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Derde artikel in een serie over 
werkstress reductie 
Organisaties en leidinggevenden 
kunnen de kans op werkstress en 
een burn-out bij medewerkers 
verkleinen door op drie zaken heel 
alert te zijn: 
 

 de werkdruk 

 de regelmogelijkheden 

 de sociale steun 
 

Zo had in 2017 (TNO/CBS 2017): 

1. 38% van de werknemers te maken met hoge taakeisen (werkdruk ). 

2. 45% van de werknemers een lage autonomie (regelmogelijkheden ). 
3. 20% van de werknemers het gevoel dat de leidinggevende geen oog 

heeft voor het welzijn van de medewerkers (sociale steun ). 
 

In onze nieuwsbrief Werkstress reductie - #1 de werkdruk verlagen hebben 
we aandacht besteed aan de eerste cruciale factor: het verlagen van de 
werkdruk. Deze keer alles over de voordelen van het vergroten van de 

regelmogelijkheden. 
 

Ben je je bewust van wat je wel en niet zelf kunt regelen en beïnvloeden in je 
werk? En weet je wat dat doet in het kader van werkstress? 
Wanneer je leidinggevende bent is die vraag ook wezenlijk voor elk van je 
teamleden.  Minder werkstress? Benut optimaal je regelmogelijkheden. Wil 
je werkstress reduceren? Voor jezelf of voor je teamleden, lees verder…. 

 

AGENDA 

Direct inplannen! 
 
Training Effectief en assertief 
communiceren, zie pag. 9 
2 en 16 november 2018 (bijna 
vol!) 
5 en 19 april 2019 
 
Wandelcoaching, individueel 
of als workshop met je team, 
zie pag. 7 
 
Vergroten van je 
regelmogelijkheden met Het 
SuccesManagementSpel. 
Zelf kopen: nu met 15% 
Feestkorting! Zie pag. 8 
Ook als workshop te boeken! 
 
Zie hier het complete 
overzicht met open trainingen 
en in company trainingen  

 
 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=104
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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Factor #2 

Regelmogelijkheden  

De mate waarin je zelf invloed kunt uitoefenen 
in en op je werk. De vrijheid die je hebt om zelf 
te bepalen hoe je je werk optimaal inricht en 

organiseert. Hoe meer invloed je ervaart om je werk naar 

eigen inzicht goed uit te voeren, des te beter je 
het zo kunt regelen dat je je daar prettig bij blijft 

voelen. 
Je kunt dan immers beter afstemmen op jouw 

wensen en behoeften, je kwaliteiten en interesses. 

 
Hoe beter die afstemming, des te 

minder energieverlies en werkstress! 
 

 De 5 Grote Voordelen van Regelruimte! 

Bij meer regelmogelijkheden: 

1. Leidt een hogere werkdruk veel minder snel tot vermoeidheidsklachten en stress. De regelruimte werkt 
als een buffer. Daardoor kun je zaken veel makkelijker opvangen. Het helpt enorm wanneer je meer 
richting kunt geven aan je werk.  
 

2. Kun je je taken beter afwisselen waardoor je minder risico loopt op lichamelijke klachten bijvoorbeeld als 
gevolg van (repetitieve) overbelasting. Denk bijvoorbeeld aan het afwisselen van beeldschermwerk met 
even in beweging zijn, een gesprek voeren of een pauze houden. 
 

3. Kun je je werk beter afstemmen op hoe je je voelt en wat je aankunt gedurende de dag en door de week. 
Daardoor kun je je energie beter benutten, ervaar je minder spanning en ben je dus effectiever. Ben je 
bijvoorbeeld rond een uur of 10 ’s ochtends het meest scherp en helder, plan dan die taken in die een 
grote concentratie vergen. 
 

4. Is het beter mogelijk incidenteel overwerk te voorkomen. Bijvoorbeeld door werkzaamheden te 
verschuiven in de tijd of hulp in te roepen van collega’s. 
 

5. Ervaar je vaak meer motivatie, betrokkenheid en arbeidstevredenheid. Wanneer je immers zelf je 
voorwaarden voor succes op orde kunt brengen, neemt de kans op succes toe. Je zult daardoor eerder 
serieus genomen worden, gevraagd worden om mee te denken en te doen en meer voldoening halen uit 
je werk.  
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Zelfscan Regelruimte 
Hoeveel vrijheid en autonomie ervaar jij met betrekking tot het sturen en organiseren van je werk?  
Hoe tevreden ben je hierover? En in welke mate maak je (effectief) gebruik van de regelruimte die je 
hebt?  

Wil je hier voor jezelf een antwoord op? 
Geef dan voor elk van onderstaande aspecten van regelruimte aan hoe 
tevreden je bent met de invloed die je hierop hebt. 

Tevreden  
Ik heb 
hierop 
voldoende 
invloed 

Ontevreden 
Ik kan hier 
meer invloed 
op uitoefenen 
dan ik nu doe 

Ontevreden 
Ik zou hier meer 
invloed op willen 
hebben dan 
mogelijk is 

Werk- en rusttijden    

1 Je begin- en eindtijden, hoe vaak, wanneer en hoe lang je pauzes 
neemt. 

   

2 Je werktempo.    

3 Hoeveel en wanneer je werkt (agendabeheer, rooster, zelf 
roosteren). 

   

4 Hoeveel en wanneer je vrije dagen opneemt en vakanties hebt.    

Werkplek en -locatie    

5 Waar je werkt (thuiswerken, onderweg, op kantoor, op een 

flexplek, al wandelend ). 
   

6 Hoe je werkplek is ingericht.    

7 Het afstemmen van je werkplek op je behoefte (stilte, 
vergaderlocatie, in de buurt van collega’s om tussendoor te 
kunnen overleggen). 

   

Werkinhoud, -methode en -volgorde    

8 Welke taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij 
jouw functie horen. 

   

9 Welke werkzaamheden en projecten je wel of niet oppakt.    

10 Het verdelen van de werkzaamheden met je collega’s.    

11 Welke prioriteiten je stelt en hoe je je werk inplant.    

12 Welke zaken je op welk kwaliteitsniveau aflevert: waar ga je voor 
een 9 en waar kies je voor een 6? 

   

13 Hoe je tot het gewenste resultaat komt.     

Functionele steun en ontwikkeling    

14 Welke middelen, methodes en tools je gebruikt om je werk te 
doen. 

   

15 De mate waarin je hulp en ondersteuning kunt inroepen van je 
leidinggevende en collega’s. Denk aan sparren, samenwerken, 
uitleg, begrenzing en overdracht van werk. 

   

16 De mate waarin je duidelijkheid hebt over wat er van je verwacht 
wordt. 

   

17 De opleidingen die je volgt en de tijd die je besteedt aan je 
ontwikkeling. 

   

Participatie in besluitvorming en inspraakbevoegdheid    

18 De missie, visie, strategie en doelen van je organisatie, afdeling en 
team. 

   

19 Welke beslissingen er in/voor het team worden genomen.    
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Goed om te weten: meer is niet altijd 
beter 
Hoeveel regelruimte je prettig vindt en hoe je 
omgaat met regelmogelijkheden verschilt van 
persoon tot persoon. 
 

TIP: Zorg voor balans tussen regelmogelijkheden, 

behoefte aan regelruimte en de vaardigheid om 
met de geboden ruimte om te gaan. 
 

Minder regelmogelijkheden dan je nodig hebt of 
prettig vindt, kan leiden tot spanning. Maar ook te 
veel ruimte, bijvoorbeeld door te weinig structuur 
en duidelijkheid, en moeite om regelruimte effectief 
te benutten, kunnen leiden tot werkstress. 

 

2. Meer gebruik maken van de 
samenwerking met collega’s 
De regelmogelijkheden worden voor een ieder 
groter naarmate je meer en beter samenwerkt!  
Dit geeft bijvoorbeeld meer ruimte om: 

 te overleggen, elkaar te helpen, bij te springen 

 klussen goed te verdelen (wat past het beste bij 
wie?) 

 knelpunten in het werkproces sneller te 
bespreken en op te lossen 

 werk over te dragen wanneer dat nodig is 
 

Waar zou jij winst kunnen boeken door een goede 
samenwerking? Wat belemmert je? Wat heb je 
nodig om verandering tot stand te brengen? 

 

3. Communiceren over je wensen 
Knelpunten oplossen vergt meestal dat je ze benoemt 
en bespreekt.  

 Met wie zou je hierover in gesprek willen?  

 Zijn er onderwerpen waarvoor je je collega’s of 
leidinggevende nodig hebt?  

 Wil je individueel in gesprek of zijn er onderwerpen 
die zich juist bij uitstek lenen om in teamverband te 
bespreken?  

 

Maak gebruik van functionerings-, voortgangs-
gesprekken of teamoverleg om voor jou belangrijke 
zaken bespreekbaar te maken. 
Jezelf wegcijferen, niet goed voor jezelf zorgen, levert 
stress, demotivatie en ontevredenheid op en kan je op 
de lange termijn zelfs ziek maken. Doe jezelf en anderen 
een plezier en durf voor jezelf op te komen. 
Assertiever zijn, creëert duidelijkheid en opent deuren. 

 

Zelfscan ingevuld? Dan nu een  

3 Stappenplan om tot meer regelruimte te komen:  

1. Keuzes maken: wat wil je 
veranderen? 
Heb je je regelmogelijkheden geïnventariseerd 
via de Zelfscan? Wringt het ergens? Zo ja, waar?  

 Waar zou je meer invloed willen hebben?  
Bv. je werktijden anders inplannen of een 
andere aanpak kiezen die beter bij je past. 

 Waar zou je meer of effectiever gebruik 
willen maken van de regelruimte die er is? 
Bv: vaker thuiswerken of bepaalde 
werkzaamheden delegeren. 

 Waar kun je juist meer duidelijkheid, 
structuur en kaders goed gebruiken? 
Bv. Samen met je leidinggevende de 
prioriteiten bepalen. 

 

Durf de ruimte die er is te benutten en dingen 
uit te proberen. 
Kijk wat het beste werkt voor jou. 

 



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 5/11  

 

Vergroot de regelmogelijkheden in je team 
4 Tips voor managers én professionals 
De mate waarin je regelmogelijkheden hebt, hangt sterk samen met  
1) de functie die je hebt en  
2) de manier waarop het bedrijfsproces en de productie in de organisatie zijn geregeld.  
 

Ad. 1 Hoe meer je ‘eigen baas’ bent, des te meer regelruimte je hebt.  
Heb je een functie waarin je in grote mate zelf bepaalt welke doelen je wilt realiseren, hoe, wanneer 
en waar je daar aan wilt werken, dan is je regelruimte veel groter, dan wanneer de besluitvorming 
hierover ligt bij anderen, bijvoorbeeld bij je leidinggevende, de planning en/of de werkvoorbereiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 Hoe meer je een schakeltje in een keten bent, des te minder regelruimte je hebt. 
Ben je sterk afhankelijk van de input van anderen en zijn anderen in grote mate afhankelijk van wat 
en wanneer jij iets oplevert, des te minder regelmogelijkheden je waarschijnlijk hebt. Je hebt dan 
immers veel meer rekening te houden met wat benodigd is om het gehele proces goed te laten 
verlopen. Vaak voel je meer stress wanneer je niet tijdig de goede spullen of stukken aangeleverd 
krijgt en wanneer anderen in je nek hijgen omdat jij niet tijdig oplevert. Het gevoel dat je niet verder 
kan volgens je eigen plan of dat je aangesproken wordt op zaken waarbij je van een ander afhankelijk 
bent, geeft veel mensen spanning. 

TIP: Geef mensen ruimte en 

vertrouwen! 

 Als leidinggevende reduceer je de 
werkstress in je team door de 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te 
beleggen. Geef je iemand meer 
verantwoordelijkheid, zorg er dan voor dat je bij 
diegene ook de daarbij benodigde 
bevoegdheden en regelmogelijkheden goed 
belegt. Werk je met professionals, stem dan 
goed af welk resultaat gewenst wordt en 
wanneer. Vertrouw erop dat professionals zelf 
en samen bepalen hoe tot die resultaten te 
komen. Neem de tijd om samen te evalueren. 
Worden de resultaten niet (tijdig) gehaald, ga 
dan na waar dat aan ligt. Kloppen de doelen, is 
de werkwijze de juiste, mist iemand specifieke 
kennis, ervaring of bepaalde capaciteiten?  
 

TIP: Neem zelf het heft in eigen 

hand! 

 Hoe jij zelf omgaat met de (beperkte) 
ruimte die er is binnen je functie is natuurlijk 
uiteindelijk bepalend voor de mate waarin je 
werkstress ondervindt. Hoe meer je je bewust 
bent van de regelmogelijkheden en het logisch 
vindt dat je die goed benut, des te meer je 
daar je voordeel mee kan doen. Dat vergt 
durven kiezen. Bijvoorbeeld door zo nodig 
thuis te werken of ‘nee’ te zeggen. Maar ook 
door de voorwaarden te realiseren om 
succesvol te kunnen zijn. Of door tijdig 
hersteltijd in te plannen wanneer je merkt dat 
je die nodig hebt. Door bewust in de 
schijnwerpers te gaan staan en ‘ja’ te zeggen 
tegen projecten die je heel leuk lijken. En door 
je strategisch te positioneren en te profileren. 
Kortom: durf invloed uit te oefenen daar waar 
dat mogelijk is en daar waar het bijdraagt aan 
het plezier en succes in je werk. 
 

Dat het nog niet zo eenvoudig is om een schakel in 
een keten te zijn, ondervindt Charlie Chaplin aan 
den lijve in de film ‘Modern Times’ uit 1936. 
 

https://youtu.be/DfGs2Y5WJ14
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TIP: Regel en faciliteer het 

proces! 

 Als leidinggevende reduceer je werkstress 
in je team door het werkproces effectief en 
efficiënt te organiseren. Doe dit met de 
betrokkenen. Weet iedereen wat het hogere 
doel is? Waar doe je het voor, waar ben je 
samen naar op weg? Ga samen na waar 
verbeteringen in het proces mogelijk zijn. Is 
het duidelijk wie waarvoor aan de lat staat en 
wie welke beslissingen neemt? Beschikt 
iedereen over wat hij of zij nodig heeft om tot 
goede resultaten te komen? Zijn planningen 
goed op elkaar afgestemd en houdt men 
voldoende marges aan? Koppelen mensen 
goed en tijdig terug en weet een ieder hoe om 
te gaan met verstoringen? 

TIP: Investeer in het optimaliseren 

van de samenwerking! 

 Ga met degenen die voor jou relevant zijn in het 
werkproces open het gesprek aan over de 
wederzijdse verwachtingen. Dat kan 1 op 1, maar 
ook in teamverband. Creëer duidelijkheid over wat 
je zelf en samen nodig hebt om goede resultaten te 
boeken. Niet alleen qua inhoud: wat lever je mij aan 
en ik jou? Maar ook qua samenwerking: weet hoe 
een ieder zo ongeveer in elkaar zit en wat een ieders 
sterke en zwakkere kanten zijn, zodat je daar 
rekening mee kunt houden en elkaar kunt 
versterken. Benoem het wanneer je een keer niet zo 
lekker in je vel zit en ondertitel je gedrag, zodat er 
geen ruis ontstaat in de communicatie. Geef elkaar 
feedback. Niet met een opgeheven vingertje, maar 
door hetgeen je meent te zien te checken bij de 
ander. Door terug te geven wat dat met je doet en 
door vertrouwen te hebben in dat de ander hier 
positief mee om zal gaan. Durf je fouten te zien en 
toe te geven en leg de lat niet te hoog voor jezelf en 
anderen. 
Wil je samen maximaal inzetten op het reduceren 
van werkstress? Wees jezelf en laat de ander ook 
zichzelf zijn en durf het te bespreken wanneer het 
schuurt. Beter met elkaar door één deur kunnen 
betekent dat je niet alleen staat voor wat je hebt te 
regelen, maar dat je gebruik kunt maken van een 
heel team om dingen voor elkaar te krijgen.  

 

Neem (lunch)pauze! 
 

Lunch jij, net als één op de vijf Nederlandse werknemers 
regelmatig achter je bureau? En wil je die gewoonte 
graag doorbreken? Grote kans dat je dat zelf kunt 
regelen. 
 

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel werknemers bij 29% van 
de Nederlandse bedrijven totaal geen controle over hun 
lunchpauze hebben, werknemers bij de overige 71% van 
de bedrijven redelijk flexibel zijn in het bepalen wanneer 
en waar er wordt geluncht. En bij 35% van die bedrijven 
zijn er zelfs helemaal geen regels. 
 

Hap, slik en weer door 
Nederlanders lunchen het snelst van alle Europeanen. 
Binnen 26 minuten zijn we alweer aan het werk! 
 
Bron: onderzoek European eating at work van Eurest,2016 

 
 
 

‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. 

Als je ver wilt komen, ga dan samen’ 

 

Oud Afrikaans gezegde 
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  Gebruik je regelruimte: waarom het slim is om vaker te wandelen! 
Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is het maken van een wandeling een nuttige bezigheid: het maakt je 
creatiever, oplossingsgerichter en meer empathisch. Ga lopend naar je werk, gebruik je pauze om een stuk te 
wandelen, alleen of met een collega, doe een overleg al wandelend, zet je auto wat verder weg van kantoor en 
loop het laatste stuk. 
 

Onbewust creatief 
Ons cognitieve brein wordt de hele dag door belast. Tijdens een wandeling krijgt je brein de kans zich te 
ontspannen. Zo ontstaat er meer ruimte voor creativiteit en kunnen je hersenen, terwijl jij geniet van het 
wandelen zelf, bijvoorbeeld zoeken naar een oplossing voor dat ene probleem, waar je al de hele dag over 
piekerde. 
 

Sociaal 
Wandelen in gezelschap is een sociale bezigheid. Tijdens het wandelen, ontstaan verbindingen in je brein die je 
empathisch maken. Je zult hierdoor meer invoelend zijn en sneller een band met de ander ontwikkelen. 
Daarnaast stimuleert wandelen ook de plek in de hersenen waar redenerend vermogen en zelfreflectie 
ontstaan. Dit maakt het eenvoudiger om een moeilijk gesprek met iemand te voeren. 
En doordat wandelen ook stress afremt, kun je er beter mee omgaan wanneer iemand tijdens de wandeling 
iets zegt dat je niet bevalt. 
 

Alerter in 10 minuten 
Wandelen maakt daarnaast ook alerter. Wanneer je je duf voelt en merkt dat je een lastige klus voor je uit 
blijft schuiven, kan het helpen om 10 minuten stevig te wandelen. Je hersenstam gaat hierdoor op een hoger 
niveau werken en zorgt ervoor dat je dufheid snel verdwijnt. 
Uit onderzoek van Public Health England (2017) blijkt dat 10 minuten stevig wandelen, waarbij je hartslag 
omhoog gaat en je ademhaling sneller, zelfs gezonder is dan het zetten van het aanbevolen aantal van 10.000 
stappen per dag. 
  
Goed bezig! 
Waar 57% van de Britten het lastig vindt om regelmatig te bewegen, wandelen we in Nederland steeds meer. 
Volgens het CBS ( 2016) is sinds 2005 het aantal te voet afgelegde kilometers onder Nederlanders met 11% 
toegenomen. 
En waarschijnlijk ligt dat percentage nog hoger, want in de cijfers is het aantal stappen in en rond het huis nog 
niet eens meegeteld! 
 

Bron: NU.nl (2016-2018) 

 

Wandelcoaching individueel en wandelcoach workshops voor teams!  
Onze wandelcoach workshops voor teams zijn een absolute aanrader als je effectief 
wilt werken aan het versterken van de onderlinge communicatie en band. Onze 
workshops wandelcoaching voor teams kunnen worden gecombineerd met in-
company training of teamcoaching gericht op effectief communiceren en 
samenwerken of stressreductie. Wij werken landelijk. 
Wil je zelf al wandelend in coachgesprek, bel ons! 
 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kun je contact opnemen met 
Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27). 

 

Logisch dus dat wij ook veel wandelcoaching 
verzorgen, individueel en in teams 

http://langedijkconsult.nl/pages/contact.php?page=6
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Wil je heel gericht werken aan stressreductie?  
Heb je last van: 
- Vermoeidheid, slecht slapen, veel piekeren? 
- Hoofdpijn, maag- of buikpijn, pijnlijke kaakspieren, nekklachten, druk op je borst, regelmatig ziek zijn, niet 

goed herstellen of andere (spannings)klachten? 
- Een overvol hoofd, gevoelens van angst of onrust, je druk maken, een kort lontje? 
 

Coaching 
Bel of mail ons om een afspraak in te plannen voor een intake coachgesprek. Dan komen we samen tot een 
coachtraject dat je gaat helpen om uit de negatieve spiraal te stappen en weer lekker in je vel, met plezier en 
energie te werken. 
 

Training 
Vind je het lastig om de regelruimte die er is optimaal te gebruiken? Neem deel aan onze Training Effectief en 
assertief communiceren. Deze training is gericht op hulp vragen, grenzen stellen en ‘nee’ zeggen, feedback 
geven en omgaan met kritiek, je effectiever positioneren in 1 op 1 gesprekken en in (team)overleg. Zodanig 
dat je je vrijer voelt om je werk zo in te richten dat je prettiger en succesvoller communiceert en aan de slag 
gaat! 
 

Wil je werken aan je timemanagement?  
- Loop je zelf of als team aan tegen de drukte en het gevoel dat het werk nooit (op tijd) af komt? 
- Dat projecten steeds doorschuiven en dat de mailbox overstroomt?  
Wil je het anders organiseren? Vraag ons naar de mogelijkheden van een persoonlijke of teamtraining 
effectief timemanagement! 
 

Benut je eigen regelmogelijkheden 

optimaal 

met Het SuccesManagementSpel 
Ben je op zoek naar een origineel en zinvol cadeau voor 
Sinterklaas of Kerst? Wil je je team een inspirerend cadeau 

geven? Een 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 2018 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 € 36,12 incl. BTW en 
zonder verzendkosten!  
 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
https://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
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Training Effectief en 

assertief communiceren: 

Werken aan stressreductie door grenzen stellen en invloed 
uitoefenen! 
 

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. Hiervoor is nog slechts één enkele plaats vrij! 

In het voorjaar verzorgen we de training opnieuw op vrijdag 5 en 19 
april 2019. 
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!  

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 door de jaren 
heen hebben begeleid zaten 
o.a.: leidinggevenden, 
docenten, zorgprofessionals, 
zelfstandig ondernemers, 
accountants, P&O 
medewerkers, adviseurs, 
beleids- financieel, verkoop-, 
administratief- en service 
medewerkers, 
(school)directeuren en 
projectleiders. Altijd in een 
veilige en open sfeer waarbij je 
leert van elkaar. Waardering 
door deelnemers altijd zeer 
hoog (gemiddeld cijfer 8,5).  

 
 
 

 
 

  
  

Meer informatie 
Wil je ook werken aan (werk)stress reductie en prettiger en duidelijk(er) 
communiceren? 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 in november 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.  
Kosten voor deze tweedaagse training in 2019: € 525,- ex BTW.  
Voor bedrijven: Bij inschrijving van 2 of meer deelnemers: 10% korting op de prijs. 

 

DIRECT 
INSCHRIJVEN 

voor deze 
training! 

‘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. 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. 

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/content.php?page=70
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Klant in de schijnwerpers 
Minder draagkracht door ziekte 
 

In onze nieuwsbrief Werkstress reductie: #1 de werkdruk verlagen hebben we aandacht besteed 
aan het belang van de balans tussen draagkracht en draaglast. In deze Klant in de Schijnwerpers 
vertelt een klant hoe zij haar balans heeft hersteld. 
 

Ik heb tot drie keer toe kanker gekregen. Dat 
heeft me heel veel energie gekost en het 
betekent een verlies van kracht, 
mogelijkheden en concentratie. 
Ik kan me sindsdien minder lang en minder 
intensief inspannen. In het traject met 
Miranda ben ik heel bewust bezig geweest 
met het proces van acceptatie. Acceptatie van 
wat is. 
 
Ik heb ervoor gekozen een stapje terug te 
doen in draaglast: van leerkracht naar 
leerkrachtondersteuner met 
onderwijsbevoegdheid. In mijn nieuwe functie 
draag ik minder eindverantwoordelijkheid.  
Daarbij heb ik het gevoel dat ik niet meer 
steeds ‘aan’ moet staan, maximaal alert 
vanwege de kinderen.  

Ik leg nu in mijn eigen vakgebied mijn volle 
passie, maar in mijn eigen tempo. Dat maakt 
mij een gelukkig mens. 
 
Deze, voor mij heel positieve, stap, vergde ook 
loslaten en accepteren. 
Wat mij hierbij in het traject erg heeft 
geholpen was het heel bewust beschrijven en 
doorvoelen van mijn levensverhaal.  
Ik merk dat ik tegenwoordig veel meer geniet 
van de dingen die gebeuren. Van wat leuk is 
en fijn.  
Dat helpt mezelf en de mensen om mij heen 
om de moeilijke dingen beter te dragen. 
 
Anoniem 
 
 

 
 

  Goed gestart na een zonnige en ontspannen zomer 
Na een prachtige, lange zomer zijn we dit kwartaal weer met veel energie van start 
gegaan met al onze fijne coachklanten en een mooie vervolgbijeenkomst in de 
zorg. Werken met elkaar coachen (verdiepingsgesprekken), kernkwadranten (hoe 
je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en leert om te gaan met valkuilen, 
irritaties en allergieën) 
 

En we kijken er naar uit om op 26 september opnieuw onze workshop met Het 
SuccesManagementSpel ‘Trots op je vak!’ te verzorgen voor twee grote groepen 
onderwijsmanagers en -professionals op verzoek van het Vervangingsfonds in het 
landelijk project gericht op werkstress reductie in het onderwijs. 
 

Miranda is gevraagd om ambassadeur te zijn voor de Nationale Werkbezoekdag 
op 21 november. Werkzoekenden kunnen zich via de website 
https://werkbezoekdag.nl/aanmelden voor een gratis netwerk-/loopbaangesprek 
met Miranda of een van de andere ambassadeurs. Een mooi initiatief om 
werkzoekenden en bedrijven dichter bij elkaar te brengen! #Werkbezoekdag 

Lees hier het artikel dat 
Miranda hierover schreef in het 
landelijke magazine ‘Gezonde 
Werkdruk! Daar word je beter 
van’ van het Vervangingsfonds 
(maart 2018) 

https://werkbezoekdag.nl/
https://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=471
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Langedijk Consult 
Gespecialiseerd in professionalisering en burn-out preventie 

 

Wij bieden resultaatgerichte professionele (team)coaching, loopbaancoaching, 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? Merk je dat de communicatie met anderen een stuk effectiever (en prettiger) zou kunnen zijn? Is de werksituatie nog 
passend bij wat jij wilt en kunt? 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. 
 

INDIVIDUELE EN 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 
- Loopbaancoaching: een natuurlijk onderdeel van die trajecten waar mensen niet meer goed op hun plek zitten en uitkijken 

naar nieuwe uitdagingen. 
- 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 reductie 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  

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

