn favoriete managementspellen, ik ben er
echt fan van. Het spel brengt namelijk structuur, iets wat niet veel spellen
hebben. Het brengt spelers stap voor stap, maar ook snel, tot de kern van wat ze
graag willen doen en bereiken. Zelf heb ik het spel o.a. ingezet bij een groep
ondernemers. Dit zorgde voor veel inzicht en nieuwe ideeën.
De mooie omgeving, de ontspannen ontmoeting met de andere deelnemers, het opdoen van nieuwe
ideeën, de fysieke beweging, de mindfulness oefeningen die Miranda tussendoor begeleidde, en de
quick scan aan het begin en eind, ik vond het allemaal erg inspirerend! Bijzonder hoe je in deze
workshop zo snel echt contact legt met nieuwe mensen en samen tot verdieping komt.
De eerste twee gespreksrondes met coachvragen uit Het SuccesManagementSpel, gericht op dromen
en overtuigingen, hebben me aangezet om na de Nationale WandelCoachDag zelf een avond te gaan
wandelen met een groep ondernemers.
Het regende die avond en de deelnemers kenden elkaar niet, maar ze hebben genoten van de goede,
resultaatgerichte, gesprekken en het fysiek bezig zijn.
Ik vond het erg leuk om aan de Nationale WandelCoachDag deel te nemen.’
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA
Iedere keer zijn we weer blij met de reacties op onze
Facebook pagina Langedijk Consult Coaching, Twitter
en Linkedin.
Recent ontvingen we weer 5 nieuwe referenties via
Linkedin. Super fijn!
Je kunt ze ook lezen op onze website onder referenties.
Via Linkedin, Twitter en op onze Facebook pagina tref je tips en info over bijvoorbeeld:

Nationale WandelCoachDag 2016
Op zaterdag 21 mei organiseerden we weer de
NWCD. Dit jaar in het mooie natuurgebied ’t
Twiske in Oostzaan. Op pagina’s 7,8 en 9 lees
je meer over deze geslaagde dag.

Linkedin Pulse
Op Linkedin verzorgen we al enige tijd
gerichte informatie via Linkedin Pulse.
Korte, inhoudelijke artikelen en tips
over actuele onderwerpen, zoals
goede feedback geven en ontvangen.
De pulse “Prettig werken in
teamverband: signalen om actie te
ondernemen” lees je op pagina 11.

Een verrassend voorjaar.
In het voorjaar verzorgden we weer mooie bijeenkomsten en
trainingen zoals:
 Een in-company training Medewerkers Coachen met
Resultaat voor locatiedirecteuren en P&O in een
onderwijsinstelling.
Een training, o.a. met Het SuccesManagementSpel,
gericht op het voeren van stimulerende
functioneringsgesprekken, het nog effectiever coachen
van medewerkers en het opstellen van een persoonlijk
ontwikkelplan (POP).
 Teamsessies met een enthousiaste groep ICT-ers waarin
snelle en grote stappen zijn gezet op het gebied van
feedback geven en ontvangen.
 Een teambuildingsdag in de Loonse en Drunense duinen

Wil je ons volgen op Twitter: @MirandaCoacht voor #professionele
#coaching #teamcoaching & #training van #managers en #professionals gericht op #effectief
#communiceren en #(samen)werken. Wil je voortaan geen tip meer missen, word dan vriend van
onze Facebook pagina en volg ons op Twitter!
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LINKEDIN PULSE: Prettig werken in teamverband: signalen om actie te ondernemen!
Artikel door Miranda Langedijk,
gepubliceerd 19 mei 2016
Eerder gaven we aan waaraan je een goede teamspeler kunt herkennen. Maar bij welke signalen is
het zaak om actie te ondernemen?
Als iemand:
 Alleen oog heeft voor het eigen belang.
 Een onverschillige of cynische houding aanneemt.
 Nooit een stapje harder wil lopen of iets extra’s wil doen. De ‘vervelende klusjes’ voor een ander
laat liggen.
 Niet of nauwelijks deelneemt aan bijeenkomsten met het team (overleg, teamuitjes).
 Liever alles alleen uitzoekt en bedenkt, omdat hij/zij geen vertrouwen heeft in de competenties
van collega’s, of omdat hij/zij niet zichtbaar durft te zijn of onzeker is over de eigen kwaliteiten.
 Problemen veroorzaakt in het team, het team benadeelt (bv. onprettige houding/gedrag,
overlast veroorzaken, steeds een negatieve (proces)rol innemen).
 Het eigen gedrag niet bespreekbaar wil maken.
 Zich negatief uit over teamleden, op de werkvloer en/of buiten de deur.
 Niet wil of kan samenwerken met anderen.
Het niet oppakken van dit soort signalen om de ‘vrede te bewaren’ levert vaak buikpijn op bij alle
betrokken teamleden. ‘Niets doen’ heeft ook consequenties.
Maak zaken bespreekbaar en pak problemen aan!
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 6
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.
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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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