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Persoonlijk leiderschap: Het belang van waardering
WAARDEREN EN
GEWAARDEERD
WORDEN: START MET

AGENDA

Direct inplannen!

(ZELF)REFLECTIE!
Door Miranda Langedijk

Waardering? Een must!
Je gewaardeerd voelen is
een basisvoorwaarde voor
arbeidstevredenheid en motivatie. In deze nieuwsbrief starten we met
reflectievragen. Die geven je de mogelijkheid om onder de loep te
nemen hoe jij waardeert en gewaardeerd wordt. Door na te gaan hoe
jij er zelf in zit krijg je een beter beeld van waar je nog winst kan boeken
en hoe dat te doen. Door de vragen op de eerste twee pagina’s te
beantwoorden, kun je naar boven halen wat maakt dat je je
gewaardeerd voelt en hoe jij anderen waardeert.

1. Wie waardeert jou en wie waardeer jij?
Antwoorden: ja/nee/ nvt

Word je voldoende
gewaardeerd door:

Je leidinggevende
Diens leidinggevende
Je naaste collega’s
Het team waar je
onderdeel van uitmaakt
De mensen buiten je
team, met wie je werkt
in de organisatie
Je klanten
De mensen met wie je
(samen- en net-)werkt
buiten de organisatie
(toeleveranciers,
samenwerkingspartners,
netwerk)

Geef je voldoende
waardering aan:

3 en 17 november 2017:
Training Effectief en assertief
communiceren, (vol!) zie p.7
Volgende trainingsdata:
15 en 29 maart 2018
Zie ook de Klant in de
schijnwerper op p.8
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:

Een artikel over de positieve effecten
van gewaardeerd worden door
anderen én door jezelf, p.3

Tips, p.4:
Zelfwaardering: oog krijgen voor
je eigen succes.
Hoe waardering te ontvangen.
Hoe om te gaan met mensen die
anderen juist omlaag halen.

Het belang van waarderen in een
team en door een leidinggevende,
p.5-6
De volgende nieuwsbrief verschijnt in
december
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2. Verdieping: waaruit blijkt waardering?
Wat doen de mensen door wie jij je echt gewaardeerd voelt?
Ga hieronder eens na welke van deze vormen van waardering je herkent en ontvangt 
 Wat zeggen ze?

 Waar vragen ze je naar?

 Laten ze je uitspreken?

 Wat doen ze voor je?

 Wat onthouden ze?
 Hoe praten ze over je tegen
anderen?

 Hoe luisteren ze?

 Laten ze je merken dat ze je
gehoord en begrepen hebben?
 Hoe gaan ze om met jouw vragen
en verzoeken?
 Waar komen ze op terug?

 Zijn ze geïnteresseerd in en op de
hoogte van wat jij doet (voor de
organisatie)?
 Hoe reageren ze wanneer het je
goed gaat dan wel wanneer je het
moeilijk hebt?
 Hoe gaan ze met je om wanneer je
een fout hebt gemaakt of wanneer je
in een valkuil stapt?

 Hoe benaderen ze je, persoonlijk,
mondeling, schriftelijk, via mail, in
appjes?

 Geven ze je wel eens
complimenten, ondersteuning,
een berichtje, kaart of
cadeautje?

 Denken ze met je mee?

 Bedanken ze je voor de samenwerking, je inzet, kennis, specifieke
vaardigheden, ervaring, deskundigheid of resultaten?

3. En hoe zit dat voor de mensen door wie

4. Wat doe jij om je waardering te laten

je je niet gewaardeerd voelt?

blijken?







Wat maakt dat je waardering mist?
Doet de ander iets waardoor je je negatief
behandeld voelt?
Of laat de ander vooral de positieve
waardering achterwege?
Kan het zijn dat de ander zijn of haar
waardering laat blijken op een andere
manier dan die jij verwacht of wenst?
Heb je kenbaar gemaakt wat jij graag zou
willen qua waardering?





Hoe uit je je waardering?
Hoe vaak uit je je waardering?
Word jij blij van de gelegenheid om een ander
te laten weten dat je iets prettig, leuk,
positief, knap, zorgvuldig, stoer, aardig,
doordacht, mooi of briljant vindt?

Let op: Waardering ontvangen door oprecht te
bedanken voor een compliment = ook je
waardering laten blijken 

Waarderen? Gewoon doen!
Lees meer over de positieve effecten van het gewaardeerd worden
door anderen én door jezelf op de volgende pagina
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WAARDEREN? GEWOON DOEN!
Hoofdartikel door Miranda Langedijk
Waardering geven wordt al snel overdreven gevonden. Het ontvangen van waardering wordt ook
vaak lastig gevonden. De reactie is vaak: “Het is toch gewoon dat ik mijn werk doe?”
Of er wordt overgeschakeld naar een ander onderwerp.
Toch wordt meer waardering zeer gewenst.
Als je in vertrouwen in gesprek gaat blijkt dat
heel veel mensen vinden dat ze te weinig
worden gewaardeerd. Dit terwijl de mensen
om hen heen vaak menen dat ze voldoende
waardering uiten.
In het werk wil men vooral meer waardering
ontvangen van leidinggevenden. Maar ook de
waardering van collega's, uit het eigen team
en vanuit andere teams, wordt vaak gemist.
Gezien worden en oprechte waardering
ontvangen voor goed werk of buitengewone
inzet, voor het bereiken van resultaten of het
leveren van ondersteuning, voor het delen van
kennis, het brengen van sfeer of gewoon het
zijn van een luisterend oor: het motiveert en
verbindt enorm.
Het reduceert onzekerheid en het versterkt
de verbinding. Het focust en bekrachtigt. Er
kan geen teambuildingsdag tegenop. Het kost
vaak weinig tijd en is verder helemaal gratis.
Waarderen vergt alleen houden van de
mensen om je heen, aandacht schenken en

het lef hebben om open te zijn.
Merk je iets op waar je dankbaar voor bent,
dat je mooi vindt of bijzonder, houd het niet
voor jezelf, meld het.
Waardering door anderen vinden we dus
belangrijk. Er is er één wiens waardering nog
belangrijker is. Diegene ben je zelf. Van jezelf
zien waar je kwaliteiten liggen en wat je
bijdraagt, en daar blij mee en trots op kunnen
zijn, draagt fors bij aan je geluksgevoel.
Het werkt door in je zelfvertrouwen, het
vertrouwen dat je uitstraalt en in wat je weer
terugkrijgt van anderen. Kortom het
beïnvloedt positief hoe je fysiek en mentaal in
je vel zit.
Dus: met oprechte waardering stilstaan bij "ik
ben ok", of: "yeah, ik ben heerlijk!" is heel
gezond.
Voel je het nog niet, start dan in ieder geval
wel met het (hardop) tegen jezelf te
zeggen. Of in de woorden van Amy Cuddy:
Fake it till you make it!

Aanrader!
TedTalk Amy Cuddy – Fake it till
you make it!
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TIP: Waardering ontvangen,
hoe doe je dat?
Kijk de ander aan en zeg oprecht:

Dank je wel!
(En voeg eventueel toe: wat leuk dat je dat meldt!
of: wat fijn dat je me dat zegt!)

Klaar! 

Negatief waarderen: slecht
spreken over een ander
Het omgekeerde van waarderen is je
negatief uitlaten over anderen. Dit komt
vaak voort uit angst. De angst dat je niet
goed genoeg wordt gevonden door
anderen. Door je negatief uit te laten over
een ander zeg je impliciet: ik ben beter! Ik
sta boven die ander. Je geeft jezelf
daarmee slechts schijnzekerheid en je
creëert onveiligheid voor anderen. Je
vergeet dat iemand die je zo negatief
hoort praten bij zichzelf kan denken,
“goh… spreek je ook zo over mij?“
Mensen die zich negatief uitlaten over
anderen (die er niet bij zijn) krijgen
relatief weinig feedback hierop. Dit komt
deels precies door de onveiligheid die het
oproept. Hoor je iemand zo praten? Meld
wat het met je doet! “Ik heb het idee dat
je een collega omlaag haalt. Dat vind ik
heel vervelend en ik vraag me af of je
ook achter mijn rug om zo praat. Het
geeft me het gevoel dat ik je niet kan
vertrouwen. Ben je je dat bewust?”
Krijg je daarop een snauw of word je
feedback gebagatelliseerd? Lik op stuk:
Meld opnieuw wat je nu opmerkt: “Ik
voel me niet serieus genomen, terwijl ik
moeite doe je iets terug te geven dat ik
echt belangrijk vind. Besef je dat?”
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Jezelf waarderen!
Zelfwaardering, krijg oog voor je eigen inzet,
ontwikkeling en successen.
Wat is het dat jij in het afgelopen jaar hebt
neergezet, bereikt in je werk of privé, waar je trots
op bent?
 Heb je problemen opgelost, hulp gegeven,
anderen ondersteund, verder geholpen of
geïnspireerd?
 Heb je je nieuwe kennis eigen gemaakt? Ben
je gegroeid in ervaring en deskundigheid?
 Ben je rustiger geworden, heb je zaken
geaccepteerd of losgelaten?
 Heb je gezonder geleefd of ben je nieuwe
dingen gaan ondernemen?
 Wat heb je gedaan of ingezien dat je echt
knap vindt van jezelf?
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In onze serie nieuwsbrieven over Persoonlijk Leiderschap besteden we aandacht aan onderstaande
factoren.

Waardering in je team
Een cruciale voorwaarde om je prettig te voelen in een team is het
gevoel te hebben dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je
bijdraagt. Het gevoel dat jij, met jouw unieke kwaliteiten, als individu
echt wordt gezien én dat je erbij hoort.
Hier ligt natuurlijk een stuk werk bij jezelf: in hoeverre kun jij, met je
eigen ‘bagage’ je veilig voelen bij jezelf en bij anderen? Kun je
waardering echt zien en ontvangen, of wuif je het weg? In hoeverre heb
je het nodig (als een gat in jezelf dat nooit gevuld wordt), of kun je het
goed ontvangen omdat je zelf een stevige bodem hebt van
zelfwaardering?
Er ligt ook werk bij de collega’s: in hoeverre tonen ze interesse, uiten ze
waardering, luisteren ze goed en vragen ze door?

De diepst menselijke behoefte
is de behoefte om
gewaardeerd te worden
William James
Amerikaanse psycholoog
(1842 – 1910)

Heb je de reflectievragen doorgenomen en merk je dat je regelmatig, of
in specifieke situaties, moeite hebt met waardering ontvangen of
geven? Vaak helpt het eens uit te zoeken waar deze moeite vandaan
komt en wat je zou helpen hier anders mee om te gaan.
Ook als team kun je reflecteren en samen nagaan hoe tot een prettiger
sfeer te komen waarin het normaal is om mensen in hun kracht te
zetten.
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Help, ik word niet gewaardeerd door mijn
leidinggevende
Stel je hebt hard gewerkt aan een project of presentatie
en je leidinggevende heeft er niets positiefs over
gezegd, heeft het naast zich neergelegd of alleen een
opmerking gemaakt over een onbelangrijke spelfout en
je merkt dat dat je raakt.
Doe je er niets aan dan ben je de volgende keer
mogelijk minder gemotiveerd of je vertrouwen in je
leidinggevende is geschaad. Maak het bespreekbaar,
geef aan wat dit met je doet en wat je fijn zou vinden in
de toekomst.
Negatieve verwachtingen helpen een gesprek vaak niet
verder. Ga uit van een positieve instelling bij de ander,
verwacht een positieve reactie en check eens of hij of zij
zich bewust is van het eigen gedrag.
Krijg je een negatieve reactie terug, benoem deze dan!

Waardering geven = Win win

En voor leidinggevenden: wees je
bewust dat wanneer je negatief reageert
op feedback, de kans fors afneemt dat
mensen je nog (boven tafel) komen
vertellen waar ze mee zitten.
Bagatelliseren (“dat valt toch wel mee, zo
ben ik nou eenmaal”), ontkennen, boos
worden, of zelfs iemand ‘terug pakken’
die kritiek op je heeft geuit: het doet
schade!
Zie het als een cadeautje wanneer
iemand je vertelt dat hij of zij graag meer
waardering zou ontvangen. Het geeft je
de gelegenheid nog beter te worden in
het motiveren van je team.

Wanneer je complimenten geeft, focus je op
positieve gebeurtenissen en je doet een ander
een plezier, je geeft! Je zult merken dat het
daarmee je eigen humeur verbetert.
En degene die het compliment ontvangt voelt
zich gewaardeerd en gaat met meer motivatie
en plezier aan het werk.

Quick Scan
Hoe gewaardeerd voel jij je in je werk? En kun je zelf waardering uiten? Doe hier de quick scan
Waarderen.

Jezelf ontwikkelen gericht op waardering geven en ontvangen?
Wil je zelf actief aan de slag met het geven en ontvangen van positieve en negatieve feedback, het
uiten en ontvangen van waardering dan is onze open tweedaagse training Effectief en assertief
communiceren iets voor jou.
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.
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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
Meer referenties?
Je vindt ze hier.

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.

1 & 15 februari 2018

TRAINING EFFECTIEF EN ASSERTIEF COMMUNICEREN
Op vrijdag 3 en 17 november 2017 hebben we weer onze tweedaagse training
‘Effectief en assertief communiceren’ (vol!)
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 2018 zijn ook al bekend:
donderdag 15 en 29 maart 2018. 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!
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).

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 (0613.54.10.47) 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.
Direct inschrijven
voor deze training!
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS
MEER RUST ÉN ENERGIE DOOR COACHING EN TRAINING
Coaching en training
Tijdens mijn coachtraject bij Miranda heb ik de
training Effectief en assertief communiceren
gevolgd. Ik vond dit een heel waardevolle
aanvulling. Alles wat ik inmiddels geleerd had
in het coachtraject, kon ik gaan toepassen in
een groep.
De aandachtspunten van een ieder kwamen
op een hele prettige manier aan bod. In de
groep geef en ontvang je feedback. Zo krijg je
volop handvatten om zaken handiger en
slimmer te doen.

Praktisch toepasbaar in het nu
Van Miranda ontving ik tijdens het
coachtraject ook veel feedback. Zij geeft heel
helder terug hoe je anders naar zaken kunt
kijken. Wat ik heel prettig vond is dat ik me
vrij voelde om alles wat ik wilde in te brengen
en samen met haar op te pakken. Zo kwamen
zaken die voor mij op dat moment actueel en
belangrijk waren heel goed aan bod.
De handvatten die Miranda biedt zijn heel
praktisch en gericht op het hier-en-nu. We
spraken bijvoorbeeld over het inbouwen van

meer rust. Door te onderzoeken op welke
momenten ik me onrustig voelde, kon ik
vervolgens deze rustmomenten gaan inpassen
in mijn dagelijks leven.

Rust en energie
Bij Miranda kan en mag alles er zijn, niets is
verkeerd. Ze geeft niet alleen gerichte
feedback en stelt goede vragen, ze geeft ook
volop bruikbare tips en inzichten. Ze vraagt
door en trechtert informatie, zodat je tot de
kern komt.
Tijdens de training en de coaching houdt
Miranda de samen afgestemde doelen steeds
goed voor ogen. Ze herinnert je ook aan de
doelen die je inmiddels al bereikt hebt.
Het coachtraject heeft me veel rust gebracht
én ervoor gezorgd dat ik me weer actief voel.
Ik sta weer met volle energie in mijn leven.
Ik vind het een aanrader!
Senior Specialist Invordering,
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Langedijk Consult is sinds 2014 Partner in
Professionalisering van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier.
Vaste coach voor het Hoogheemraadschap is
Miranda Langedijk.

Meer ervaringen van klanten in het kader van hun vraag op het
gebied van effecief communiceren en (samen)werken
en/of burnout preventie en -begeleiding.lees je in onze rubriek
Klanten in de Schijnwerpers
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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:

Feestactie met Het
SuccesManagementSpel!
Met frisse energie gestart:
Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer
uitgerust en vol energie, naast de reguliere
coaching, begonnen met o.a.:
 Een meerdaagse maatwerk training Effectief
Timemanagement voor een groep
behandelaars in een zorginstelling én voor
leerkrachten en ondersteuners in het
onderwijs.
 Intervisie in het speciaal onderwijs.

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.
Tips over hoe je de sfeer in je team kunt verbeteren en hoe
je kunt zorgen voor meer focus in je team.
Alle hoofdartikelen kun je lezen in onze rubriek Artikelen &
Tips op onze website.
De complete nieuwsbrieven vind je in ons archief.
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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.
Dé toolkit om jezelf en anderen effectief te
coachen.

Maak t/m 31 december 2017
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!

Wil je ons volgen op Twitter:
@MirandaCoacht voor #professionele
#coaching #teamcoaching & #training van
#managers en #professionals gericht op
#effectief #communiceren en
#(samen)werken. Wil je voortaan geen tip
meer missen, word dan vriend van onze
Facebook pagina en volg ons op Twitter!
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Langedijk Consult
Partner in Professionalisering
Effectief communiceren en (samen)werken!

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

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
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