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Trots op je werk!
PASSIE VOOR JE VAK,
TROTS OP JE WERK
Hoofdartikel door Miranda Langedijk

In november 2016 organiseerden
we voor het Vervangingsfonds de
workshop Trots op je vak!
De basis voor deze workshop was
een artikel dat ik voor het
Vervangingsfonds schreef: Passie voor je vak, trots op je werk! Je vindt
het in deze nieuwbrief (pagina 2).
Toen ik me voorbereidde op het schrijven van dit artikel praatte ik met
mensen over trots. Ze gaven me terug: het is niet zo makkelijk om het
over ‘trots’ te hebben. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of:
het is toch logisch dat ik dit heb gedaan, dat is mijn werk, hoezo trots?
Er is een reden waarom het Vervangingsfonds (en zo’n 40 scholen) hier
toch mee aan de slag willen. Meer aandacht voor de essentie van je
vak, voor datgene waar je trots op bent, datgene dat heeft gemaakt dat
je dit vak koos, helpt je werkplezier te vergroten en werkstress te
verkleinen.
Waar ben jij trots op in je werk?
Zijn het de oplossingen die je verzint voor ingewikkelde problemen?
De storingen die je verhelpt? De contracten die je weet af te sluiten die
de organisatie toekomst bieden? Is het dat je hulp biedt, warme
aandacht geeft, mensen verzorgt of verder helpt? Dat je de mensen om
je heen zo coacht dat ze in hun kracht staan, meer zelfvertrouwen
krijgen, beter in contact gaan met anderen of fijner samenwerken? Dat
je je kennis en ervaring deelt met je collega's? Dat je anderen
enthousiasmeert of zelf een zonnetje bent? Weet je beleid en plannen
om te zetten in daden? Bouw je bruggen of maak je meters? Ben je de
vraagbaak, sta jij klaar met advies, ben je de spin in het web of degene
die wilde plannen nog eens goed tegen het licht houdt?
Trots zijn op je vak kan je helpen je passie centraal te stellen. Het
maakt dat je beter je koers kan uitzetten en aanhouden. Het zet je er
toe aan secuur te kiezen hoe en wanneer je taken oppakt. En het kan je
helpen beter voor jezelf te zorgen. Jij bent immers het instrument en
als het met jou goed gaat en je bent bezig met de dingen die jou met
trots en passie vervullen, dan komt dat een ieder ten goede.

AGENDA
Goede voornemens?
Plan nu een
empowerment training
in voor 2017!
17 en 31 maart 2017:
Training Effectief en assertief
communiceren, zie p.8
2 en 16 februari 2017:
NIEUW! 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

IN DEZE NIEUWSBRIEF
- Het hoofdartikel: Passie
voor je vak, trots op je
werk!
- Enkele klanten in de
schijnwerpers. Hoe speelt
hun passie een rol en waar
zijn ze nu trots op?
- Een artikel van Audrey
Crombach, communicatieadviseur, over het
werkdruk-project van het
Vervangingsfonds.
- Tot slot: Gelukkiger en
gezonder? Meer sociaal
contact als goed
voornemen!

Reden genoeg om aandacht te schenken aan TROTS!
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PASSIE VOOR JE VAK, TROTS OP JE WERK!
Artikel door Miranda Langedijk t.b.v. het
Vervangingsfonds

Belangrijker wordt het bijna niet
Kinderen zijn de toekomst. Wie is het daar mee
oneens? Ik verwacht weinig handen omhoog. Twee
keer met je ogen knipperen en de kinderen die nu
in de klas zitten bepalen de politiek, leiden het
bedrijfsleven en geven vorm aan wonen, werken,
zorg en onderwijs. Wij zullen mede afhankelijk zijn
van hoe zij dat gaan doen. Aan ons de taak om ze
daar optimaal op voor te bereiden en ze zo mooi
mogelijk te laten landen. Dat valt nog niet mee.
Het vergt bouwen aan een wereld waarin de
kinderen van nu en hun kinderen fijn zullen kunnen
leven. Dat is een mega opdracht waar de meesten
van ons maar zeer beperkt invloed op hebben. Het
vergt ook het zo goed mogelijk begeleiden van
jonge mensen naar volwassenheid. Dat is een
opdracht die voor velen dichterbij ligt en waar je
meer invloed op hebt. Een opdracht met een grote
impact in het dagelijks leven, in ieder geval voor
iedereen die een ouder of verzorger is. Je houding
en gedrag doen er in deze heel direct toe.
Gelukkig sta je daar als ouder niet alleen voor. Een
bekend Afrikaans gezegde luidt: “It takes a village
to raise a child”. Een zeer belangrijke plaats in dat
‘dorp’ neemt de school, en daarmee de leerkracht,
in.

Hoe zie je jouw rol?
Recent is er, onder de noemer ‘Bildung’ weer
toegenomen aandacht voor wat je als leerkracht
kunt betekenen voor het kind in zijn of haar totale
vorming. Dan gaat het niet alleen over specifieke
kennis die je doorgeeft, over bijvoorbeeld rekenen
of taal, maar meer over wat je voor een kind, dat
zich sociaal ontwikkelt en staande moet houden in
de maatschappij, in brede zin kunt betekenen.
Hoe zie je jouw rol daarin? Voel je je
verantwoordelijk voor het bijdragen aan de gehele
ontwikkeling die je leerlingen doormaken om tot
volle ontplooiing te komen, hun plek in te nemen
en zich te verhouden tot anderen?
Een ontwikkeling die uiteraard niet stopt wanneer
iemand 21 wordt. Vandaar ook de vraag aan
leerkrachten om een voorbeeldrol te vervullen
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waarin ze zelf ook vanuit een open houding en
brede interesse zich bewust blijven ontwikkelen.
Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat die
brede interesse tonen en stimuleren per definitie
de vraag is aan leerkrachten. Simpelweg omdat ze
met kinderen omgaan. Dat vergt natuurlijk ook
voorbeeldgedrag. Kinderen leren niet alleen van
wat we zeggen, ze pakken ook feilloos de
boodschappen op die we afgeven met wat we
doen én niet doen. Daarbij gaat het nooit alleen
om taal of rekenen, gym of tekenen, maar om hoe
we met onszelf, met elkaar en het leven omgaan.
Daarmee vragen we nogal wat van leerkrachten.
Het lijkt me evident dat er grenzen zijn aan die
brede verantwoordelijkheid. Om maar iets te
noemen, neem het grijze gebied tussen onderwijs
en zorg. Het lijkt me ook duidelijk dat leerkrachten
geen superhelden zijn. Je bent mens en dus maak
je fouten en ben je niet altijd consequent, effectief
en efficiënt. Hoe je daar mee om gaat is ook weer
voorbeeldgedrag. Het spanningsveld is helder.

Grote verantwoordelijkheid
Het gegeven dat in je vak je hele zijn van wezenlijk
belang is, maakt de leerkracht bijzonder.
Bijzonder belangrijk, bijzonder verantwoordelijk en
bijzonder kwetsbaar.
Om te beginnen is het een vak waar je een
bepaalde gedrevenheid voor nodig hebt.
Leerkrachten die ik spreek gáán eigenlijk altijd
ergens voor. Ze zijn gestart vanuit passie. Voor het
verder helpen of weerbaarder maken van
kinderen, het overbrengen van hun liefde voor een
vakgebied, voor het bieden van veiligheid en
structuur, voor het creëren van een (groeps)sfeer
waarin een kind zich thuis voelt en zich kan
ontplooien, voor het helpen van kinderen om
zichzelf te accepteren en te leren omgaan met de
uitdagingen waar ze voor staan. Enfin, ze gaan voor
een ideaal.
In de dagdagelijkse hectiek sneeuwt dat ideaal
soms onder. Onder de administratieve taken, de
vergaderingen, teamdagen en werkgroepen. Soms
voelen die dingen niet meer als een middel tot een
doel, maar als doelen op zich. Dan staat dat ideaal
waar je warm voor loopt, je passie voor je vak, niet
meer centraal.
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Passie centraal: hoe helpt dat?

Trots op de resultaten die je boekt!

Veel leerkrachten vinden het zelf en samen (weer)
centraal stellen van die passie dan ook heel
belangrijk. Ze voelen dat dat helpt.

Als leerkracht heb je een veeleisend vak. Het is
juist daarom zo belangrijk dat je dicht blijft bij de
drijfveren die jij hebt om dat vak uit te oefenen.
Dat:
 houd je op koers;
 zet je er toe aan secuur te kiezen hoe en
wanneer je taken oppakt;
 maakt dat je weet dat jij het instrument bent,
waar je goed voor hebt te zorgen.

1. Het helpt om zelf en als school koers te
houden
Waar staan en gaan we voor? Je ideaal, je passie
voor je vak is als een heldere kaarsvlam. Hij geeft
licht en energie, is een baken en richt de aandacht.
Weten wat je in essentie wilt bereiken maakt dat je
je bij elke (beleids)beslissing af kunt vragen: (hoe)
draagt dit bij aan het grotere doel? Is het belangrijk
en urgent wat ik nu doe? Past het bij de rode draad
in mijn handelen, gericht op het realiseren van
mijn ideaal?

2. Het helpt om met plezier te werken
Als je niet dicht bij je passie blijft, of als je de
relatie uit het oog verliest tussen wat je doet en
hoe dat bijdraagt aan het realiseren van je doel,
dan is de kans groot dat je met minder plezier gaat
werken. Mensen presteren beter en blijven
gezonder als ze zich bezig houden met rollen en
taken die goed bij ze passen. Zowel qua ‘kunnen’
(beschik je over de competenties, ervaring en
deskundigheid om de dingen die je doet, goed te
doen?) als qua ‘willen’ (ben je bezig met dingen die
je leuk, belangrijk, nuttig en waardevol vindt?).

3. Het helpt om goed te zorgen voor jezelf
Het grote belang van de rol van leerkracht
gecombineerd met de brede vraag waar je voor
staat, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
een grote betrokkenheid maakt dat leerkrachten
nogal eens over hun grenzen heen gaan. Juist het
helder hebben van je passie en je drijfveren helpt
om te zien waar ook je valkuilen liggen en om
scherp te houden hoe belangrijk het is om enorm
goed voor jezelf te zorgen. Waar en wanneer ga je
te ver? Zonder goed te zorgen voor jezelf kun je
immers niet duurzaam bijdragen aan de doelen die
jij zo belangrijk vindt én ben je geen voorbeeld
voor jonge mensen die ook hebben te leren goed
voor zichzelf te zorgen…
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Zien en voelen hoe je bijdraagt aan de doelen waar
je passie voor voelt, vergroot je zelfvertrouwen en
motiveert om met plezier te blijven werken. Blij
zijn met je eigen bijdragen is belangrijk. Het is niet
heel Nederlands. “Doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg” wordt vaker als richtlijn gehanteerd.
Maar als je succesvol wilt zijn en mooie resultaten
wilt boeken in die brede context van het helpen
ontwikkelen van jonge mensen, is het essentieel
dat je succes (h)erkent, benoemt en deelt.
Hoe weten anderen dat je de goede dingen doet
als jij ze niet zichtbaar maakt? Hoe kun je samen
bijsturen en ontwikkelen als jij niet aangeeft waar
je staat? Hoe stel je grenzen en prioriteiten als je
niet bespreekt hoe belangrijk specifieke resultaten
zijn?
En hoe leren kinderen dat ze trots mogen zijn op
wat ze bereiken, als jij daarin niet het voorbeeld
geeft?
Op welke bijdragen en resultaten mag je van jezelf
trots zijn?
 Heb je blije gezichten in de klas?
 Staan de kinderen maandag aan je bureau om
je te vertellen wat ze gedaan hebben in het
weekend?
 Gaan ouders tevreden weg na een gesprek
met jou?
 Ontwikkelen je leerlingen zich zo dat ze zelf
tevreden en blij zijn met de stappen die ze
zetten?

Kortom, koester je passie, geniet van je
mooie vak en wees trots op wat je bereikt!
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KLANTEN IN DE SCHIJNWERPERS
Sabrina - Snel resultaat: trots en happy!
Sabrina wilde een andere, positievere, jeugd voor haar kind dan zij zelf had gekend.
Hieronder lees je haar openhartige verhaal:

Jarenlang had ik een schuldgevoel richting mijn
familie. Van jongs af aan kreeg ik te horen dat ik
een probleem voor hen was. Het gaf me een laag
zelfbeeld en maakte me depressief, waardoor ik
terecht kwam bij diverse psychologen en
psychiaters.
Toen ik zelf moeder werd, wilde ik zijn, zoals,
volgens mij, een moeder hoort te zijn. Iets wat ik
zelf als kind niet zo heb ervaren. Ik wilde uit de
negatieve spiraal stappen.

Persoonlijke benadering
Miranda had een hele andere aanpak dan ik
gewend was. Dat gaf me direct een positief gevoel.
Al na het eerste gesprek had ik meer inzicht in de
oorzaken van mijn depressie. Ik was gewend
benaderd te worden als een ‘geval’, een patiënt
met een diagnose en de bijbehorende behandeling.
Miranda benaderde me als persoon.
Ze gaf me op een heel aangename manier zeer
helder terug wat er speelde en hoe ik hiermee om
zou kunnen gaan. Zo dat ik zelf ging nadenken. Zelf
de regie nam.

Snel naar de kern
Heel snel, binnen 6 gesprekken hebben we,
zogezegd, de appel van zijn schil ontdaan. We zijn
tot het klokhuis, de kern, gekomen. Tussen de
gesprekken zat bewust steeds enige tijd, zodat ik
zaken kon laten bezinken en met nieuw gedrag
kon oefenen.
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Resultaat: happy!
Ik weet beter met problemen om te gaan en
mezelf te herpakken. Het is nu rustiger en
helderder in mijn hoofd. Ik kan daardoor beter
prioriteiten stellen. Als ik nu een rotdag heb
accepteer ik dat dat zo is. Ik ben veel milder voor
mezelf. In een drukke periode kan ik dingen
wegstrepen en ervoor kiezen om alleen datgene
te doen dat ik belangrijk vind.
Ik ben ook veel assertiever geworden. Problemen
van de ander laat ik voortaan bij die ander.
Ik kan nu veel beter loslaten. En ik kan zaken die
ik lastig vind nu goed benoemen en erover in
gesprek gaan. Ik ben weer volop aan het werk en
heel blij met mijn gezin.
Het is geweldig hoeveel resultaat ik heb geboekt.
Ik ben trots op mezelf. Trots op mijn persoonlijke
ontwikkeling en heel happy met de persoon die ik
nu ben!
Ik heb het enorm gewaardeerd dat Miranda
tussendoor ruimte voor me heeft gemaakt, toen
ik het heel hard nodig had. Als ik ooit nog hulp
nodig heb, dan stap ik naar haar.
Sabrina
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Eelke Houtsma - Trots op praktijkonderwijs!
Eelke leerde ik kennen in 2006 op één van de scholen van Dunamare in Haarlem. We hielden contact.
Eelke is nu net gepensioneerd leerkracht en hij kijkt vol trots terug op zijn tijd in het Voortgezet
Speciaal Onderwijs.

Interne stageplek vormgeven
Ik ben het vak van leerkracht eigenlijk ingerold. Oorspronkelijk was ik loodgieter. Ik had wel eens
een verbouwing op school gedaan. Toen ik 25 jaar geleden in een advertentie zag staan dat ze
daar een conciërge zochten, heb ik er direct op gereageerd. En ik werd aangenomen.
Ik ben me meer en meer gaan verdiepen in het onderwijs. Op een gegeven moment was het plan
van de school om een garageafdeling op te zetten om leerlingen een interne stageplek te
kunnen bieden. De directie heeft me toen gevraagd om deze afdeling vorm te geven. Daar heb ik
ja op gezegd.

Zelfvertrouwen en acceptatie
We hebben een Doe-het-zelf lokaal opgezet en de benodigde boeken aangeschaft. Leerlingen,
veelal met een moeilijke achtergrond, konden zo op speelse wijze met de techniek aan de slag. Ze
vonden het leuk, ze hadden er lol in. Het gaf ze vooral ook zelfvertrouwen en het gevoel dat ze
meer geaccepteerd werden.
Collega’s zagen ook dat het zinvol was. Wanneer de leerlingen zich minder goed konden
concentreren tijdens de (theorie)les, kregen ze de ruimte om wat ze op papier hadden
ontworpen in de garage uit te voeren. In de klas gedroegen ze zich vervolgens ook rustiger.

Kijken naar wat kinderen nodig hebben!
Ik heb in het onderwijs helaas ook moeilijke periodes meegemaakt. Interne onrust,
reorganisaties, ziekte en een overplaatsing (zeer naar mijn zin) naar een andere school.
Maar als ik terugkijk naar mijn tijd in het onderwijs en vooral naar de periode van de
garageafdeling, heb ik er geen seconde spijt van. We hebben als leerkrachten en als school altijd
gekeken naar wat de kinderen nodig hadden. Op die manier hebben we ze een goede toekomst
kunnen bieden.
Soms kom ik nog wel eens ouders tegen die aangeven heel blij te zijn dat hun kind zo goed is
terechtgekomen. Dat maakt me trots!
Eelke Houtsma, gepensioneerd leerkracht VSO
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Vol trots voor de groep
De coaching door Miranda was voor mij een hele positieve ervaring.
Miranda stemt haar aanpak heel goed af op haar klanten.
In mijn geval, ik denk heel snel, Miranda denkt supersnel!
Erg fijn dat we op hetzelfde niveau konden communiceren.
Ik had angst voor presenteren, met name voor het staan voor grote
groepen.
Miranda heeft een warme persoonlijkheid en ze geeft veel vertrouwen. Ze
luistert heel goed. Ze stelt de goede vragen en legt nieuwe verbanden. Ze
haalde dingen boven, die ik niet zag aankomen. Zo werd heel snel helder
waar mijn angst voor presenteren vandaan kwam en wat ik er zelf aan kon
gaan doen.
Ik ben meteen aan de slag gegaan met oefenen. In kleine stapjes, door
eerst te presenteren voor een klein groepje collega’s en te ervaren wat dat
met me deed. Zo was het goed hanteerbaar. Ik heb ook geleerd om een
presentatie te visualiseren, om deze in gedachten stap voor stap te doen.
Zo kon ik me op een veilige manier bewust worden van mijn lichamelijke en
mentale reacties en deze beïnvloeden door o.a. ademhalingsoefeningen en
te zorgen voor andere, positieve gedachten.
De coaching heeft me enorm geholpen om, met een goed gevoel, te gaan
presenteren. Onlangs heb ik voor een grote groep gestaan, heel
spannend, maar het ging geweldig! Daar ben ik heel blij mee!
Zo’n coachtraject als dit is echt een aanrader!
Katelijne Corporaal, adviseur Passend Primair Onderwijs, regio Leiden

UITNODIGING GRATIS WANDELWORKSHOP
In het kader van passie en trots, meteen in je agenda zetten: we
bieden je op donderdag 18 mei 2017 een gratis workshop aan
waarbij je in fijn gezelschap aan de slag gaat met het een stap
verder brengen van die doelen waar jij passie voor voelt. Versterk
daarbij je coachende vaardigheden en doe heel laagdrempelig
nieuwe contacten op, ondertussen genietend van een wandeling
in de natuur.
Meer informatie over deze workshop in onze volgende nieuwsbrief
en op social media.
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Thema “Trots op je vak!” onderdeel van
werkdruk-project Vervangingsfonds
Artikel door Audrey Crombach,
communicatieadviseur Vervangingsfonds
Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de
werkdruk in het onderwijs en ook op de scholen
zelf wordt van alles ondernomen om de werkdruk
aan te pakken. Maar echt grip op werkdruk is er
nog niet. Het Vervangingsfonds vindt dat het
samen met het
primair onderwijs moeten blijven zoeken naar
oplossingen die (wel) werken. Daarom is
het project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je
beter van’ opgestart.
‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is
een project van het Vervangingsfonds, in co-creatie
met zo’n 40 scholen uit het primair onderwijs die
elke dag te maken hebben met de gevolgen van
een hoge werkdruk. Binnen het project wordt
onderzocht welke interventies een positieve
invloed hebben op de relatie tussen een hoge
werkdruk en een hoog verzuimpercentage.
In overleg met de scholen zijn en worden
verschillende acties opgezet om de werkdruk aan
te pakken. Denk bijvoorbeeld aan workshops voor
leerkrachten over werkdruk-gerelateerde thema’s
zoals timemanagement, de balans werk-privé en
het omgaan met veranderingen. Of de toepassing
van het instrument Management Drives op de
scholen. Ook het thema ‘Trots op je vak!’ komt op
verschillende manieren terug in het project.
‘Trots op je vak’ is als thema aangedragen door de
deelnemende scholen, vanuit de gedachte dat een
gevoel van trots en eigenwaarde bijdraagt aan het
kunnen relativeren van en het beter omgaan met
werkdruk en verwachtingen van anderen. Het
draagt ook bij aan ‘je meer bevlogen’ voelen.
Vanuit het project wordt hier dan ook op
verschillende manieren aandacht aan besteed.
Het Vervangingsfonds heeft een filmpje gemaakt
met medewerkers van een van de aan het project
deelnemende scholen. Aan verschillende
medewerkers is gevraagd wat hun zo aanspreekt in
hun vak. Waarom hebben zij ooit voor dit vak
gekozen? En waar komt die passie voor het
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onderwijs vandaan?
Met als doel de andere deelnemende scholen aan
het denken te zetten over dezelfde vragen.
Vervolgens heeft het Vervangingsfonds Miranda
Langedijk gevraagd een artikel te schrijven over het
thema. Dit artikel ‘Passie voor je
vak, trots op je werk!’ gaat dieper
op het thema in en helpt de
scholen nog een stap verder. Het
artikel beschrijft in heldere
woorden waarom trots en passie
bijdragen aan een gezonde
werkdruk.
En tot slot heeft Miranda onlangs
een workshop verzorgd over ‘trots
zijn op je vak’, tijdens de themadag
die het Vervangingsfonds
organiseerde voor alle
deelnemende scholen. Deze
workshop ging in op de vraag hoe
je effectief gebruik kunt maken van
de passie en trots voor het vak om
het werkplezier te vergroten en
werkstress te reduceren.
Kortom, door uitleg te geven over
het belang van trots en passie voor
je vak, mensen aan het denken te
zetten en concrete en praktische
handvatten mee te geven, hopen
we dat we de deelnemende
scholen een stap verder hebben geholpen in hun
aanpak van de werkdruk.
Het project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je
beter van’ loopt nog tot en met juni 2017. De
uitkomsten van de evaluatie worden verwacht in
het najaar van 2017 en worden in ieder geval
gepresenteerd op de website van het
Vervangingsfonds.
Tot slot een mooie afsluiter, pakkend verwoord
door Miranda in haar artikel voor het
Vervangingsfonds:
Koester je passie, geniet van je mooie vak en
wees trots op wat je bereikt!

T 075-614.54.27
M 06-13.54.10.47
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REFERENTIE
Door deel te nemen aan de
training Effectief en assertief
communiceren heb ik een
extra stap kunnen zetten in
mijn totale coachtraject.
Ik heb nog meer inzicht
gekregen in de technieken
om assertiever te kunnen
zijn en effectiever te
communiceren.
Het was fijn om mijn
ervaringen te kunnen delen
met ‘gelijkgestemden’.
Ik voel dat ik weer een stap
verder ben gekomen om
voor mezelf op te komen én
er te zijn!
Eveline, Projectleider
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Meer referenties?
Je vindt ze op onze website.

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
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 17 en 31 maart 2017.
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!
Trainer: Miranda Langedijk
Direct inschrijven voor deze
training!
WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG?
Werken in een kleine groep aan feedback geven en ontvangen, omgaan met
kritiek, grenzen stellen (m.b.v. een zeer handig en eenvoudig toe te passen 4
stappen model), 'nee' zeggen, het onderscheiden van vier gedragstypen en
oefenen met assertief gedrag en communicatie waarbij jouw eigen
praktijksituaties ruimschoots aan bod komen. Volop gelegenheid tot vragen
stellen en veel persoonlijke aandacht in een veilige en ontspannen sfeer.
RESULTAAT
Meer rust en balans, minder rennen of je laten afleiden, minder stress en
frustratie, meer het overzicht behouden, regie voeren, open, eerlijk en
duidelijk communiceren en je (team)doelen daadwerkelijk gaan halen!
VOOR WIE?
Voor managers en professionals die belang hebben bij glashelder, prettig en
krachtig communiceren om optimaal effectief te zijn. In de groepen die we over
de jaren heen hebben begeleid zaten o.a.: leidinggevenden, docenten,
zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, accountants, P&O medewerkers,
adviseurs, beleids- financieel, verkoop-, administratief- en service medewerkers,
(school)directeuren en projectleiders.
Altijd in een veilige en open sfeer waarbij je leert van elkaar. Waardering door
deelnemers altijd zeer hoog (gemiddeld cijfer 8,5).

MEER INFORMATIE
Wil je ook minder stress, gericht voor jezelf opkomen, prettiger en
duidelijk(er) communiceren en je doelen gaan realiseren? Neem dan
contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (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.

Langedijk Consult
Dr. Miranda C. Langedijk
HRM advies, (team)coaching, training
Schoenerstraat 73
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA
Via LinkedIn, Twitter en op onze Facebook pagina tref je tips en
informatie over bijvoorbeeld:

Een energieke herfst:
In de afgelopen herfstmaanden verzorgden we weer
mooie bijeenkomsten zoals:
 Startbijeenkomsten met 7 verschillende teams
binnen een grote zorginstelling gericht op
effectiever communiceren met aandacht voor
resultaatgericht, projectmatig werken.
 Een maatwerk training Effectief Timemanagement
voor leerkrachten en onderwijsprofessionals in het
speciaal onderwijs.

Feestactie met Het SuccesManagementSpel!
Ben je nog 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!

Linkedin Pulse
Op LinkedIn verzorgen we al enige tijd
gerichte informatie via LinkedIn Pulse.
Korte, inhoudelijke artikelen en tips over
actuele onderwerpen, zoals goed zorgen voor
jezelf.
Het is alweer bijna het einde van 2016. Een
mooi moment om goede voornemens te
maken voor het nieuwe jaar. Vorig jaar
publiceerden we de top 10 voor 2016. Dit jaar
als aanvulling hierop: het belang van sociale
contacten voor je gezondheid en geluk. Lees
meer in het artikel op de volgende pagina.

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

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!

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 9/11

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

GELUKKIGER EN GEZONDER?
Meer sociaal contact als goed voornemen!
Artikel door Miranda Langedijk,
Vorig jaar publiceerden we een top 10 goede voornemens voor het nieuwe jaar:

1. Fit en gezond zijn, afvallen, gezonder eten, meer sporten en bewegen, stoppen met roken
2. Meer van het leven genieten, ontspannen
3. Zuiniger met geld omgaan en meer sparen
4. Beter voor mezelf opkomen en vaker ‘nee’ zeggen
5. Een nieuwe uitdaging, nieuw werk vinden
6. Opruimen en georganiseerd blijven
7. Iets nieuws leren, studie
8. Meer voor anderen doen
9. Meer tijd met familie doorbrengen
10. Verliefd worden
Dit jaar werd er interessant onderzoek gedaan door Kantar Public (voorheen TNS Nipo) naar goede
voornemens door de jaren heen. Wat blijkt? Sociale voornemens zijn in de afgelopen dertig jaar uit
de top drie verdwenen. En dat terwijl ook steeds duidelijker wordt hoe cruciaal sociaal contact is
voor onze gezondheid en geluk. Zie bijvoorbeeld de TED Talk van Robert Waldinger over lessen uit
het langstlopende onderzoek naar geluk.
Wil je aan de slag met een goed voornemen? Benoem dan wat je wél wil. Negatieve doelen werken
tegen je. Positief geformuleerde doelen geven richting.
Voor meer informatie en positieve tips om je wensen werkelijk om te zetten in resultaten, zie ons
artikel: Goede voornemens. Zo slagen ze wél!

Wil je hulp bij het opstellen van SMARTi doelen, het maken van een
persoonlijk ontwikkelplan en ondersteuning bij het doorvoeren van de
door jou gewenste veranderingen? Neem dan contact op met Miranda
Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27) om de
mogelijkheden te bespreken of direct een afspraak in te plannen.
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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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