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PAK DE 3 BASIS VOORWAARDEN 
VOOR SUCCES AAN! 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
 

De vorige twee nieuwsbrieven over 
persoonlijk leiderschap startten met 
tips over wat je kunt loslaten aan oude 
gewoonten en belemmerende 
gedachten, zodat je het stuur van je 

eigen leven nog meer in handen kunt nemen.  
 

We gingen ook uitgebreid in op het belang van proactief zijn. Wat helpt om 
zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je wilt 
bereiken? Om de uitdaging aan te gaan en de moed te hebben om nieuw 
gedrag te leren en dit daadwerkelijk (consequent) in praktijk te gaan vertonen.  
 
Als het gaat over invloed uitoefenen, dan reageren nogal wat mensen daar in 
eerste instantie afwijzend op. Je kunt denken dat voor jezelf opkomen je 
onbescheiden, egoïstisch of arrogant maakt. Je kunt er tegenop zien om van 
passief gedrag (je niet of weinig laten horen en zien) over te stappen op 
assertief gedrag. Ook de stap van bot, aanvallend, eisend, oordelend of 
problemen weg lachend gedrag naar bewust assertief invloed uitoefenen, kan 
een spannende zijn. Vaak blijken het je eigen overtuigingen te zijn die je 
weerhouden om anders zichtbaar te worden.  
Tenslotte stelden we de vraag of je goed zicht hebt op wat zich in je cirkel van 
betrokkenheid afspeelt en wat in je cirkel van invloed (zie pag.4). 
 

In deze nieuwsbrief kijken we naar het uitoefenen van invloed op de 
voorwaarden voor succes in je werk. Hoe staat het bijvoorbeeld met je 
doelen, prioriteiten, planning, ondersteuning en ruimte om te sparren en de 
waardering die je ontvangt. Daarbij focussen we nu op die voorwaarden waar 
je zelf direct invloed op kunt hebben. Voorwaarden die je niet 100% onder 
controle hebt, maar waarbij jij de eerst aangewezen persoon bent om aan de 
knoppen te draaien. Dit in tegenstelling tot voorwaarden voor succes die op 
teamniveau of organisatieniveau liggen. Daarop heb je vaak (zeer) beperkt en 
indirect (via anderen) invloed.  
 

 

Persoonlijk leiderschap ten top dus: hoe beïnvloed je de 
drie basis voorwaarden voor het realiseren van je 
(werk)doelen? 

 

 

AGENDA 

Direct inplannen! 
 
4 en 18 november 2016: 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie p.6 
 
2 en 16 februari 2017: 
Training Effectief presenteren 
en profileren 
Training voor iedereen die zijn of 
haar communicatie- en 
presentatievaardigheden verder 
wil ontwikkelen. Voor wie 
effectief invloed wil uitoefenen 
en zich ontspannen stevig wil 
presenteren en profileren.  
 

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

 

 
  

INHOUDSOPGAVE 

Verder in deze nieuwsbrief: 

 Klant in de 
Schijnwerpers: GVB 

 Feestactie met Het 
SuccesManagementSpel 
(15% korting!) 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in december. 

Hoeveel energie lekt weg 
in je cirkel van 
betrokkenheid? Zie pag. 4! 
 
 

 

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
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_main


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 2/10  

 

 
  
AAN DE SLAG MET DE VOORWAARDEN OM LEKKER EN EFFECTIEF TE WERKEN 
Handig invloed uitoefenen in je werk! 
 
 

 

 

In deze nieuwsbrief gaan we in op de eerste drie voorwaarden voor prettig en succesvol werken. Oefen 
je daar nu bewust invloed op uit? Sta je af en toe stil bij wat je nodig hebt om goed te kunnen werken en 
maak je tijd om de basis op orde te krijgen en te houden?  
 

1. Kennis, competenties, ervaring en deskundigheid 
STEL je merkt dat je in je werk op sommige punten qua kennis of deskundigheid tekort schiet. 
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Constateer je dat er iets beter kan? 
2 ONTWIKKELTIPS 

 Benoem wat je beter wil doen of kunnen én doe meteen zelf een concreet 
voorstel hoe je tot de gewenste ontwikkeling wil gaan komen (proactief). 

 

 Breng het positief en resultaatgericht: ‘…zo kan ik me verder ontwikkelen en 
dat gaat het team/de organisatie dit en dat opleveren’. 

 

STEL dat je merkt dat je werk echt vergt dat je je in een bepaalde richting 
ontwikkelt en dat die ontwikkeling helemaal niet bij je past. Stel jezelf dan de 
vraag of je dit werk wil en kan blijven doen. Weglopen voor een eerlijk antwoord 
levert (op termijn) spanning op. 
 

2. Prioriteiten en planning 
STEL je merkt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 
 
 
 
 
 

Heb je wel de juiste 
kennis en 

competenties, maar 
krijg je ze niet over 

het voetlicht?  
Ook profileren kun je 

leren . 

 

3 TIMEMANAGEMENTTIPS 
 Maak een overzicht van je taken en 

bepaal per taak urgentie en belang 
(zie de Eisenhowermethode in ons E-
zine nr. 31). Weet hoeveel tijd je 
taken kosten en plan ze zorgvuldig en 
realistisch in. Evalueer een periode 
hoeveel tijd zaken in het echt kosten, 
zo leer je steeds beter te plannen. 
 

 Bundel taken, bijvoorbeeld 
telefoontjes plegen of mail 
beantwoorden.  
 

 Manage verwachtingen. Check bij 
klanten en collega’s wat zij precies 
willen ontvangen en wanneer iets 
echt af moet zijn. Geef duidelijk aan 
wanneer je iets op kunt leveren: 
check je agenda voor je een 
toezegging doet. 

 
 

Wij kunnen ook eens met je 
meedenken en je tips geven hoe, 
specifiek in jouw werksituatie, 
slimmer in plaats van harder te 
werken. 

 

http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113


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 4/10  

 

Hoeveel energie lekt weg in je cirkel van betrokkenheid? 
Ben je je bewust van het (soms subtiele) verschil tussen zaken waar je je betrokken bij voelt, maar waar je 
geen invloed op uit kunt oefenen (cirkel van betrokkenheid) en zaken waar je wel zelf iets mee kan, waar je 
zelf invloed op uit kunt oefenen (cirkel van invloed)? 
 

Hoeveel energie stop je in je cirkel van betrokkenheid? Energie bijvoorbeeld in de vorm van je druk maken, 
verdrietig, boos of geïrriteerd zijn, piekeren, het er over hebben met anderen, wensen dat dingen anders 
zouden zijn?  
Vaak gaat dat automatisch. Er gebeurt iets vreselijks in de wereld, er wordt oeverloos gediscussieerd in de 
Tweede Kamer, iemand gedraagt zich asociaal in het verkeer, het regent terwijl je hoopte op zon. Je kunt er 
niets mee maar het raakt je, je windt je er over op of je baalt. 
 

De automatische piloot 
Zulke reacties zijn heel menselijk. Ze kunnen zelfs tijdelijk prettig voelen. Je kunt er ogenschijnlijk heerlijk je 
emoties in kwijt, maar ze kosten je veel energie. Wil je er wel wat minder energie aan kwijt zijn? Vraag je 
dan bij gebeurtenissen bewust af: wil ik een manier vinden om hierop invloed uit te oefenen? Begin ik een 
actie om hulpgoederen in te zamelen, richt ik mijn eigen politieke partij op? Ga ik lobbyen om onze buurt 
veiliger te krijgen, of om aandacht te krijgen voor de werkdruk in onze organisatie? Zo ja, dan vergroot je je 
cirkel van invloed.  
Is je antwoord ‘nee’, dan kun je er voor kiezen om dit soort zaken veel meer los te laten. Merk je 
automatische reacties op en las een kleine pauze in waarin je alleen even kijkt en voelt wat er in je lijf en 
hoofd gebeurt. Je hoeft niet naar je automatische impulsen te handelen, je hoeft er niet actief in te duiken. 
Merk ze op en richt je aandacht vervolgens op iets waar je wel bewust mee bezig wil zijn.  
 

Het geeft energie wanneer je je aandacht vooral richt op die dingen die in je cirkel van invloed liggen. Deze 
nieuwsbrief gaat over het beïnvloeden van de basis voorwaarden voor succes in je werk. Hoe breng en 
houd je die in je cirkel van invloed? 
 
* De cirkels van betrokkenheid en invloed zijn uitgebreid beschreven door Stephen Covey (1989).  

 
 
 

 
3. Goed voor jezelf zorgen, fysiek en mentaal 
STEL je merkt dat je de laatste tijd tot over je oren in het werk zit, 
dat je niet aan lunchen toekomt, dat je veel stress ervaart, dat je 
veel piekert en wellicht ’s nachts niet goed kan slapen.  
 
 
 

Invloed uitoefenen: Jij bent het instrument! 

Uit de spiraal stappen betekent letterlijk eerst rust en 
afstand nemen. 1. Gun jezelf een eerlijke analyse en 
voel hoe het echt met je gaat. Wat gaat goed en wat kan 
beter? 2. Kijk niet naar één gebied (fysiek of mentaal) 
maar pak goed zorgen voor jezelf breed aan. Jij bent het 
instrument. Als je goed om wil gaan met wat zich 
voordoet in je leven, als je wilt genieten en de pittige 
dingen het hoofd wil bieden, dan zorg je enorm goed 
voor jezelf. Dat begint basaal bij heel goed zorgen voor 
je lichaam. 3. Top prestaties leveren zonder gezonde 
voeding, voldoende rust en beweging en goede zorg bij 
ziekte en kwaaltjes, is net als de Elfstedentocht willen 
rijden op botte schaatsen. Slijpen kost tijd en energie. 
Niet slijpen kost meer tijd en energie.  
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Zorg ook voor je hoofd, hart en ziel. Dat betekent tijd nemen voor de mensen en 
activiteiten die echt belangrijk voor je zijn. Tijd om echt te ontspannen of je juist 
bewust lekker in te spannen. Om plezier te hebben, bezig te zijn met een hobby, er 
op uit te trekken en nieuwe ervaringen op te doen of om te bouwen aan en te 
genieten van de relaties met voor jou belangrijke anderen. Tijd om te voelen wat is, 
en daarmee te kunnen zijn. Of dat nu leuk of minder leuk is. Tijd om wellicht te 
mediteren, te reflecteren en je te blijven ontwikkelen. 
 
 TIPS: GOED ZORGEN VOOR JEZELF DOE JE ZO! 

 Wees mild en vriendelijk voor jezelf. Zie waar je 
al goed voor jezelf zorgt en geniet van wat dat 
voor je doet. Het is makkelijker om goede 
gewoontes uit te breiden dan hele nieuwe te 
introduceren. 

 

 Neem je overtuigingen onder de loep. Hoe 
belangrijk vind je het echt om duurzaam gezond 
te leven en tijd te hebben om te genieten? (zie 
ook ons E-zine nr. 28). Ben je bijvoorbeeld steeds 
voor anderen aan het zorgen en vind je dat het 
niet relevant is hoe het met jou gaat?  

 

 Geef jezelf een pauze, plan hersteltijd, prop je 
leven niet te vol en laad niet te veel hooi op je 
vork.  

 

 Leer los te laten en te accepteren. Leg de lat niet 
te hoog, durf op anderen te vertrouwen en vraag 
om hulp. 

 

 Bouw zowel privé als in je werk aan een goed 
netwerk.  

 

 Bouw aan je eigen veerkracht. Zorg ervoor dat je 
batterij zo goed is opgeladen dat je energie in 
reserve hebt. Zoals je lichaam onder druk 
energie uit je spieren haalt (een voordeel van 
investeren in een gezond lijf), zo kun je mentaal 
teren op die reserve energie. Zorg na een drukke 
periode niet alleen voor minimaal herstel, maar 
bouw op tot je weer energie in reserve hebt. 

 

 Maak werkdruk bespreekbaar! Geef bij je 
leidinggevende aan welke problemen je ervaart 
en ga samen na wat er speelt en hoe hier mee 
om te gaan. Maak onderscheid tussen 
organisatieproblemen en zaken die binnen jouw 
verantwoordelijkheid en cirkel van invloed 
liggen. Wat ligt bij de organisatie, het team of je 
leidinggevende om op te pakken, en wat ligt 
direct bij jou? Maak een concreet plan van 
aanpak met heldere afspraken en spreek 
evaluatiemomenten af waarop je samen na gaat 
hoe het staat met de gemaakte afspraken. 

Wij begeleiden managers 
en professionals die met 
een (dreigende) burn-out 

te maken hebben.  
Wacht niet te lang met 

hulp zoeken voor jezelf of 
je collega. 

 

Invloed uitoefenen betekent zichtbaarder worden 
Dat vergt leren omgaan met je eigen angsten en twijfels. 
Durf je te laten zien waar je voor staat? Durf je keuzes te 
maken? Geloof je in jezelf en durf je dat te zeggen? 
Presenteer je je ideeën zodat de wereld er iets mee kan 
doen en ga je om met wat men ervan vindt, of met wat 
men van jou vindt? 
 

Je laten zien vergt moed. Of je nu naar buiten treedt met 
een verhaal, een mening, een artikel, een boek, een blog 
of vlog, je website, een voorstel voor een project,  een 
elevator pitch, een film, een profielfoto,  een speech voor 
je team of de organisatie, een presentatie tijdens een 
conferentie of op tv.  
 

Het vergt de moed om het eng of spannend te vinden om 
zichtbaar en kwetsbaar te zijn, beoordeeld te worden, 
misschien wel onder vuur genomen te worden en te zijn 
met die spanning, angsten en zorgen of twijfel aan jezelf, 
en er desondanks gewoon voor te gaan. 

Wij kunnen je helpen ontspannen om te leren gaan met situaties die 
je spannend vindt. Wij helpen je zichtbaarder te durven zijn en je 
(ideeën) succesvol te presenteren. 
Zie ook onze Training Effectief presenteren en profileren! (op 2 en 16 
februari 2017). 

http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
http://langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=397
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REFERENTIE 
De training Effectief en 
assertief communiceren en 
de trainer heb ik als erg 
positief ervaren. Het 
gemêleerde groepje van 
medecursisten vond ik ook 
heel prettig. 
Ik heb nieuwe inzichten 
opgedaan om op een 
gezonde en assertieve 
manier mijn grenzen aan 
te geven en te 
beschermen. 
Zelf heb ik nogal de 
neiging om fel te reageren. 
Tijdens de training heb ik 
o.a. geleerd om mijn 
temperamentvolle reacties 
om te buigen naar 
assertieve! 
Ik wil echt iedereen 
aanraden om deze training 
een keer te volgen! 
 
Marjolein Loggen, 
commercieel medewerker 
binnendienst RTV NH/AT5 

NIEUW!  
TRAINING EFFECTIEF 
PRESENTEREN EN 
PROFILEREN 
Voor wie effectief invloed wil 
uitoefenen en zich 
ontspannen stevig wil 
presenteren en profileren. 
Meer informatie vind je op 
onze website. 
 

2 & 16 februari 2017 

 

 
 

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN 
 

Op vrijdag 4 en 18 november 2016 hebben we weer onze tweedaagse 
training ‘Effectief en assertief communiceren’. 
Wil je deelnemen? We werken in een kleine groep van maximaal 8 
deelnemers en het animo voor deze training is altijd groot, dus schrijf je snel 
in! 
De trainingsdata voor de eerstvolgende training in 2017 zijn ook al bekend: 
vrijdag 17 en 31 maart 2017. Je kunt je hiervoor nu al inschrijven. 
Trainer: Miranda Langedijk 
 

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

  

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 (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 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). 
 

 

Direct inschrijven 
voor deze training! 

http://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/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS 
GVB: “zorgvuldig en snel tot de kern” 
 

Langedijk Consult begeleidt sinds 2012 het GVB, het gemeentelijk 
vervoersbedrijf van Amsterdam, in diverse organisatieveranderings-
trajecten, op individueel en teamniveau. 
 
Leonie Boekel, manager bij het GVB, is zeer positief over de 
zorgvuldige en doelgerichte aanpak van Langedijk Consult. Van haar 
ontvingen we onderstaande mooie referentie: 

 

Helder verwachtingsmanagement 
In mijn rol als manager binnen de modaliteit 
Tram hebben Miranda en ik samen een 
coachtraject voor het hele management van  
Tram (zo’n 50 leidinggevenden) opgezet.  
Het is me daarbij opgevallen dat Miranda 
direct bij aanvang de doelen en kaders van het 
traject scherp stelde. Zo was meteen duidelijk 
wat we van elkaar en van haar als coach 
konden verwachten. De afgestemde doelen 
heeft ze gedurende het traject steeds voor 
ogen gehouden. Bij eerdere 
organisatieveranderingstrajecten ben ik die 
doelgerichtheid niet vaak tegengekomen. Ik 
vind haar aanpak echt heel positief!  
Miranda is professioneel in haar manier van 
werken en ze gaat voor het maximaal 
haalbare resultaat. Tussentijdse en 
eindevaluaties met ons als opdrachtgever, 
waarin ze checkte of alles nog naar wens 
verliep en waar ruimte was voor wederzijdse 
feedback, hebben hier zeker aan bijgedragen. 
 

Integere aanpak 
Checken doet Miranda ook in individuele 
coachtrajecten. Ze is daarin heel zorgvuldig. Ze 
vraagt of ze iets, wat je vertelt, mag 
benoemen of teruggeven. Ik hecht daar zelf 
veel waarde aan en heb me in onze 
persoonlijke gesprekken dan ook waanzinnig 
veilig gevoeld. In mijn rol als opdrachtgever 
heb ik dat eveneens zo ervaren en ik merk dat 
haar integriteit ook binnen andere onderdelen 
van de organisatie zeer wordt gewaardeerd.  
 

Ze heeft een hele goede pers. In de 
afgelopen jaren wordt ze dan ook breed 
binnen de organisatie steeds 
teruggevraagd voor nieuwe 
coachopdrachten. 
 

Snel tot de kern 
Miranda is naast zorgvuldig ook 
scherpzinnig in haar werk als coach. Soms 
zoek je zelf de weg van de minste 
weerstand en wil je zaken, tegen beter 
weten in, liever niet onder ogen zien. 
Maar Miranda graaft echt door! 
Ze zoekt naar de boodschap achter de 
boodschap, naar dat wat je écht nodig 
hebt om verder te komen. 
Haar manier van coachen vind ik zeer 
prettig. Ze is betrouwbaar en zonder 
oordeel, zuiver op de graat. Dat maakt 
dat je ruimte voelt om jezelf meer open te 
stellen en te laten zien. 
En dat die ruimte er ook was om zaken, 
die op dat moment voorbij kwamen, 
direct op te pakken heb ik ook heel fijn 
gevonden en zeer gewaardeerd. 
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Wil je ons volgen op Twitter: @MirandaCoacht voor #professionele #coaching 
#teamcoaching & #training van #managers en #professionals gericht op #effectief 
#communiceren en #(samen)werken en #burnout preventie. Wil je voortaan geen tip 

meer missen, word dan vriend van onze Facebook pagina en volg ons op Twitter! 

LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA 
Via LinkedIn, Twitter en op onze Facebook pagina tref je 
tips en informatie over bijvoorbeeld: 
 

Feestactie met Het 
SuccesManagementSpel! 
Ben je op zoek naar een 
origineel en zinvol cadeau 
voor Sinterklaas of Kerst? Een 

inspirerend relatiegeschenk 

waarmee je iemand succes 
kan wensen of kan feliciteren 
met succes? Kies voor Het 
SuccesManagementSpel. 

 

Maak t/m 31 
december 2016 

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!  
 

En als je wilt, pakken we het 
spel ook nog eens extra 

feestelijk voor je in! 
 

Inbox: inspiratie door E-zine 
In onze inbox ontvingen we een compliment en inspirerende foto van Arthur 
Goedhart van Stichting Schakelring over de zomernieuwsbrief. Hij is direct, 
super proactief met onze tips aan de slag gegaan.  
 

Hallo Miranda, 
 

Bedankt voor deze nieuwsbrief.  
Er staan goede en duidelijke tips in vermeld! 

De nieuwsbrief komt op het juiste moment👍🏻 
 

Groeten, 
Arthur Goedhart 
 

Stichting Schakelring biedt in Midden-Brabant verschillende diensten in woongenot, zorg 
op maat en welzijnservices aan voornamelijk ouderen. Langedijk Consult verzorgt met 
regelmaat cultuurverandertrajecten en (team)coaching binnen Stichting Schakelring. 
Arthur nam deel aan een teamcoachtraject in 2015 en 2016, waarbij de focus lag op 
effectiever samenwerken binnen en tussen de verschillende teams. 

https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
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LINKEDIN PULSE: Tips om een goede teamspeler te zijn: resultaatgerichtere samenwerking 
Artikel door Miranda Langedijk,  
gepubliceerd 6 juni 2016 
 
Hoe kun je persoonlijk bijdragen aan een resultaatgerichtere samenwerking binnen je team?  
 

Tips voor een prettigere en meer resultaatgerichte samenwerking 
 

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

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

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

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

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

 
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! 
Deze test en tips kun je ook vinden op onze website. 
  

Wil je leren hoe je een nóg 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 (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=432
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
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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  

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://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

