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KOMEN TOT MEER FOCUS 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 

In deze nieuwsbrief gaan we in op het 
belang van samen de goede focus 
hebben. Je hebt als team duidelijkheid 
nodig over de doelen die je wilt 
realiseren en de rol die een ieder daarbij 

heeft.  In deze nieuwsbrief o.a.:  
Hoe maak je het effectief bespreekbaar wanneer teamdoelen, 
prioriteiten of rollen niet duidelijk zijn? 
Hoe vergroot je je kans om gehoord te worden? 
En hoe creëer je focus in je team met een stand-up? 
 

Teamdoelen en taakverdeling  
(rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) 
 

Lekker werken in een team vergt dat je samen gefocust en gemotiveerd 
bent. Stel dat je als team niet scherp hebt waarvoor je aan de lat staat, 
wat het gezamenlijk doel is. Of het is niet duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Of iedereen weet wat de bedoeling is, maar niet 
iedereen werkt hier effectief en enthousiast aan. Als de doelen en 
prioriteiten en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet helder 
zijn, dan bestaat de kans dat je heel hard werkt aan de verkeerde 
dingen. Dat kan forse frustratie opleveren. Niet alleen voor de 
teamleden zelf, maar ook voor een ieder die van het team afhankelijk is. 
Wat kun je doen in zo’n situatie? 
 

 Maak problemen en wensen bespreekbaar. (Zie ook het kader op de 
volgende pagina). In ieder geval met de mensen die het betreft en 
die medeverantwoordelijk zijn voor het oplossen. Dus praat met je 
collega’s en leidinggevende. Zorg dat je samen de teamdoelen 
scherp krijgt om goede keuzes te kunnen maken.  

 Zorg er voor dat je je eigen doelen scherp hebt. Waar ben jij voor 
verantwoordelijk? Creëer je eigen voorwaarden voor succes. (Zie 
ook onze vorige nieuwsbrieven i.h.k.v. Persoonlijk Leiderschap). 
Maak inzichtelijk hoe het functioneren van het team als geheel 
invloed heeft op jouw functioneren.  Leg een organisatieprobleem 
neer bij degene bij wie het hoort. 

 Zorg dat je oplossingen, doelen en nieuwe actieplannen zelf en 
samen evalueert en bijstelt. Komen er nieuwe mensen in het team, 
praat ze bij over waar jullie staan en heen willen.  

 

 
 

AGENDA 
Effectief starten na de 
zomer: nu alvast 
inplannen! 
 

3 en 17 november 2017: 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie p.5 
 

1 en 15 februari 2018: 
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:  

 Trainingsoverzicht: nu alvast 
inplannen voor na de zomer! 

 Een klant vol passie in de 
schijnwerpers 
 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in september 
 

Een hele fijne zomer 
gewenst! 

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 MAAK JE PROBLEMEN op een effectieve manier BESPREEKBAAR? 
 

Start met informeren!  
Maar al te vaak zijn we geneigd er van uit te gaan dat de situatie zoals je die zelf ervaart ook 
zo door anderen wordt gezien en ervaren. 
 

In praktijk kijken mensen in teams vaak verschillend aan tegen een situatie. Zelfs als collega’s 
met elkaar meepraten - “Ja, dat vind ik ook” -  kunnen er forse verschillen in gevoel en 
beleving onder de uitgesproken woorden liggen. De één trekt zich iets bijvoorbeeld heel erg 
aan, de ander veel minder.  
 

In teams zijn we ook nogal eens geneigd te denken dat het anderen wel duidelijk moet zijn dat 
ze iets doen dat ‘niet kan, niet netjes, niet volgens afspraak of kwetsend is.’ 
In praktijk blijkt heel vaak dat mensen zich soms van geen kwaad bewust zijn. Er is dan sprake 
van ruis of misverstanden, of er zijn verborgen redenen voor bepaald gedrag. Redenen, die als 
je ze zou kennen voor meer begrip zouden kunnen zorgen.  
 

Tenslotte is het regelmatig zo dat iemand zich niet bewust is wat iets met jou doet. We 
vertellen immers vaak alleen wat er is gebeurd/ fout gegaan. Bijvoorbeeld: “Ik merk dat je 
deze afspraak niet bent nagekomen”. We vertellen vaak niet wat het met ons heeft gedaan. 
Bijvoorbeeld: “Ik voel me daardoor niet serieus genomen door je”. Door je kwetsbaar op te 
stellen, is vaak direct veel duidelijker wat het is dat jij belangrijk vindt. 
 

Kortom: als er iets niet lekker is gelopen, start dan met het informeren van de ander: 
1. Beschrijf de situatie “Ik zie, hoor, merk, dit...” 
2. Stel je kwetsbaar op zodat de ander kan snappen wat de impact op jou is: “Dat doet 

dit... met mij” 
3. Stel een checkvraag om na te gaan of de ander snapt wat je bedoelt, en zich kan 

vinden in je observatie”.  
Enkele voorbeelden van checkvragen: 

 Klopt dat?  

 Herken je dat?  

 Ben je je dat bewust?  

Een voorbeeld van het bespreekbaar maken van stress als gevolg van een gebrek aan prioriteiten: 
“Ik heb het idee dat we heel veel doelen hebben gesteld. Daarbij heb ik het gevoel dat we geen 
prioriteiten stellen. Dat maakt dat ik heel hard aan het rennen ben om alles af te krijgen, terwijl ik 
kan zien dat dat niet realistisch is. Het maakt dat ik me heel gestrest ga voelen terwijl ik ook geen 
‘nee’ durf te zeggen, omdat ik niet weet wat prioriteit heeft. Dat voelt heel onprettig. Ik merk dat 
het werk me hierdoor veel minder voldoening geeft en dat ik met minder plezier werk. Hoe is dat 
voor jou, herken je dat?” 
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Tips: Vergroot je kans om gehoord te worden! 
 

 

  

Werken aan je team(doelen) met een 
stand-up! 
 

Samen scherp hebben en houden waar je voor gaat en hoe 
het daarmee staat vergt inzicht (bv. in elkaars resultaten). 
Een middel om dit te bereiken is het houden van een stand-
up. Je komt dan regelmatig samen bij een overzichtsbord 
waarop je de relevante informatie bijhoudt. Zonder nu in te 
gaan op de achterliggende theorieën, geef ik hier enkele 
ideeën over hoe je een stand-up bij zo’n bord voor je eigen 
doelen kunt gebruiken. Er zijn talloze organisaties die 
stand-ups houden, uiteenlopend van ICT- en marketing 
organisaties tot productiebedrijven en scholen. 

Stel je ervaart een gebrek aan focus binnen je team. Zo breng je dit gestructureerd onder de 
aandacht en vergroot je de kans dat het opgepakt wordt: 

 Onderbouw je casus. Maak het probleem SMART.  
o Geef Specifiek aan wat er mis gaat en wat de mogelijke consequenties zijn, 

bijvoorbeeld: schade, gemiste omzet, het ontstaan van wachtlijsten, klachten, 
verzuim, klanten die weglopen. 

o Ga na of je Meetbaar kunt maken wat er fout gaat. Bijvoorbeeld: omvang van 
omzetverlies in euro’s, aantal klachten, aantal uur besteed aan brandjes blussen. 

o Stel een Acceptabel en Ambitieus doel dat je graag zou willen halen met het 
team. Bijvoorbeeld: samen in een aantal sessies de doelen en de prioriteiten 
scherp stellen.  

o Zorg dat je doel Realistisch (haalbaar) is en Tijdgebonden (inplannen.) 

Geef de noodzaak  aan en noem de aanleiding om het probleem nu aan te kaarten en op te 
pakken. Wellicht is het cruciaal om een belangrijke klant binnen te halen, een plan goed ten 
uitvoer te kunnen brengen of het verloop te stoppen. Misschien is het urgent vanwege 
veranderende wet- en regelgeving of wil de organisatie sterker inzetten op het verbeteren van 
duurzaamheid of kwaliteit en klantenservice. 
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Wat is het? 
Er zijn vele, uitgebreide methodes 
ontwikkeld om te komen tot effectief en 
efficiënt (samen)werken. O.a. door je 
werkproces optimaal in te richten. In veel 
van die methodes, bijvoorbeeld Scrum, Agile 
en Lean Six Sigma, Operational Excellence 
wordt gewerkt met een korte (dagelijkse) 
stand-up meeting, van zo’n 15 minuten rond 
een speciaal daarvoor ingedeeld 
(white)board. 

 

Hoe werkt het? 
In essentie beantwoordt ieder teamlid drie 
vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? 
Wat zijn de problemen? 
Het bord wordt ingedeeld in kolommen en 
vakken. Per methodiek worden andere 
onderdelen benoemd, maar je kunt 
natuurlijk zelf nagaan wat juist voor jouw 
team essentiële informatie is. Denk aan: To 
do, Prio’s, Onderhanden werk, Done. 
Laat iemand, met aandacht voor het proces, 
de sessie leiden. 

Hoe vaak? 
Je kunt dagelijks 
bijeenkomen, maar 
misschien is voor jullie doel 
een wekelijkse of 
maandelijkse stand-up, 
bijvoorbeeld voorafgaand 
aan een teamoverleg, 
logischer. 
 

Voor- en nadelen 
Met een stand-up sessie ben je als team steeds op de 
hoogte van de actuele stand van zaken (vorderingen in 
beeld). Je hebt samen de doelen en prioriteiten voor 
ogen waar je voor verantwoordelijk bent (draagvlak en 
gecommitteerd) en je ziet hoe het daar mee staat 
(overzicht en regie). Dat kan de gezamenlijke focus en 
afstemming enorm verbeteren. Je ziet of je zelf en als 
team aan de juiste dingen werkt en of je dat samen goed 
doet.  
Een stand-up houden kan veel tijd en onrust schelen 
gedurende de dag. Vragen kun je meteen stellen, je 
hoeft elkaar niet steeds op te zoeken. Een teamleider 
weet precies waar iedereen mee bezig is en waar extra 
hulp of ondersteuning nodig is. 
 

Maatwerk 
Op dit basisprincipe kun je natuurlijk naar hartenlust 
variëren. Het bord richt je zo in dat het je die 
informatie en dat gesprek met elkaar oplevert om 
jouw team optimaal te faciliteren.  
 

Zo kun je er ook op aan geven hoe je er samen in zit 
als team. Hoe voelt een ieder zich? Met een groene, 
gele of rode smiley heb je in een oogopslag helder hoe 

het ervoor staat.  
 

Je kunt ook je eigen rituelen toevoegen. Misschien is 
het voor jouw team wel heel belangrijk meer te 
vertragen om te komen tot analyse en reflectie. 
Misschien eerst even samen zitten en landen met een 
kop koffie of thee? Een ieder kan dan even nadenken 
over hoe het gaat en over wat hij/zij wil inbrengen.  

 

Doelen en resultaten 
Noteer de doelen en de mate waarin 
deze zijn behaald. Bijvoorbeeld: 

 Klanttevredenheid 

 Aantal opgeloste problemen of 
klantvragen 

 Verholpen storingen 

 Geschreven artikelen 
 

Problemen en hulpvragen 
Je kunt een vak maken waar je problemen 
in signaleert, waar je een hulpvraag plaatst 
of waar je veranderingen ten aanzien van 
het doel noteert (bijvoorbeeld: afgelaste 
taken). 

TIP 
Het bord kun je (ook) digitaal 
maken. Bijvoorbeeld handig 
wanneer je op verschillende 
locaties werkt, of wanneer je de 
informatie steeds actueel 
beschikbaar wilt hebben. 
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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 3 en vrijdag 17 
november 2017.  
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 
 

 
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.  

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 hier. 

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! 

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/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/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36
http://www.langedijkconsult.nl/pages/aanmelden_trainingen_ed.php?page=36


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 6/8  

 

KLANT IN DE SCHIJNWERPERS – ALLES MET PASSIE! 

Interview met Sophia Harms – van Estrik 
Tijdens onze workshop met Het SuccesManagementSpel, voor de 
Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen (NVD), 
ontmoette ik Sophia Harms – van Estrik. Sophia werd diezelfde 
avond door de leden in het zonnetje gezet, omdat ze al 40 jaar lid 
van de vereniging is. Daarnaast is ze een verdienstelijk 
beeldhouwster en eigenaresse van kunstgalerie ARTelier SOPHIA. 
Een sprankelende vrouw met power, passie en spirit. 
 

 

Sophia: Ik vind het van groot belang om 
enthousiasme uit te stralen in en naast je 
werk. Dit jaar zit ik 40 jaar bij de NVD, 
waaronder in het begin een aantal jaren als 
bestuurslid. In die beginperiode verzorgden 
we o.a. opleidingen voor de leden. Als 
aanvulling op de opleiding van Schoevers, 
hebben wij als NVD vervolgens 
applicatiecursussen zoals notuleren en 
archiveren georganiseerd. Zodat onze leden 
konden blijven groeien in hun vak. 
 
Het is belangrijk om te blijven leren. Door 
leergierig en creatief te zijn en out-of-the-box 
te denken, word je steeds efficiënter en kun je 
je werk leuker en interessanter maken. 
Ik hou ervan om mijn passie op anderen over 
te brengen. Niet door te pushen, maar door 
mensen te enthousiasmeren en ze aan te 
moedigen om door te pakken op wat ze al in 
huis hebben.  
 

Een passie of hobby naast je werk, dat kan 
van alles zijn. Schilderen, een boekenclub of 
een muziekinstrument bespelen, maakt ook 
dat je je werk met meer plezier en toewijding 
kan doen. 
Als je weet dat je bijvoorbeeld dinsdagavond 
weer naar je club, les of vereniging gaat, leef 
je er al naar toe. Je geniet er bij voorbaat al 
van.  
 
Heb je op het werk eens een lastige dag, dan 
kan een hobby een mooie uitlaatklep zijn. Als 
je je vol overgave en geconcentreerd met je 
hobby bezig houdt, neem je meer afstand van 
lastige zaken en kun je objectiever kijken naar 
wat is gebeurd. En ga je de volgende dag, na 
een leuke avond, weer naar het werk, dan kun 
je er weer vol energie tegenaan. 
 
Mijn motto is dan ook: ‘doe alles met passie!’ 
 
 

 
 
 
 
 

Meer interviews met klanten en opdrachtgevers  én het 
verslag van de workshop met Het SuccesManagementSpel 
kun je lezen in onze rubriek Klanten in de Schijnwerpers  
op onze website. 

http://langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=474
https://www.arteliersophia.nl/
http://langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=353
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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. 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 info over bijvoorbeeld: 
 

  
 
  
 Een inspirerend voorjaar 

In het voorjaar verzorgden we weer mooie 
bijeenkomsten zoals:  

 Een startbijeenkomst met een team binnen 
de gemeentelijke (jeugd)hulpverlening 
gericht op inhoudelijke professionalisering 
en procesmatige verdieping van de 
samenwerking. 

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

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

 En, in het kader van onze betrokkenheid bij 
de Voedselbank, weer een aanvullende 
communicatietraining voor hun team 
professionele vrijwilligers. 
 

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!  

https://twitter.com/MirandaCoacht
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://nl.linkedin.com/in/mirandalange
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
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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

