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#2 Werkstress reductie: Mindful de zomer in!
Wil je de zomer gebruiken om
te komen tot meer rust en
ruimte in je hoofd en meer
energie in je lijf?
In deze nieuwsbrief tref je een
paar hele praktische tips en
oefeningen aan om eventueel
opgebouwde spanning los te laten
en meer ontspannen en positief in
je leven te staan. Verder in deze
nieuwsbrief meer over wat Mindfulness is en wat het voor jou kan
betekenen.

Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent simpel gezegd met bewuste aandacht leven,
kijkend naar hoe de dingen zijn, in het nu, zonder te oordelen.
Wie wil dat nu niet?
Daar waar het lange tijd door veel mensen werd gezien als iets wolligs,
zijn we er door veel onderzoek inmiddels achter dat je iets waardevols
laat liggen wanneer je niet leert mediteren. Zeer succesvolle mensen,
bijvoorbeeld in de sport en het bedrijfsleven, hebben mediteren al lang
opgenomen in hun dagelijkse routine. Net zoals we ons steeds bewuster
zijn geworden van het immense belang van gezonde voeding, zien we dat
Mindfulness voor de geest is, wat sporten voor het lichaam doet.

Een korte animatie over
waarom Mindfulness een Super
Power is (2:44 min)

Een hele fijne zomer gewenst!
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Training Effectief en
assertief communiceren,
zie pag. 8
2 en 16 november 2018
NIEUW! In company
training: Praktische ACT
voor professionals,
zie pag. 10
Zie hier het complete
overzicht met open
trainingen en in company
trainingen
…………….

In deze nieuwsbrief:

Kortom: een zomerse kennismaking met een manier van
leven om lekkerder in je vel te zitten en je hersens optimaal
te benutten.
Een aantal bekende bedrijven waar
Mindfulness hoog op de agenda staat:
Google, Apple, SAP, KLM, ING
Ordina, LinkedIn
Bron: Managementsite

AGENDA
Effectief starten na de
zomer:
nu alvast inplannen!

wat is Mindfulness en
hoe kan het je helpen
om stress te
reduceren?
Tevens voorbeelden
waar Mindfulness met
veel succes wordt
toegepast, van de Navy
Seals tot Google.

Mindfulness bij
Langedijk Consult
MBCT(Mindfulness Based Cognitive
Therapy) is een aandachtsgerichte,
aanpak. Miranda is arbeids- en
organisatiepsycholoog én MBCT trainer.
Daar waar dat gevraagd wordt, helpt zij
klanten mindfulness aan te leren en toe
te passen om effectiever om te gaan met
emoties en spanning, angst los te laten
en met meer energie en plezier te
werken en te leven.
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Deuren openen naar geluk
Op het moment dat je bewuster wordt van je negatieve
gedachten en gevoelens, kun je betere keuzes maken. Je kunt
er voor kiezen:
1. Om jezelf af te leiden, door je aandacht vriendelijk op een
focus te richten, bijvoorbeeld je adem. De geest kan maar
aan 1 ding tegelijk denken!
2. Om erbij te blijven, bij de moeilijke gedachten of gevoelens
of het ongemak of de pijn in je lichaam, door bewust te
voelen.
3. Om een vaardige actie te ondernemen – je kiest er bewust
voor om datgene te doen dat je nodig hebt, dat je verder
helpt.
4. Om je negatieve gedachten te vervangen door alternatieve
gedachten.

Mindfulness een gouden pil?
Gezonde zelfmedicatie zonder
negatieve bijwerkingen.
Mindfulnesstherapie werkt net zo
goed als het slikken van
antidepressiva ter voorkoming
van een nieuwe depressie.
Bron: The Lancet 2015

Waarom Mindfulness?

De meest simpele mindfulness oefening ever!
Eerste Hulp bij Spanning






Haal bewust 3 keer adem.
Adem diep in door je neus.
Adem iets langzamer uit door je mond. Alsof je
een pluisje wegblaast.
Na de drie diepe ademhalingen laat je de adem
weer zijn zoals deze is.
Uitademen ontspant vanzelf.

Wil je het ontspannende effect versterken?
Adem als het ware in wat je nodig hebt in het moment.
Bijvoorbeeld ‘rust’, of ‘energie’. Adem uit wat je los wil
laten. Bijvoorbeeld: ‘spanning’ of ‘frustratie’.
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Klinische studies van honderden deelnemers hebben
uitgewezen dat MBCT het risico op terugkeer van
spanning en stress significant kan verminderen. Dit is
wat zij hierover zeggen:
 Ik werd me bewust van de werking van mijn geest
 Ik heb geleerd om patronen te herkennen
 Ik heb geleerd om kalm te blijven, maar ook om
een stapje terug te doen.
 Ik heb geleerd dat ik andere keuzes heb dan in
oude patronen terug te glijden.
 Ik heb geleerd om een vriendelijker en zachter
houding naar mezelf aan te nemen.
 Ik heb geleerd om de alarmsignalen te herkennen
en acties te ondernemen die helpen.
 Ik heb geleerd hoe ik minder kan proberen om
dingen te ‘repareren’.
 Ik heb geleerd om me op het hier en nu te
concentreren.
Bron: Z.V. Segal, J.M.G. Williams en J.D. Teasdale,
Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie ©2013,
Uitgeverij Nieuwezijds
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Oefening: Handeling met aandacht
Ongemerkt doe je vaak dingen tegelijk. Terwijl je doucht een
voorval van de vorige dag nog eens de revue laten passeren,
terwijl je je aankleedt bezig zijn met je to do lijst voor de dag,
tijdens het ontbijt nog even iets voorbereiden voor een
vergadering of je telefoon checken op appjes of mail.
Wil je meer in het ‘nu’ leven? Oefen jezelf dan in het doen van
één ding tegelijk en dit maximaal beleven.
Kies een dagelijkse routinebezigheid uit en probeer je daarvan
van moment tot moment bewust te zijn, gedurende 1-3
minuten.
Mogelijke bezigheden zijn: ontwaken, tandenpoetsen,
douchen, haren wassen, je afdrogen, crème opdoen, je
aankleden, koffie of thee drinken, eten, autorijden, vuilnis
buitenzetten, boodschappen doen, fietsen of wandelen,
enzovoort.
Concentreer je op weten en bewust ervaren wat je aan het
doen bent terwijl je het doet. Gebruik al je zintuigen. Voel
bijvoorbeeld je vingertoppen en je huid terwijl je een crème
opsmeert, voel de wind langs je gezicht en je voeten op de
grond terwijl je loopt, proef bewust de cracker die je eet en
hoor het kraken 
Kortom blijf met je aandacht bij hetgeen je in het ‘nu’ doet.
Raak je afgeleid, dwaal je af? Geen punt, breng je aandacht
weer terug naar hetgeen je ervaart in het moment.
Zoals in alle mindfulness oefeningen gaat het niet om het
leveren van een prestatie. Het gaat niet om goed of fout. Het
gaat om bewust opmerken van wat je denkt, voelt en ervaart
aan fysieke gewaarwordingen.

Bewust genieten van eten
Mindful eten, dat heeft meerdere voordelen!
Zo blijkt uit onderzoek dat wanneer je bewust
eet, je minder calorieën binnenkrijgt. Je merkt
het immers veel beter op wanneer je genoeg
hebt gehad.
Wanneer je de tv of je smartphone uitzet kun
je je aandacht houden bij je lichaam en wat je
ervaart.
Een klant meldde: ik merk dat ik veel meer
geniet van de maaltijd. Opeens merk ik meer
verschillen in smaak, gevoel en geur op. Dat
maakt dat ik ook bewuster ben gaan kiezen
voor wat ik wil eten. Ik gebruik meer verse
producten en het is een feestje geworden om
mezelf te trakteren op nieuwe gerechten.

Bewust bewegen
Kijk eens hoe het voelt wanneer je met
aandacht loopt of fietst. Houd je aandacht bij
wat je ziet, het licht, de warmte of koude van
de lucht, de sensaties in je spieren. Merk het
op wanneer je gedachten hebt, of oordelen.
Misschien denk je: ik moet opschieten! Of
wordt je boos over iemand die je afsnijdt.
Misschien voel je een pijntje in je lichaam en
maak je je zorgen of je denkt: niet zeuren! Kijk
of je je aandacht zo vriendelijk mogelijk terug
kan brengen naar het bewegen zelf.
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Minder stress door mindfulness – promotieonderzoek

Er is bewijs dat mindfulness gezonde mensen helpt ontstressen.
Mindfulness kan zelfs depressie, stress en kwaliteit van leven verbeteren van mensen met
medische aandoeningen als kanker, chronische pijn en hart- en vaatziekten.
Maar ook patiënten met psychische stoornissen hebben er baat bij.
Er zijn aanwijzingen dat de hersenactiviteit van mensen die mindfulness-training volgen na
acht weken is veranderd. Het default netwerk in de hersenen, dat actief is in rust, komt meer
op de voorgrond.
Ook de hersenstructuur verandert wellicht. De mensen, die bij de studie betrokken waren en
die regelmatig yoga, meditatie of mindfulness deden hadden een kleinere amygdala, een
hersenstructuur betrokken bij angst.
Bron: Promotieonderzoek Rinske Gotink, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2 november 2016

Duurzaam minder stress in je leven?
Mindfulness is een zeer effectieve manier om je stress te
reduceren.
Door dagelijks te mediteren (al is het maar vijf minuten per
dag) train je je hersenen om anders te kunnen omgaan met
spanning. Wanneer er dan druk ontstaat in de dag ben je
beter in staat hier mee te dealen. Je mentale weerstand wordt
als het ware groter. Je herkent negatieve en angstige
gedachten eerder en kunt ze beter los laten. Je merkt het
eerder op wanneer je in rondjes draait in je hoofd je stapt
sneller uit zo'n 'gedachtentrein'.
Spannings- en stressklachten kunnen je leven flink
beïnvloeden.
Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in:
 Veel piekeren, negatieve gedachten en slecht slapen
 Steeds moe zijn, een gebrek aan energie
 Je opgejaagd, gespannen of angstig voelen
 Druk ervaren, een kort lontje hebben
 Je neerslachtig voelen, het gevoel hebben tekort te
schieten
 Mogelijke fysieke klachten, zoals pijn en spanning in de
spieren, hoofdpijn, maagklachten, buikpijn,
hyperventilatie, hoge bloeddruk.

Meditatie, yoga en Tai Chi beschermen
geest én lichaam tegen stress
Uit een verzamelstudie door onderzoekers van
de Engelse Coventry University en de Radboud
Universiteit is gebleken dat zogenoemde ‘mindbody interventions’ als meditatie, yoga en Tai
Chi niet alleen op geestelijk vlak, maar ook op
moleculair, genetisch niveau stress kunnen
helpen verlagen.
De uitkomsten van 18 onderzoeken in de
afgelopen 11 jaar die voor deze studie zijn
gebruikt, zeiden allemaal iets over de werking
van genen die eiwitten produceren en zo de
biologische samenstelling van het lichaam en
het immuunsysteem beïnvloeden (genexpressie). Zowel ervaren als niet-ervaren
beoefenaars van mind-body interventions
werden onderzocht.
Bron: NU.nl, 16 juni 2017

Wil je een uitgebreid overzicht van de oorzaken en signalen
van werkstress, zie ons artikel Oorzaken, signalen en gevolgen
van (werk)stress!
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Tip: je kunt leren je compassie te
vergroten

Kracht halen uit mediteren,
sporten, schrijven en compassie
In 1997 kwam presentatrice Ellen DeGeneres uit de kast.
Ook haar personage in de comedy Ellen verklaarde op
vrouwen te vallen.
Dit had grote, voor haar negatieve, gevolgen: de serie werd
niet lang daarna van de buis gehaald en Ellen kwam niet
meer aan het werk. Ze raakte hierdoor in een zware
depressie en verhuisde uit Los Angeles.
Ze startte met mediteren, sporten en schrijven en dat hielp
haar langzaam uit de put. In 2016 kreeg ze de presidentiële
Medal of Freedom uitgereikt door Barack Obama.
De mensen die haar destijds het leven zuur maakten heeft
ze inmiddels vergeven.
Ze heeft geleerd dat boosheid en agressie je zwakker
maken én energie vreten en dat aardig zijn een kracht is
waar je rust in vindt.
Bron: BuzzE, 11 augustus 2017

In meditatie oefeningen die gaan over het
versterken van liefdevolle vriendelijkheid en
compassie start je altijd met het vergroten
van het mededogen voor jezelf. Werkelijk
mild en vriendelijk zijn voor jezelf is een
voorwaarde voor het ten volle compassievol
kunnen zijn ten aanzien van anderen.

Experiment
Doe elke dag tenminste 1 ding in het teken
van liefdevolle vriendelijkheid.
Schenk iemand bijvoorbeeld een glimlach,
luister aandachtig, uit je waardering, help
iemand of biedt steun. Geef zonder iets terug
te verwachten.

Reflectievragen
Wanneer ben je vriendelijk voor jezelf en hoe
zorg je goed voor jezelf?
Wanneer ben je streng voor jezelf? Wanneer
geef je jezelf op je kop? Als een vriend van je
zo sprak tegen jou zoals jij zelf doet wanneer
je innerlijke criticus aan de slag is, hoe zou dat
voelen? Wil je milder zijn voor jezelf? Zo ja,
hoe ga je jezelf vriendelijker benaderen?

Ademmeditatie
Mediteren door je aandacht te richten op je adem
is de meest gangbare vorm van meditatie. Je adem
gebruiken als focus is handig, je adem heb je
immers altijd bij je.
Volg je adem precies zoals die gaat. Observeer hoe
de lucht in en uitstroomt. Merk het uitzetten van
je longen en buik op, en voel de temperatuur van
de lucht als je in- en uitademt.
Dit lijkt heel simpel. Maar je bent mogelijk gewend
steeds te denken. Je hersenen blijven op zoek naar
zaken om zich mee bezig te houden. Vaak merk je
gedachten op over het verleden en de toekomst.
Veelal ook in de vorm van meningen, oordelen en
zorgen.
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Dat maakt dat je steeds wordt afgeleid. Daar is niets
mis mee. Zo werken de hersenen.
Als je afgeleid wordt, wees blij dat je dit opmerkt en
breng je aandacht terug naar het volgen van je
adem. Het steeds makkelijker kunnen loslaten van
gedachten vergt trainen. Misschien vind je het
prettig om je ademhalingen te tellen. Tel één bij de
inademing en twee bij de uitademing. Tel door tot
20 en begin opnieuw.
Start met één of enkele minuten mediteren. Je kunt
een timer zetten.
Vind je de ruimte in je dag om vijf
minuten te mediteren?
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Brandweeracademie wil in navolging van Navy Seals mindfulness in
opleiding
Eerste experimenten bij brandweerkorpsen bewijzen dat training in meditatie kan helpen in
stresssituaties betere besluiten te nemen.
Brandweer Nederland heeft de afgelopen twee jaar al veel onderzoek gedaan en actief
geëxperimenteerd met het nut van trainingen mindfulness bij officieren.
Het idee komt voort uit ervaringen die de Navy Seals, een Amerikaans eliteteam van
militairen, met meditatie hebben gehad. Navy Seals in opleiding krijgen zelfs wekenlang
training in mindfulness zodat zij in moeilijke en onverwachte situaties stress beter het hoofd
kunnen bieden.
Aangetoonde positieve resultaten
Een groot literatuuronderzoek van de Brandweeracademie, dat eind vorige jaar plaatsvond,
heeft bevestigd dat recente internationale onderzoeken aantonen dat mindfulness absoluut
waarde kan hebben tijdens commandovoering in moeilijke situaties.
De Brandweeracademie heeft op basis van deze resultaten contact gezocht met Defensie en
de Nationale Politie. Deze haken graag aan bij een verdere ontwikkeling van plannen om
mindfulness een centralere rol in de opleidingen te geven.
"We vreesden dat sommige officieren het te zweverig zouden vinden en er wat lacherig over
zouden doen. Maar Nederlandse brandweerofficieren staan heel erg open voor nieuwe
suggesties. En de berichten over de positieve eerste resultaten hebben zich snel verspreid, ook
naar andere korpsen."
Bron: NU.nl - 20 maart 2017

Lees het complete artikel van NU.nl hier.

Cadeau voor onze coachklanten!
Mindfulness leren door coaching
Wanneer je bij ons een coachtraject volgt,
waarin je ook Mindfulnessoefeningen wilt
opnemen, ontvang je van ons ingesproken,
begeleide meditaties, aanvullende informatie
en formulieren met betrekking tot de
oefeningen en je ervaringen hiermee.
We bieden je dit 8 weekse programma, als
service aan onze klanten, gratis aan.
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KLANT IN DE SCHIJNWERPERS
Van gesprekken naar verandering van gedrag. Zo werkt dat!
Het coachtraject bij Miranda heb ik destijds
zelf aangevraagd, omdat ik er de noodzaak
van inzag. Ik heb het traject als zeer positief
ervaren en het is erg leerzaam geweest.

steeds beter onder de knie. Ik zag steeds
duidelijker hoe ik omging met bepaalde
situaties en kon mijn gevoelens daarbij steeds
beter opmerken en herkennen.

Ik vond het iedere keer fijn om Miranda te
spreken. En ook al vond ik de gesprekken af en
toe zwaar, ik keek er steeds naar uit.
We bespraken allerlei zaken en Miranda heeft
me ook wel eens streng moeten toespreken.
Dat deed ze heel goed. Bijvoorbeeld tijdens
een rondje over de werf en door de boot waar
we aan werkten. Dat is me altijd bijgebleven
en het heeft me veel opgeleverd.

In het begin was het wel even zoeken naar de
balans. Ik was altijd te lief en aardig geweest,
en sloeg nu juist wat meer door naar de
andere kant. Ik reageerde zeg maar kattiger
dan daarvoor.

Niet alles kon ik meteen tijdens het gesprek
laten landen. Na afloop ging ik dan met een
zwaar hoofd naar huis. In de periode na een
gesprek kon ik meer afstand nemen van wat
was besproken, een en ander beter relativeren
en er het volle voordeel uit halen.
Wat ik zo leerde, ging ik toepassen in de
praktijk. Gaandeweg kreeg ik dat proces
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Maar uiteindelijk ben ik zowel door de
individuele coaching als door deelname aan de
training Effectief en assertief communiceren
een assertiever, positiever én rustiger persoon
geworden. Het geheel heeft me enorm
geholpen. Zowel in het werk als privé.
Marco van der Stel, Planner
Akerboom Yacht Equipment
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Training Effectief en assertief
communiceren

Deze tweedaagse empowerment training ‘Effectief en
assertief communiceren’, speciaal voor managers en
professionals, verzorgen we al jaren met veel plezier.
Op vrijdag 2 en 16 november 2018 vindt de eerstvolgende
training weer plaats. Nog één plek beschikbaar!
De volgende training vindt plaats in het voorjaar.
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
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!

Ik heb de training Effectief en
assertief communiceren
als zeer prettig maar met
name
als verhelderend ervaren. Het
heeft mij 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
medecursisten, de prettige
ruimte, de gezamenlijke
lunch en het wandelen buiten
maakte voor mij dat ik
zeer tevreden terugkijk op
deze training.
Heleen
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 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 je effectiever positioneren, sterker communiceren en beter je grenzen
aangeven en bewaken? 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.

Direct inschrijven voor
deze training!

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.
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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:

Een energie gevend voorjaar:
Werkstress reduceren
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.

In de eerst maanden van dit jaar verzorgden we ook
weer mooie teambijeenkomsten zoals:
 Het begeleiden van een recent samengesteld MT
in een grote vervoersmaatschappij, gericht op het
bereiken van de strategische doelstellingen van
dit jaar middels Lean Leiderschap.
 Een succesvolle sessie met Het
SuccesManagementSpel, in een team met
voornamelijk freelancers. Met vooral oog voor
elkaars kwaliteiten om zo samen de gestelde
teamdoelen te bereiken.

Bestel de toolkit nog voor de
zomer met 15% voorjaarskorting!
Vul nog t/m 30 juni 2018 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!
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NIEUW! In company training: Praktische ACT voor
Professionals
Natuurlijk doe je je werk goed.
Natuurlijk stel je je professioneel op.
Maar ook een professional is een mens en als mens kun je last hebben van boosheid, angstige
gevoelens of verdriet.
Deze beknopte in company training leert professionals bewust de kracht van bevlogenheid in te
zetten om tot meer rust en plezier in het werk te komen.
Praktische ACT voor Professionals is sterk ervaringsgericht.
Je leert effectiever:
 met negatieve emoties omgaan
 positieve emoties verder ontwikkelen
 beter voor jezelf zorgen
Dit draagt bij aan burn-outpreventie en algeheel welbevinden, persoonlijk en professioneel.
De training bestaat uit:
 een startbijeenkomst van 2,5 uur
 een online training van 4 x 30 minuten óf naar wens een 2e bijeenkomst van 2 uur
 een slotbijeenkomst van 2 uur
De training is gericht op het integreren van gewenste veranderingen in de dagelijkse praktijk. Dit
aan de hand van praktische opdrachten om bevlogenheid en welbevinden te vergroten.
Deze training wordt verzorgd door Anne-Barbara Ankum.
Anne-Barbara werkt sinds 2016 als trainer en coach voor Langedijk Consult.
Haar expertise ligt in het begeleiden van cliënten bij:

burn-out (preventie)

persoonlijke ontwikkeling

loopbaanvraagstukken
Ze is in de afrondende fase van haar studie Psychologie en initiatiefnemer van Stichting Aurora,
kenniscentrum voor Zelfdodingspreventie.
Ben je geïnteresseerd in een in company training Praktische ACT voor Professionals neem
dan contact op met ons kantoor (075-614.54.27) om de mogelijkheden te bespreken.
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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:
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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