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Werkstress reductie
#4 Het belang van sociale steun
Vierde artikel in een serie over
werkstress reductie
Je kunt de kans op werkstress en een
burn-out verkleinen door op drie zaken
heel alert te zijn: Werkdruk (draagkracht
versus draaglast), regel-mogelijkheden
en 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 ).
Drie cruciale onderwerpen dus om, in het kader van goed zorgen voor jezelf
en anderen, oog voor te hebben.
Dat kan je de kennis, inzichten en reflectie opleveren, die het verschil
kunnen maken tussen in balans zijn en burn-out raken.
In de voorgaande nieuwsbrieven in onze reeks over Werkstress reductie
hebben we aandacht besteed aan de eerste twee cruciale factoren: het
verlagen van de werkdruk en het vergroten van je regelmogelijkheden.

In deze nieuwsbrief: Het belang van sociale steun
De werksfeer en daarmee de steun die je ervaart in je directe werkomgeving
is van groot belang voor de mate waarin je stress ervaart.
Wanneer er weinig sociale steun is in een team, dan levert dat stress op.
Stress waar je echt ziek van kan worden.
Weinig sociale steun kan zich uiten als, en leiden tot:










niet weten waar een ieder mee bezig is
elkaars bijdragen niet waarderen
niet samen voor een mooi resultaat gaan
elkaar niet helpen en bijstaan
elkaar negeren, mensen buiten sluiten
gebrek aan vertrouwen
klagen, roddelen, mensen zwart maken
conflicten die niet worden opgelost
pesten of intimidatie

In deze nieuwsbrief volop tips voor wie wil weten
hoe je bouwt aan (een sfeer van) meer sociale steun!
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AGENDA

Goed het nieuwe jaar in!
Training Effectief en assertief
communiceren, zie pagina 6
Het logische vervolg op deze
training:
Effectief jezelf presenteren en
profileren, zie pagina 11
Zie hier het complete overzicht
met open trainingen en in
company trainingen
------------------In deze nieuwsbrief :
Op pagina 2 10 tips om sociale
steun binnen je team te
vergroten. Op pagina 3 hoe
belangrijk is sociale steun in je
dagelijkse leven? Vervolgens
10 praktische tips om direct in
je werk toe te passen. Zelf én
als leidinggevende.
Wil je heel gericht werken aan
stressreductie? Op pagina 6
aandacht voor onze training
Effectief en assertief
communiceren.
Klanten in de schijnwerpers:
Drie klanten vertellen
enthousiast over hun ervaring
met coaching en training door
Langedijk Consult. Je leest hun
verhalen op pagina 7-9.
-------------------

Cadeau: Gelukskalender!
Hoeveel geluk, steun en fijne
momenten heb jij in 2018
ervaren? Stilstaan bij waar je
blij mee, en dankbaar voor
bent vergroot je geluksgevoel
en welbevinden.
Nannette en Miranda
maakten, a.d.h.v. eigen
geluksmomenten, een
kalender voor je om (met je
geliefden) stil te staan bij jouw
geluk in 2018. Zie pagina 12.
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Hoe vergroot je de sociale steun?
10 tips om te bouwen aan de voorwaarden voor het ervaren van steun
1. Bouw aan een team. Zorg dat je elkaar beter leert kennen en begrijpen.
2. Creëer samen inzicht in je kwaliteiten en valkuilen, in de verschillende werkstijlen en
manieren van communiceren. Leer samen omgaan met de krachten en de
ontwikkelpunten in het team.
3. Luister actief, vraag door en spreek elkaar op een prettige assertieve wijze aan. Versterk
het vermogen van het team om samen in gesprek te gaan. Om elkaar vragen te durven
stellen, feedback te geven en ontvangen en elkaar te waarderen.
4. Reflecteer op je eigen gedrag en communicatie.
5. Merk het op wanneer je denkt voor anderen, wanneer je zaken invult. Check of wat jij
denkt ook echt zo is. Stel open vragen.
6. Creëer een sfeer van elkaar helpen, zonder dat dat pappen en nathouden inhoudt. Heb
vertrouwen in de kracht van een ander.
7. Maak heldere afspraken en kom die na. Evalueer verbeterplannen en onderneem actie
wanneer oplossingen nog onvoldoende effect blijken te hebben.
8. Zorg voor effectief en efficiënt werkoverleg en effectieve werkprocessen. Betrek mensen
bij voor hen relevante beslissingen en waardeer een ieders input.
9. Leer conflicten te (h)erkennen, op tafel te krijgen en op te lossen.
10. Handel vriendelijk en ondertitel je gedrag (leg wat vaker uit waarom je dingen doet en wat
je verwachtingen en intenties zijn).

De cruciale rol van de leidinggevende
Onderzoek van TNO en CBS maakt duidelijk dat
de leidinggevende een belangrijke rol speelt bij
het voorkomen van een burn-out.
Bij personeel met een hoge werkdruk en weinig
steun van de leidinggevende, kampt 45 procent
met burn-outklachten. Bij werknemers die wel
door hun chef worden gesteund, daalt dit
percentage naar 18 procent.
Bron: ANP 14 november 2017

In vrijwel al onze coachingstrajecten voeren we
ook een gezamenlijk intake- en evaluatiegesprek
met de cliënt én de leidinggevende samen.
Dit biedt de gelegenheid om de voorwaarden voor
succes optimaal te creëren. Bij stressreductie gaan
we na waar de cliënt aan gaat werken, maar ook
wat de leidinggevende en de organisatie kunnen
bijdragen.
Wat kan er gedaan worden om zo effectief én
duurzaam mogelijk tot stressreductie en reintegratie te komen? Hoe zorgen we samen voor het
borgen van resultaten?
Om de mogelijkheden van coaching te bespreken of
direct een afspraak in te plannen: neem contact op
met Miranda (06-13.54.10.47) of
Nannette (075-614.54.27)
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Sociale steun: is dat belangrijk?
Je begint aan een nieuwe baan.

Je hebt een hele drukke dag gehad op
je werk. Je komt thuis en daar zit je
partner aan de keukentafel en die
zegt: ‘’Joh, kom even lekker zitten, ik
zet een pot thee. En vertel….”.

Wanneer je aankomt op je werkplek, geven je nieuwe
collega’s je een hand en heten je welkom. Er staat een
bos bloemen op je bureau met een leuk kaartje van het
team. Je leidinggevende drinkt een kop koffie met je.
Jullie spreken de planning door en je krijgt een goed
beeld van hoe je de komende drie weken ingewerkt zal
worden. Wie je gaat helpen, bij wie je terecht kunt,
welke zaken je kunt lezen om een beeld te krijgen van
de actuele situatie en met wie je mee kunt lopen om
meer gevoel bij het werk te krijgen.

Je ziet door de bomen het bos niet meer.
Tijd voor een gesprekje met je leidinggevende. Je
loopt binnen en meldt wat er aan de hand is. Je
leidinggevende vraagt: “Wat zou je het beste
helpen nu?”.
Je geeft aan dat je graag samen zou willen
prioriteren. Wat heeft nu voorrang en wat kun je
verzetten, (tijdelijk) delegeren, laten vallen? Je
leidinggevende zegt: “Top! Laten we dat nu
doen.”

Je staat onder druk op het
werk.

De deadline voor een belangrijk
project nadert en nu komen er
allerlei ad hoc verzoeken binnen.
Je collega kijkt je halverwege de
ochtend aan en zegt: “Zal ik
vandaag je telefoontjes oppakken
en de verzoeken afhandelen? Dan
kun jij je concentreren op het
project.”

Reflectievraag

Je voelt je belabberd.
Je slaapt al een tijdje niet goed door
omstandigheden thuis. Je draagkracht is
een fractie van wat die normaal
gesproken is en werken valt je zwaar. Een
collega vraagt of je tijd en zin hebt om
straks samen een stukje te lopen.
Wanneer jullie wandelen, vraagt je collega
hoe het je gaat. Open, met oprechte
interesse. Je vertelt hoe je je voelt en de
collega vraagt door. Je krijgt alle tijd om je
verhaal te doen, de collega toont begrip
en leeft met je mee.
Samen gaan jullie na wat je nu en op
termijn zou kunnen helpen.
Het levert je een lijstje op met praktische
dingen die verlichting gaan geven en iets
dat je wilt gaan bespreken met een goede
vriend. Je realiseert je ook dat je thuis
wat dingen net even anders kunt
aanpakken om beter voor jezelf te
zorgen.

Hoe gaat het op jouw werk?
Hoeveel sociale steun ontvang en geef jij?
Langedijk Consult
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10 keer sociale steun in de (werk)praktijk
Waaruit blijkt sociale steun? Uit allerlei voorbeelden van elkaar steunen hebben we tien categorieën
gedestilleerd.
Je kunt ze eens nalopen en kijken waar jij jezelf in herkent. Sta je klaar voor anderen met een goed
gesprek, een luisterend oor, fijne feedback en waardering? Ben jij degene die de handen uit de
mouwen steekt en concreet komt helpen fixen? Breng jij je eigen vaardigheden in en help je
bijvoorbeeld plannen en overzicht creëren of spring jij voor anderen in de bres?



Helpen met
(computer)
programma
Samen een
actieplan
opstellen,
bijvoorbeeld om
nieuw beleid in te
voeren
Samen
brainstormen om
tot nieuwe ideeën
te komen





1. Samen sparren



2. Helpen, leren, mentor of buddy zijn



3. Emoties bespreken, luisterend oor zijn


4. Feedback en tips geven en ontvangen
5. Zorgen voor duidelijkheid en richting
6. Praktische hulp bieden


7. Waardering tonen en bedanken
8. Voor iemand opkomen



9. Werk, taken (tijdelijk) overnemen

Bloemetje en
kaartje sturen
bij extra inzet
of succes

10.Iets leuks doen samen en successen vieren






Steun betuigen
Voor iemand in de bres
springen
Negatief gedrag
aankaarten





Een presentatie
samen oefenen
Iemand
behoeden voor
fouten, werk
nakijken
Voorwerk doen,
zaken uitzoeken

Samen wandelen in de
lunchpauze, een kop koffie of
thee drinken
Samen sporten
Aandacht besteden aan
verjaardagen, ziekte,
jubileum, promotie, afscheid
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De tijd nemen om
verwachtingen goed
af te stemmen, t.a.v.
functies en rollen,
maar bijv. ook bij de
start van projecten of
werkgroepen
Afspraken nakomen
Overzicht bieden
Goed en tijdig
terugkoppelen
Evalueren







Compassie tonen
en iets aardigs
doen voor een
ander in moeilijke
omstandigheden,
bijvoorbeeld bij
zwangerschap,
kleine kinderen,
ziekte, overlijden
van familie
Ook na een tijdje
terugkomen op
hoe het de ander
gaat
Zelf het goede
voorbeeld zijn:
ook grenzen
stellen!

Iemand een lift geven
Een lekker broodje halen
als iemand geen tijd
heeft om te lunchen
Een avondmaaltijd
regelen bij overwerk
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Een drukke dag op het werk of thuis? Vrouwen blijven altijd steunen!
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen, ongeacht hoe het thuis of op het werk gaat,
gezinsleden en collega’s vaker blijven steunen.
Waar mannen zich eerder terugtrekken na een drukke dag op het werk, zijn vrouwen in zo’n
zelfde situatie meer geneigd hun partner en gezin evengoed een luisterend oor te bieden.
Leuke dag op het werk? Positieve invloed op het hele gezin
Na een leuke dag op het werk geven vrouwen het plezier ook thuis door. Vrouwen zijn,
gemiddeld genomen meer dan mannen, in staat hun gezin te ‘besmetten’ met de positieve
energie die ze in hun werk hebben opgedaan. Dit helpt mannen zichzelf ook meer open te
stellen. Op die manier verbetert de gehele sfeer in het gezin.
Thuis een goede start? Dan ook een betere sfeer op het werk!
Uit het onderzoek bleek verder dat, wanneer vrouwen thuis de dag op een slechte manier
starten, ze op het werk evengoed in staat zijn interesse te tonen in hun naaste collega’s.
Mannen daarentegen zijn in zo’n situatie vaak veel minder beschikbaar voor hun collega’s.
Begint de dag thuis op een vrolijke manier, dan wordt dat vooral door vrouwen meegenomen
naar het werk. Dat komt dan het team ten goede.
De onderzoekers veronderstellen dat vrouwen evolutionair gezien degenen zijn geweest die de
groep bij elkaar probeerden te houden. Daardoor zou het zich emotioneel beschikbaar stellen
bij vrouwen wellicht sterker aanwezig zijn dan bij mannen.
Bron: Psychologie Magazine 12 2018

Dames, naast een grote kracht ook
een mogelijk herkenbare valkuil? 
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Training Effectief en assertief
communiceren:
Ook een manier van werken aan stressreductie door op een
prettige en effectieve manier grenzen te stellen en invloed uit te
oefenen!
Deze tweedaagse empowerment training ‘Effectief en assertief
communiceren’, speciaal voor managers en professionals, verzorgen
we al jaren met veel plezier.
Op vrijdag 24 mei en 14 juni 2019 vindt de eerstvolgende training
weer plaats. 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.

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, uitvoerders,
voormannen, planners,
engineers, (school)directeuren
en projectleiders. Altijd in een
veilige en open sfeer waarbij je
leert van elkaar. Waardering
door deelnemers altijd zeer
hoog (gemiddeld cijfer 8,7).

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!
Het was een ontzettend leerzame en bruikbare training.
En de manier waarop Miranda de training geeft (in de groep,
maar ook persoonlijk in een gesprekje) is top!
Annelies Sakkee, docent Nederlands, Leo Kannerschool VSO
De training Effectief en assertief communiceren heeft me een aantal handvatten
gegeven voor de praktijk. Ik vond zowel de trainer, Miranda, als de training erg prettig en goed!
Stephan, Senior medewerker ruimtelijke ordening, de BUCH

Meer referenties? Je vindt ze hier.
Meer informatie
Wil je werken aan (werk)stressreductie 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.

Nieuw! Langedijk Consult verzorgt ook Vitaliteits workshops

DIRECT
INSCHRIJVEN
voor deze
training!

Ademen, boksen, mediteren: ga ervaren hoe je mentaal en fysiek in beweging komt.
Deelname aan de training Effectief en assertief communiceren kost € 525,- 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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Klant in de schijnwerpers

– Ron Bieze, Gemeente den Helder
Loopbaancoaching: een nieuw perspectief!
Bij Miranda heb ik een loopbaancoachtraject
gevolgd, omdat de inhoud van mijn functie
veranderde. Er werd van me verwacht dat ik
een meer actieve, leidende rol zou nemen.
Door de open gesprekken met Miranda en
door deelname aan de training Effectief en
assertief communiceren is mijn
zelfvertrouwen gegroeid en pak ik nu vaker
en sneller de regie. Mijn leidinggevende is
hier ook zeer tevreden over.

Mijn kracht leren gebruiken
Miranda is heel open en oprecht
geïnteresseerd in wie je bent. Ze geeft veel
vertrouwen. Hierdoor voel je je vrij om alles
te vertellen wat je dwars zit. Dat maakt het
gemakkelijker om er vervolgens iets mee te
doen.
In het verleden heb ik privé een aantal
heftige zaken meegemaakt, zoals een
ernstige ziekte, die ik gelukkig heb overleefd.
Ik heb tijdens de coaching geleerd om die
(overlevings)kracht ook in te zetten in mijn
loopbaan en in andere situaties in mijn
leven. En met succes!

Nieuwe invalshoeken

Je kunt soms het gevoel hebben dat je de
enige bent die tegen bepaalde uitdagingen
aanloopt, maar tijdens de training, met
deelnemers uit allerlei takken van het
bedrijfsleven, merkte ik dat ook anderen
hiermee te maken hebben.
Door er met elkaar over te praten, kun je
lastige situaties vervolgens ook vanuit een
andere invalshoek benaderen.
De sfeer tijdens de training vond ik erg
prettig. Ik vond het een hele leuke groep. Op
een hele positieve manier hebben we elkaar
feedback en tips gegeven. We denken erover
om op termijn een reünie te houden.

Kans gekregen én gepakt
Ik realiseer me heel goed dat, wanneer ik het
coachtraject en de training niet had gevolgd,
mijn loopbaan waarschijnlijk heel anders was
gelopen. Ik ben dus erg blij dat ik de kans om
gecoacht te worden door Miranda heb
gekregen en dat ik in het traject zelf grote
stappen heb gezet.
Ron Bieze, Civil CAD Designer
Gemeente Den Helder

Ook tijdens de training Effectief en assertief
communiceren heb ik veel geleerd, van
Miranda en van de andere deelnemers.
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Trots op je vak!
Workshop met Het SuccesManagementSpel
Monique van den Reek en Anita Bax namen op 26 september 2018 deel aan onze workshop met Het
SuccesManagementSpel ‘Trots op je vak!’ tijdens de kick-off van het project ‘Gezonde werkdruk?!
Daar word je beter van’ van het Vervangingsfonds, op een prachtige locatie in Utrecht. Passie en
trots geven richting aan je werk en helpen je te focussen op het goed doen van de goede dingen. In
de workshop kon je die focus concreet maken door elkaar met de coachtoolkit te coachen op een
specifiek punt om de ervaren werkdruk te verlagen.

Focus
In mijn vak als kwaliteitsondersteuner coach ik samen met collega’s met
regelmaat leerkrachten. Daar hanteren we verschillende methodieken voor.
Wat ik zo leuk vond aan Het SuccesManagementSpel is dat je vanaf het
begin gericht aan de slag gaat en het klein houdt.
Werkwijze
Bij de start kiest de coachee op welk praktisch ontwikkelpunt/kwaliteit hij of
zij gecoacht wil worden. De coachkaartjes maakten het mij, als coach,
gemakkelijk om de juiste vragen te stellen. De vragen zijn algemeen, maar
sturen wel in een bepaalde richting. Ik kon zo mijn aandacht goed bij het
gesprek houden en oprecht geïnteresseerd luisteren.
Praktisch
De coachee komt, door de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden,
zelf tot een oplossing voor het vraagstuk.
Voor de coachee betekent het dat het klein en praktisch blijft. Je kunt zo
voor een praktisch, werkgerelateerd ‘probleem’ heel snel tot een oplossing
en actieplan komen.
Dat maakt het coachen voor zowel de coach als coachee heel laagdrempelig.
Coachen met Het SuccesManagementSpel heeft ook als voordeel dat het
visueel is. Je kunt op het spelbord eenvoudig, letterlijk, teruggaan naar waar
je bent gebleven in het gesprek.
Ik heb het spel de volgende dag direct aan mijn collega’s laten zien en ik heb
er zin in om het in mijn werk te gaan toepassen!
Monique van den Reek, kwaliteitsondersteuner
SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit)
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Tijdens de workshop Trots op je vak! heb ik kennisgemaakt met Het
SuccesManagementSpel. Samen met een mededeelnemer gingen we 1-op-1 met
elkaar in gesprek, als coach en coachee.
In de kern
In mijn werk als afdelingsleider op een basisschool, merk ik wel eens dat het
soms lastig is om tijdens coachgesprekken met collega’s goed door te vragen. Dat
je je soms afvraagt, hoe kom ik nu verder?
Wat ik zo leuk vind aan Het SuccesManagementSpel is dat de coachvragen op de
kaartjes concreet, to-the-point en zonder oordeel zijn. Hiermee kom je snel tot
de kern van een vraag of probleem.
En, wat me verraste, is dat ze op werkelijk ieder item dat je wilt bespreken
toepasbaar zijn.
Werkvorm
De werkvorm van het spel, het spelen in rondes waarin je steeds verder verdiept,
en de duidelijke subcategorieën, bijvoorbeeld ‘Communiceren: Feedback geven
en ontvangen’, maakt dat je steeds gerichter een onderliggende laag kunt
bevragen.
Het POP-formulier, dat bij het spel zit, helpt degene die gecoacht wordt zijn of
haar gedachten of plannen concreet te maken.
Praktisch toepasbaar
Ik vond het erg leuk dat we het spel direct na de workshop mee mochten nemen.
Zo kon ik het op school direct aan mijn leidinggevende laten zien en mijn
enthousiasme overbrengen.
Ik zou het spel graag bij ons op school willen inzetten, bijvoorbeeld bij POPgesprekken en ik denk dat het ook bij bijvoorbeeld conflictsituaties kan helpen
om goed door te vragen naar wat er concreet speelt, om zo samen snel tot een
goede oplossing te komen.
Ik ben van plan me in alle spelmogelijkheden te verdiepen, want dat zijn er nog
meer dan de 1-op-1 versie die wij tijdens de workshop speelden, en ik wil me de
vragen meer eigen maken, om deze in mijn werk goed in te zetten.
Anita Bax, afdelingsleider BS de Dorenhagen

Wil je ook, net als Monique en Anita, Het SuccesManagementSpel inzetten in je werk?
Om anderen te ondersteunen door ze effectief te coachen naar succes?
Bestel de coachtoolkit dan t/m 31 december met 15% Feestkorting! Meer info op de volgende pagina.
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LANGEDIJK CONSULT IN DE (SOCIAL) MEDIA
Week van de werkstress

Mooie stappen in de herfst
In de afgelopen, prachtig gekleurde, herfstmaanden hebben we
weer genoten van de mooie gesprekken met onze (wandel)
coachklanten en verzorgden we diverse workshops, duo- en
teamcoachsessies.
Zo verzorgden we op 26 september de workshop met Het
SuccesManagementSpel gericht op stressreductie in het onderwijs
voor twee grote groepen onderwijsmanagers en – professionals op
verzoek van Het Vervangingsfonds. Op pagina 8 en 9 lees je de
ervaringen van twee deelnemers.
We begeleidden een tweedaagse training bij GVB gericht op het
samen LEAN uitwerken van strategie en doelen met een fijn,
betrokken team, bij De Veren, een prachtige vergaderlocatie aan
de oevers van het IJ.
En we zijn eind november gestart met een mooi traject met een
MT en een zorgteam van een grote zorginstelling gericht op nog
meer onderlinge ondersteuning en samenwerking.

Tijdens de jaarlijks in november
terugkerende Week van de Werkstress,
een initiatief van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, hebben we op
social media weer volop aandacht besteed
aan verschillende manieren om werkstress
te reduceren.
Manieren die we ook uitgebreid in onze
themanieuwsbrieven en artikelen hebben
beschreven.
Wil je de informatie en tips nog eens
nalezen? Zie o.a.
 Werkstress reductie: 3 factoren om
mee aan de slag te gaan
 Werkstress reductie: de werkdruk
verlagen, balans tussen draagkracht
en draaglast
 Werkstress reductie: het vergroten
van je regelmogelijkheden

Verder startte o.a. onze intervisiebegeleiding voor het schooljaar
2018-2019 bij een groot leerkrachtenteam en begeleiden we
enkele managementteams via teamcoaching.

Meer sociale steun op de werkvloer?
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
wenst of kan feliciteert met geboekt succes? Kies voor Het
SuccesManagementSpel.
Dé toolkit om jezelf en anderen te (leren) 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!
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Training Effectief jezelf presenteren en profileren
Het vervolg op onze zeer succesvolle training Effectief en assertief communiceren
Heb je genoten van onze werkwijze en de sfeer tijdens de training Effectief en assertief communiceren?
Wil je graag je kennis en inzichten verdiepen en verbreden op een zelfde manier?
Meld je nu aan voor de training Effectief jezelf presenteren en profileren.
Op vrijdag 1 en 15 februari 2019 organiseren wij de training Effectief jezelf presenteren en
profileren. Een tweedaagse maatwerk verdiepingstraining voor wie zijn of haar
communicatievaardigheden verder wil ontwikkelen. Voor wie effectief invloed wil uitoefenen en zich
ontspannen stevig wil presenteren en profileren.
Trainer: Miranda Langedijk
Kosten: € 525,- pp ex. BTW

Hier ga je mee aan de slag
Je wilt graag:
 je communicatietechnieken nog verder ontwikkelen.
 meer inzicht krijgen in je manier van communiceren op het werk en privé, om zo beter je rol te
kunnen pakken.
 jezelf meer profileren op professioneel gebied om anderen te enthousiasmeren voor jouw input,
ideeën, diensten of producten.

Resultaat
Je krijgt meer inzicht in je wijze van communiceren en de rol die je daarbij inneemt. Je creëert de
voorwaarden voor effectief invloed uitoefenen en je leert ontspannen en met enthousiasme je eigen
standpunten naar voren te brengen, mensen mee te nemen en te overtuigen.
Je leert nog beter te luisteren, meer signalen bij jezelf en anderen te herkennen en op te pakken en je
vergroot je zelfvertrouwen.

Meer informatie
Wil je ook prettiger en duidelijk(er) communiceren, meer invloed uitoefenen en jezelf meer
ontspannen presenteren en profileren? 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 € 525,- ex BTW pp voor twee dagen (van 9.00 - 16.00 uur), inclusief
hand-out, 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.
We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers, dus schrijf je snel in!
Wil je je nu alvast aanmelden voor de training in het najaar?
Deze wordt gegeven op donderdag 7 en 21 november 2019.
De training Effectief jezelf presenteren en profileren door Langedijk Consult wordt ook in company
gegeven. Trainingen leiden tot meetbaar effect bij de deelnemers!
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Langedijk Consult
Gespecialiseerd in professionalisering en burn-out begeleiding
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, samen verantwoordelijke teams
- Burn-out en verzuim preventie, re-integratie begeleiding, stressreductie
- 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 geluk en succes!
ZELF WERKEN AAN PREVENTIE OF HERSTEL VAN WERKSTRESS OF BURN-OUT?
Langedijk Consult: Dé 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. Mede een solide 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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