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In onze serie over persoonlijk 
leiderschap, deze keer aandacht voor 
het positief beïnvloeden van je team, 
als leidinggevende én als teamlid.  
Ik sprak recent met één van onze 
opdrachtgevers.  
Hij vertelde me drie dingen:  

1. Hij kwam de laatste tijd te 
weinig toe aan het dagelijks maken van een kort wandelingetje. Om zijn 
hoofd leeg te maken, zaken van een andere kant te bekijken, lekker 
frisse buitenlucht op te snuiven en in conditie te blijven.  

2. Hij had in een half jaar tijd zijn team zover gekregen dat ze nu met z'n 
allen lunchten aan de grote tafel in de spreekkamer. Voorheen nam 
niemand een pauze. Nu wordt er samen een broodje gegeten, gelachen 
en van alles gedeeld dat niet over het werk gaat. Het bevalt de mensen 
zo goed dat ze nu hem er bij trekken als hij een keer niet meteen 
aanschuift.  

3. Hij had een stand up geïntroduceerd. Eens per week, op een vast 
moment, nemen ze nu als team een half uur de tijd om samen, bij een 
dashboard, te bespreken waar ze staan. Samen nagaan welke 
successen behaald zijn, welke uitdagingen er zijn en wie waar hulp bij 
kan gebruiken.  
 

Over het eerste punt gingen onze vorige artikelen in deze serie over 
persoonlijk leiderschap. Hoe creëer je de voorwaarden voor jezelf om 
lekker in je vel te zitten en je (werk)doelen te kunnen realiseren? Tijd 
maken voor reflectie, overzicht houden in je hoofd en zorgen voor 
voldoende rust en ontspanning in je lijf, zijn belangrijke voorwaarden. 
 

Het tweede en derde punt sluiten daarop aan. Het zijn twee praktische 
voorbeelden van invloed uitoefenen op je team en samen werken aan het 
creëren van de voorwaarden voor teamsucces.  
 

Daarover meer in deze nieuwsbrief. Tips en een plan van aanpak voor 
wanneer je jouw team (nog) prettiger, veiliger en effectiever wil laten zijn. 
Ps. Meer over werken aan je team met een stand up lees je in onze volgende nieuwsbrief 

 

AGENDA 
Voorjaar: dé tijd om je 
vaardigheden en 
competenties op te frissen 

en uit te breiden! 
 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie pag. 9 
9 en 23 juni 2017 (nog 1 plek!) 
3 en 17 november 2017 
 

18 mei 2017: 
Professionele Wandel 
Workshop ‘Coachend in 
gesprek’ 
I.h.k.v. de Nationale 
WandelCoachDag geven wij 
een GRATIS workshop voor 
onze klanten, relaties en 
introducees. Zie pag.7 
 

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

Langedijk Consult bestaat 
dit jaar 15 jaar! Reden voor 

een feestelijke korting van 15% 
op Het SuccesManagementSpel 

Meer over deze actie op pag. 10. 
 

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
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Hoe staat het met de sfeer in je team?  
3 sfeerbepalers waar je invloed op uit kunt oefenen! 
 

erder gingen we uitgebreid in op het creëren van de voorwaarden voor lekker en effectief 
werken.  In eerste instantie gaven we tips voor die voorwaarden waar je zelf veel invloed op 
kunt uitoefenen. Daar waar jij zelf aan de knoppen kunt draaien. Nu gaan we kijken we naar die 

voorwaarden om prettig te werken die mede bepaald worden door anderen. Voorwaarden op 
teamniveau. In het plaatje hieronder gaat het daarmee over de middelste rij. Hoe beïnvloed je de 
sfeer, regel je duidelijkheid over doelen en taakverdeling en haal je meer uit je collega’s? 
 

In deze nieuwsbrief alle aandacht voor het verbeteren van de werksfeer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een goede sfeer is de basis voor een goede samenwerking. Met elkaar goed door de deur kunnen is 
een voorwaarde voor het op een hoger plan tillen van de kwaliteit van het werk. 
 

Iedereen die weleens in een team heeft gewerkt zal het gevoel herkennen dat de sfeer in een team 
invloed heeft op je welbevinden en je prestaties. Als je met kromme tenen in vergaderingen zit, 
bang bent dat je onderuit gehaald wordt, wanneer er nooit gelachen wordt of als er geen serieus 
gesprek te voeren is, dan zit je waarschijnlijk niet ontspannen in je werk. Dat kost veel energie. 
Natuurlijk hoeft het niet zo zwaar te liggen om te kijken naar verbeterpunten. Wat zou maken dat je 
met nog meer plezier zou (samen)werken? 
 

Werkplezier is belangrijk, sfeer is daarbij een essentiële factor. Er is niet één recept voor sfeer. Ieder 
mens is anders en ook teams hebben zo hun eigen voorkeuren ten aanzien van wat plezierig of 
onplezierig wordt gevonden. We gaan in op drie cruciale voorwaarden voor een goede werksfeer. 

E 
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#1Veiligheid en vertrouwen 
 

ensen werken over het algemeen beter in een omgeving waarin ze zich veilig voelen.  
Alert zijn is prima (als je met haaien zwemt voor je werk is het handig je niet te veilig te 
wanen), maar voor de meesten van ons geldt dat de snelheid van het werk omhoog gaat 

en de kosten (in termen van geld en energie)omlaag gaan, naarmate het vertrouwen in anderen en 
onze omgeving omhoog gaat (zie onze nieuwsbrief Vertrouwen nr. 19). 
Als je niet steeds over je schouder hoeft te kijken of een collega je tegen werkt of voor schut zet, dan 
heb je meer tijd en energie over om goed werk te leveren.  
 

Onveilige communicatie en het misbruiken van macht en bevoegdheden en manipulatie doen in 
grote mate af aan een goede werksfeer. Hoe herken je dit type gedrag in praktijk? Hieronder enkele 
voorbeelden van gedrag waardoor de sfeer zeer ten nadele wordt beïnvloed. 
 
 

Onveilige communicatie 
 

Misbruiken van macht en bevoegdheden en 
manipulatie 

Collega’s onder druk zetten 
 
 

Bewust onjuiste of onvolledige informatie geven 

Collega’s onderuit halen, voor schut zetten of 
kleineren 
 

Zaken mooier voordoen dan ze zijn, opscheppen 

Over collega’s roddelen, iemand in een slecht 
daglicht plaatsen 
 

Met de eer van een ander gaan strijken 

Collega’s buitensluiten of negeren 
 
 

Iemand naar de mond praten 

Negatief communiceren (cynisch, kattig, 
agressief/aanvallend, bot, klagend, 
wantrouwend) 
 

Geen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
fouten, deze verdoezelen, bagatelliseren of de 
schuld bij een ander leggen. 

Steeds in passief gedrag of slachtofferschap 
vervallen, geen bijdrage leveren aan overleg, 
je niet uiten 

Collega’s woorden in de mond leggen, voor anderen 
denken  

 Collega’s tegen elkaar uitspelen 

Schelden of vloeken 
 

Collega’s bevoordelen, voortrekken 

Pesten 
 
 

Bazig, dominant, arrogant gedrag vertonen 

M 

http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
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TIP Stel jezelf reflectievragen 
Ga eens na hoe veilig het voor jou voelt in je team.  

Wie vertrouw je en in welke mate? 
In hoeverre ben je zelf onderdeel van de patronen in je team? 

Hoe laat jij je collega’s merken dat je hen veiligheid biedt? 
 Waaruit blijkt dat jij te vertrouwen bent?  

Zijn er aspecten van je communicatie en gedrag waar je wel eens feedback op 

krijgt, die je wegwuift of goed praat?  

Hoe gaan je collega’s om met feedback? 

Welke (ongeschreven) normen en waarden heeft het team?  

Worden die wel eens ter discussie gesteld en getoetst aan praktijksituaties? 
Wat doe je wanneer je dit type gedrag opmerkt?  

Neem je je gevoel serieus?  

Durf je het te benoemen, feedback te geven en zo nodig te escaleren? 

 

#2 Assertief communiceren en leren 
 

et tegengif voor onveilige 
communicatie en manipulatie is je als 
team blijvend lerend op te stellen en 

assertief met elkaar te communiceren. 
Als je prettig en effectief wil samenwerken en 
je persoonlijk en professioneel wil 
ontwikkelen dan vergt dat leren. Leren 
betekent steeds opnieuw uit je comfortzone 
stappen en je grenzen verkennen en 
oprekken. Om een team te worden dat op die 
manier blijft leren, heb je het nodig dat je echt 
met elkaar in gesprek gaat. Dat je samen leert 
om dat op een assertieve manier te doen. Dat 
wil zeggen open, eerlijk, transparant, direct, 
to the point, vanuit respect voor jezelf en de 
ander. Op een manier waarbij je het 

onderscheid maakt tussen wat van jou is en 
wat van de ander, zodat je niet direct in de 
verdediging of de aanval schiet. Waarbij je 
elkaar niet onmiddellijk gaat ‘redden’. Waarbij 
je vertrouwen hebt en toont, voor wat je zelf, 
en voor wat de ander kan en kan leren. Dan 
wordt je team een plek waar je gewaardeerd 
wordt voor wie je bent en voor wat je 
bijdraagt. Waar je duidelijk bent over je 
doelen en prioriteiten en over wat je nodig 
hebt om zelf en samen succesvol te zijn. 
Feedback opvragen, geven en goed ontvangen 
en (zelf)reflectie zijn dé tools om tot zo’n team 
uit te groeien. Veiligheid en waardering 
bieden het klimaat waarbinnen je dat ten volle 
kunt doen.

  

Hoe oefen je zelf invloed uit, zodanig dat je als team 

assertiever wordt? 

Op de volgende pagina 8 tips om direct toe te passen 

 

H 
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8 TIPS om een assertiever team te worden 
 

 Wees een voorbeeld: durf je zelf krachtig kwetsbaar assertief en lerend op te stellen.  

 Ondertitel je eigen gedrag en de keuzes die je maakt in je communicatie, zodat anderen kunnen 

zien en snappen wat je doet en waarom. 

 Koppel terug wat je hebt gedaan met de feedback van anderen. 

 Stap uit het oordeel. Ga vragen wat maakt dat een ander reageert zoals hij of zij dat doet. Vaak 

zijn mensen zich onbewust van wat hun gedrag doet met een ander.  

 Zie ontwikkeling en verbeteren als een kans in plaats van een bedreiging. 

 Maak de teamsfeer bespreekbaar. Daar waar mensen buikpijn hebben, zit meestal niemand 

lekker te werken. Durf erop te vertrouwen dat iedereen graag wil dat de sfeer fijner wordt, dat 

bepaalde dingen die nu niet zo lekker lopen, worden opgepakt. Als je samen een momentum weet 

te creëren om hiermee aan de slag te gaan, dan wordt veranderen makkelijker.  

 Haal er iemand bij om het proces van samen veranderen te faciliteren. Een teamleider, 

afdelingshoofd, een interne of externe (team)coach, een trainer. Wanneer je samen bewust een 

traject in gaat kan dat helpen om in korte tijd tot de kern te komen én een actieplan op te zetten 

om hier samen de goede dingen mee te doen.  

 Borg de resultaten, evalueer met regelmaat en blijf geïnteresseerd in vervolgstappen. 

 

#3 Plezier, humor en ontspanning 
 

atuurlijk zijn plezier, humor en ontspanning ook essentieel voor de werksfeer. Wil je een 
meer ontspannen sfeer? Een sfeer waarin je jezelf kunt zijn? De basis voor fijner werken in 
een team ligt vaak in het vergroten van het begrip voor elkaar. Hoe beter je elkaar kent, des 

te meer je door de vingers kunt zien en kunt vertrouwen én bouwen op de positieve intenties en 
kwaliteiten van de ander. Je snapt dan waar de ander vandaan komt. Je leert de ander te accepteren 
zoals hij of zij is. Fijn wanneer je dat over en weer doet. Maak jij eens een fout of kom je niet lekker 
over, dan rekent de ander jou daar ook niet op af. Meer begrip, eerder en laagdrempeliger met 
elkaar in gesprek gaan en wat makkelijker humor in zetten om samen te relativeren, leiden tot een 
meer ontspannen werksfeer. 
 
Om dat te bereiken kun je gaan survivallen met elkaar, maar je kunt natuurlijk ook eens starten met 
elkaar ‘s morgens te vragen hoe de avond of het weekend was. Regelmatig zorgen dat er wat te 
genieten en te lachen valt, vragen naar wie of wat er echt belangrijk is in het leven van de ander, 
samen lunchen en iets ondernemen vanuit oprechte betrokkenheid bij lief en leed. De kern zit in 
positief, oprecht en met bewuste aandacht contact maken.  
 
Samen leuke dingen ondernemen (even navragen waar je het met elkaar over eens kunt zijn qua 
‘wat is leuk’ ) is vaak een versneller om elkaar beter te leren kennen en meer plezier te maken. 

N 
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Net als het elkaar eens treffen in een andere dan de werk-context. De collega die zich altijd wat op 
de vlakte houdt blijkt een geweldige kapitein en met de collega met wie je weinig contact hebt blijk 
je enorm te kunnen lachen.  
 

Checklist: Negatief gedrag aanpakken, hoe doe je dat? 
 

tel dat er binnen het team over elkaar wordt geroddeld. Wat zijn dingen die je kunt 
ondernemen? 
Hieronder wordt een aantal opties genoemd. Het zijn stuk voor stuk stappen die je ook kunt 

zetten bij willekeurig welk ander negatief (team)gedrag. 
 
 Vraag je af wat je precies stoort en in 

hoeverre je hier zelf een aandeel in hebt 
(Roddel jij ook, heb je al enige tijd 
stilzwijgend toegehoord?). 

 Doe zelf niet mee aan het negatieve 
gedrag. Wees een voorbeeld voor 
anderen. 

 Informeer of de ander zich bewust is van 
hetgeen jij als onprettig ervaart. Misschien 
is de ander zich helemaal niet bewust van 
wat zijn of haar gedrag doet met jou. 

 Denk even goed na over hoe je omgaat 
met aanspreken. Aanspreken is iets anders 
dan met een vinger wijzen. Aanspreken 
vergt jezelf kwetsbaar opstellen en een ik-
boodschap geven (ik zie, merk, hoor dit… 
en dat doet dit… met mij). 

 Check hoe je feedback is ontvangen.  
 Spreek degene die roddelt hier persoonlijk 

en face-to-face op aan (Gouden regel: bij 
emotie niet mailen). 

 Spreek collega’s aan die zich in deze 
situatie passief opstellen en niets doen of 
zeggen.  

 Bedank collega’s voor hun feedback of hun 
rol in het proces indien ze iets positiefs 
ondernemen of zeggen. 

 Maak de leidinggevende zo nodig 
medeverantwoordelijk voor de oplossing 
van het teamprobleem. 

 
 Betrek een derde (onafhankelijk) 

procesbegeleider om samen tot een 
oplossing te komen. 

 Bespreek het probleem open in het team 
met elkaar.  

 Geef aan wat het roddelen met jou doet 
en vraag ook aan de anderen hoe zij zich 
erbij voelen. 

 Ga na of er een (diepere) oorzaak is voor 
het probleem. Is het roddelen een 
symptoom van iets anders?  

 Breng in kaart wat de gevolgen zijn van 
het negatieve gedrag. Maak onderscheid 
tussen gevolgen voor hoe collega’s zich 
voelen en gevolgen voor hoe je samen 
werkt en resultaten boekt.  

 Maak concrete afspraken over hoe samen 
tot verandering te komen. 

 Benoem dat, wanneer het oplossen van 
het probleem gedragsverandering vergt, 
je samen tijd nodig zult hebben om te 
oefenen met nieuw gedrag. Calculeer in 
dat je dus vast wel eens in oud gedrag 
terug zult vallen. Ga na hoe je daar dan 
(samen) mee om wil gaan. Wat helpt om 
daarvan te leren? 

 Plan een evaluatie moment, blijf samen 
leren en borg resultaten. 

 Vier de successen! 
 
Wil je eens in gesprek over teamontwikkeling?  Neem dan contact op met Miranda (06-13.54.10.47) 
of Nannette (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken of direct een afspraak in te plannen. 

S 
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UITNODIGING! GRATIS WANDEL WORKSHOP 
‘COACHEND IN GESPREK’ 
In mei vindt landelijk weer de Nationale WandelCoachDag plaats. 

Wij organiseren deze dag dit jaar op donderdag 18 mei!  
In tegenstelling tot de meeste wandelcoaches kiezen we er 
voor om de workshop op een werkdag te houden. We 
bieden dan ook een workshop gericht op persoonlijke én 
professionele ontwikkeling. Een workshop zoals we die ook in 

company geven. Aan de slag met je doelen voor de komende periode. Zaken bekijken vanuit een 
ander perspectief en komen tot een concreet actieplan. Volop de gelegenheid om mensen te spreken 
uit jouw én andere branches en je te verdiepen in onze methodiek om zelf coachend gesprekken aan 

te gaan. Tussendoor mooie oefeningen om meer bewust en ontspannen je aandacht te richten 
op jezelf en de ander. 
 

Een prettig moment om te focussen op jezelf. Om je coachingsvaardigheden te versterken.  
Om op een laagdrempelige en plezierige manier anderen te ontmoeten, met wie je tips en ervaringen 
kunt uitwisselen.  
 

We kondigen ‘m extra vroeg aan, zodat je de datum alvast kunt vrijhouden in je agenda. Als je je vroeg 
aanmeldt, ben je verzekerd van een plekje. 
 

Enthousiast en nieuwsgierig? 
Wil je zelf ervaren wat wandelcoaching voor jou kan betekenen? Meld je dan direct hier aan voor 
deelname aan onze gratis professionele wandelworkshop ‘Coachend in gesprek’ op donderdag 18 mei 
van 14.00-16.00 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.  
 

  

  

Programma Wandel Workshop ‘Coachend in gesprek’ 
Wanneer: donderdag 18 mei van 14.00-16.00 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)borrel. Eventuele drankjes zijn op eigen kosten. 

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 
 

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  
De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen, regio 
Noord-Holland / Flevoland, heeft ons uitgenodigd om op 
dinsdag 24 januari 2017 voor haar leden, begunstigers en 
gasten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een workshop met 
Het SuccesManagementSpel te verzorgen.  

We waren te gast bij Courtyard by Marriott Amsterdam Airport Hotel in Hoofddorp. We hebben de 
workshop met veel plezier verzorgd! 
 

 
p de website van de vereniging: 
Miranda Langedijk van Langedijk Consult uit Zaandam verzorgt de interactieve workshop met 

Het SuccesManagementSpel. Met de workshop krijg je op een prettige en ongedwongen manier meer 
inzicht in persoonlijke ontwikkelpunten. Hierbij is de coachtoolkit Het SuccesManagementSpel ingezet 
om snel en laagdrempelig, middels plezierige en informele (coach)gesprekken, de eigen 
ontwikkelpunten in kaart te brengen en daarmee de basis te leggen voor een concreet persoonlijk 
actieplan. In groepjes van twee zit iedereen al snel gebogen over het spel. 
 

In de eerste sessie is één van de twee de coachee en de ander coach, na de pauze worden deze rollen 
omgedraaid. Miranda loopt langs de groepjes voor toelichting en uitleg. Er wordt gelachen, er wordt 
intensief gepraat en er rolt zelfs een traan vanwege onverwacht gekregen inzicht. Alle deelnemers 
worden door Miranda verrast: vanwege het 15-jarig bestaan van Langedijk Consult ontvangt 
iedereen het spel, zodat het thuis en op kantoor opnieuw kan worden gespeeld . 

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

Meer referenties? 
Je vindt ze hier. 

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN: 
werken aan persoonlijk leiderschap 
 

Op vrijdag 9 en 23 juni 2017 organiseren we weer onze tweedaagse 
training ‘Effectief en assertief communiceren’. (nog één plek!) 
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! 
In het najaar verzorgen we de training op 3 en 17 november. 
Je kunt je hiervoor nu alvast 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 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!  

 
 
 

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. 

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). 

 

Direct inschrijven voor 
deze training! 

Schoolleider? 
Deelname aan deze 

training kun je opvoeren 
onder het thema 

Persoonlijk Leiderschap 
in het 

schoolleidersregister. 
Wij verzorgen hiervoor 

alle input! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=85
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA  
Via Linkedin, Twitter en op onze Facebook pagina tref je tips en 
info over bijvoorbeeld: 
 
 
 

 

Versterk je persoonlijk leiderschap 
met Het SuccesManagementSpel! 
Met Het SuccesManagementSpel kun je jezelf en je 
team coachen naar succes.  
 

Het SuccesManagementSpel is dé ideale toolkit voor 
individuele coachings- en ontwikkelingsgesprekken en 
teambijeenkomsten, waarmee je de 
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. 
 

Langedijk Consult bestaat dit jaar 15 jaar! 
Reden voor een feestelijke korting 

van 15% op  
Het SuccesManagementSpel 

 

Vul t/m 30 juni 2017 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!  

Een waardevolle winter: 
In de afgelopen wintermaanden verzorgden we 
weer mooie bijeenkomsten zoals:  

 Vervolgbijeenkomsten met 7 verschillende 
teams binnen een grote zorginstelling gericht 
op effectiever communiceren met aandacht 
voor resultaatgericht, projectmatig werken.  

 Een startbijeenkomst bij een gemeente 
gericht op teamspirit, effectiever 
communiceren en samenwerken. 

EERDER VERSCHENEN 
In het voorjaar van 2016 startten we een serie 
nieuwsbrieven over Persoonlijk Leiderschap 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.  

- Tips om je meer proactief op te stellen. 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.  

- Tips over bewust omgaan met je cirkel van invloed. 
- Tips over het uitoefenen van invloed op de 

voorwaarden voor succes in je werk. Hierbij boden 
we eerst een plan de campagne voor die 
voorwaarden waar je persoonlijk veel invloed op 
kunt hebben.  

- Alle hoofdartikelen kun je lezen in onze rubriek 
Artikelen & Tips op onze website. 

- De complete nieuwsbrieven vind je in ons archief. 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
http://langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=357
http://langedijkconsult.nl/pages/media.php?page=113
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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

