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Hoe je slaapt weerspiegelt hoe 
je leeft 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
 

Kom je energie te kort? Voel je je vaak 
moe en niet uitgerust? Pieker je, en 
houdt dat je ook regelmatig wakker? 
Pieker je over het wakker liggen? Merk 

je dat je soms moeite hebt met werken omdat je te weinig of onrustig 
slaapt? Of houdt het werk je wakker?  
 

Gezond leven: inzoomen op de balans draagkracht - draaglast 
Wij helpen onze klanten (werk)stress te reduceren. Stress heeft een enorme 
impact op het functioneren van je lichaam en geest. 
Vorig jaar hebben we dan ook 4 specials gewijd aan werkstressreductie. Zo 
gingen we in op de factoren die in het werk een rol spelen bij het ontstaan 
van stress. En natuurlijk gaven we ook volop tips om te komen tot minder 
(ervaren) werkstress. 
Wil je je eigen balans tussen draagkracht en draaglast verbeteren, dan is het 
goed om in te zetten op het optimaliseren van je eigen gezondheid. 
Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om te zorgen voor voldoende: 

- Slaap 
- Rust en hersteltijd 
- Ontspanning en plezier 
- Beweging 
- Water drinken 
- Gezonde voeding 
- Sociale contacten 

Van weten wat goed voor je is naar doen 
Maar zoals vaker het geval is, tussen weten en doen kan een kloof liggen. 
Een kloof die niet altijd even gemakkelijk te overbruggen is. Zo kan je slapen 
heel belangrijk vinden, maar toch structureel later naar bed gaan dan goed 
voor je is. Je weet dat (te veel) drank, koffie, roken of suiker niet gezond is, 
maar hoe laat je de zak chips, het pak koekjes of de stokbroodjes brie aan je 
voorbij gaan? 
Wat gaat maken dat je in plaats van de auto toch de fiets pakt? Of dat je 
een stukje gaat lopen, ondanks je frisse tegenzin, of de vermoeidheid die je 
voelt?  
 

Op pagina 2: van Fix naar Flow – het overbruggen van de kloof tussen weten 
en doen!  

 
AGENDA 
Voorjaar: dé tijd om je 
vaardigheden en 
competenties op te 

frissen en uit te breiden! 
 

Training Effectief en 
assertief communiceren 
 zie pagina 8 
 

Zie hier het complete 
overzicht met open 
trainingen en in  company 
trainingen  
 

In deze nieuwsbrief  
helpen we je uit te zoeken 
wat er voor jou nodig is 
om (weer) heerlijk te 
kunnen slapen. Zodat je 
ook met energie en 
plezier kunt werken. 
 

Verander je dagelijkse 
patronen: dan verander je 
je slaappatroon! 
 

In 7 stappen komen tot 
lekker slapen en fit leven 
Nu stap 1 t/m 3: 
1. Breng je slaapgedrag 

in kaart 
2. Slapen en stress: stap 

uit de negatieve 
spiraal 

3. Creëer je eigen 
optimale slaapritme 

 

In onze zomernieuwsbrief 
(juni 2019) het vervolg: 
4. Maak gebruik van het 

licht 
5. Ken het enorme 

belang van slaap voor 
je gezondheid 

6. Slapen en voeding 
7. Maak je eigen 

slaapritueel 
 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=104
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=104
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://www.langedijkconsult.nl/pages/links.php?page=374
http://nl.linkedin.com/in/mirandalangedijk
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
https://twitter.com/MirandaCoacht
http://www.youtube.com/user/mirandacoacht?feature=results_main
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Van fix naar flow! 
In gesprekken met klanten komt het 
regelmatig voorbij: hoe overbrug je de kloof 
tussen weten wat goed voor je is en dit doen? 
Soms merk je niet op hoe het echt met je gaat. 
Bewust of onbewust blijf je weg van je gevoel. 
Je rent door of bagatelliseert wat er niet 
lekker voelt. Iedereen heeft zo zijn of haar 
eigen issues en bijbehorende valkuilen. Zaken 
waarin je jezelf steeds opnieuw tegenkomt. 
In de basis ligt dan vaak een angst. De angst 
dat je niet (goed) genoeg bent. Dat je niet 
slim, snel, knap, stoer, slank, ad rem, vrolijk, 
aantrekkelijk, belangrijk, bemind, zakelijk, 
sportief, geordend, doortastend, doelgericht, 
volhardend, communicatief vaardig of sociaal, 
bent. Een gevoel dat we als mens op allerlei 
manier proberen te ‘fixen’ met behulp van 
bepaalde gewoonten. Denk aan je klein 
maken, uit de schijnwerper blijven of je juist 
groter voordoen dan je bent. Jezelf troosten 
bijvoorbeeld met voedsel, jezelf bewijzen, 
steeds opnieuw laten zien dat je het wél kan. 
Dit soort gewoonten bieden tijdelijk een goed 
gevoel.  
Wil je de kloof tussen weten en doen echt 
overbruggen, dan begint dat met het 
herkennen en aangaan van de onderliggende 
angst. 

Kortom: eerst naar de kern om daarna tot 
flow te kunnen komen. 

Goed voor jezelf zorgen = gezond leven 
Als je gezonder wil leven dan vergt het dat je 
op alle vlakken goed voor jezelf zorgt. 
Goed voor jezelf zorgen, betekent meer van 
jezelf houden en dus natuurlijk ook gezonder 
leven. 
 

In de komende nieuwsbrieven gaan we dieper 
in op wat je nodig hebt om gezonder te leven. 
Want hoe lastig het ook kan zijn om minder 
gunstige gewoonten te doorbreken, nieuwe 
gezonde gewoonten in je leven opnemen is 
een geweldige investering in jezelf.  
Het geeft je letterlijk rust en energie. De 
tevredenheid over je leven gaat omhoog. Je 
laat jezelf merken dat je jezelf echt belangrijk 
vindt en dat je graag goed voor jezelf zorgt. 
Daarmee gaat ook je je zelfvertrouwen 
omhoog. 
 

We starten bij deze met een  eerste special 
over slapen. Als je hem doorneemt zal je zien 
dat je niet hoeft ‘te werken’ aan het 
verbeteren van je nachtrust. Want los van 
medische oorzaken voor slaapgebrek: hoe je 
slaapt weerspiegelt hoe je leeft.  
Verander je dagelijkse patronen, dan 
verander je je slaappatroon. 
 
 

Ervaar je te veel spanning of (werk)stress? En heb je 
moeite met slapen? We helpen je graag bij het (terug) 
vinden van de voor jou prettige balans tussen 
inspanning en ontspanning. Tussen werk en privé. 
Tussen voor jezelf opkomen, grenzen stellen en ‘nee’ 
zeggen én juist prettig en duidelijk communiceren. En 
we helpen je uit te zoeken wat er voor jou nodig is om 
weer heerlijk te kunnen slapen. Zodat je weer met 
energie en plezier kunt werken.  

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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Checklist: breng je slaapsituatie in kaart 

1 Kom je de dag niet door zonder dutjes te doen of in slaap te vallen op de bank?  

2 Val je gedurende de dag op ongewenste momenten in slaap?   

3 Heb je een rustige slaapomgeving?   

4 Stel je het naar bed toe gaan uit?   

5 Belemmert je werkritme je slaap? (Bijvoorbeeld door nacht- of vroege diensten)  

6 Heb je een slaapritueel dat je helpt in de overgang van dag naar nacht?   

7 Gebruik je slaappillen of melatonine?   

8 Slaap je voldoende uren per nacht? (De gemiddelde slaapbehoefte is 7 à 8 uur per nacht)  

9 Slaap je goed in of lig je lang wakker voor je in slaap valt?   

10 Ben je zo uitgeput dat je in slaap valt wanneer je hoofd het kussen raakt?   

11 Pieker je voordat je in slaap valt?  

12 Ben je bang om (alleen) te slapen of heb je andere angsten die je alert en wakker houden?  

13 Ben je bang om niet in slaap te vallen?   

14 Slaap je goed door?   

15 Word je ’s nachts wakker door (geluiden van) anderen of door zorgtaken? (Bijvoorbeeld 
voor een baby) 

 

16 Merk je zelf op of geeft een ander aan dat je ’s nachts snurkt of dat je ademhaling stokt?  

17 Knars je met je tanden of heb je last van kaakklemmen?   

18 Ga je vaak uit bed ’s nachts? (Bijvoorbeeld om te eten of naar het toilet te gaan of te lezen)   

19 Heb je last van nachtelijk zweten of opvliegers?   

20 Als je wakker wordt, ben je dan langere tijd wakker?   

21 Pieker je wanneer je wakker wordt?   

22 Kom je toe aan alle fasen van slaap?  

23 Heb je last van nachtmerries?   

24 Word je vaak (te) vroeg wakker?   

25 Als je te vroeg wakker wordt, val je dan nog in slaap of blijf je wakker?  

26 Word je ’s ochtends uitgerust wakker?  

Stap 1: In kaart brengen van je slaapgedrag en eventuele 
oorzaken van problemen 
Voor je aan de slag gaat met het optimaliseren van je nachtrust is het handig om in kaart te 
brengen hoe jouw slaappatroon er nu uitziet. Zie de checklist hieronder en ga voor jezelf eens na 
hoe jouw situatie is. Dit geeft je een goede indicatie waar je winst zou kunnen behalen. 
Wat valt je op en waar wil je iets mee doen? 
 

Als je langere tijd slaapproblemen ervaart, is het altijd goed om even te checken bij de huisarts of 
hier medische redenen aan ten grondslag liggen. Neem bijvoorbeeld slaapapneu. Mocht je dit 
hebben dan kan dit grote invloed hebben op de kwaliteit van je slaap, met als gevolg onder andere 
(ernstige) vermoeidheid en minder concentratie overdag.  
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 Stap 2: Slapen en stress – kijk hoe je leeft en bepaal je 
stressniveau 
Mensen die richting overspannenheid of een burn-out gaan slapen vaak slecht. Ze willen heel 
graag beter slapen en doen hier vaak ‘erg hun best voor’. In praktijk werkt dat vaak alleen tegen 
ze. Zeker in zo’n situatie is het zaak goed na te gaan hoe je leeft. Vaak blijk je dan op allerlei 
gebieden ‘heel hard te werken’, dingen graag onder controle te willen hebben en heel goed te 
willen zorgen voor anderen en nauwelijks tijd en goede zorg te hebben voor jezelf. Die manier 
van leven vertaalt zich logischerwijs in slecht slapen. Je hoofd en je lijf komen immers niet meer 
tot rust. Veelal heb je geen oog meer voor je eigen grenzen en emoties. Je stopt dingen weg of 
maakt ze klein. “Het gaat vast volgende week beter”.  

Wat er niet mag zijn is er altijd dubbel. En dat betekent dat daar waar overdag geen tijd en 
aandacht voor is, daar gaat je lijf ’s nachts aandacht voor vragen. Dat kan voelen als falen. “Nu kan 
ik ook al niet meer slapen! En dat terwijl ik het juist zo nodig heb!” Zo wordt slechter slapen ook 
een oorzaak van meer ervaren spanning. Zo kom je soms in een neerwaartse spiraal terecht. En 
dat terwijl je lijf juist zo goed aangeeft wat je nodig hebt!  

Het is zaak dus om signalen van spanning en stress zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en hier in je 
leven iets mee te doen.  

 

 

Tip: Stap uit de negatieve spiraal 
Goed slapen begint dus met overdag excellent voor jezelf zorgen.  

→ Zo voel je je overdag beter in je vel, doordat je goed zorgt voor je 
lichaam en door tijd te maken voor rust, ontspanning en reflectie.  

→ Je kijkt de dingen die je lastig vindt overdag aan en je neemt tijd 
om je emoties te doorvoelen.  

→ Je bespreekt met anderen wat je dwars zit in plaats van zaken op 
te kroppen.  

→ Je stelt grenzen en je vraagt hulp, in plaats van alles op je 
schouders te nemen.  

→ Je innerlijke stem is je beste vriend in plaats van je grootste 
criticus.  

Wanneer je hier overdag voldoende aandacht voor hebt, kun je je ‘s 
nachts overgeven aan slaap. 
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  Stap 3: Zo slaapt Nederland – bepaal je eigen slaapbehoefte 
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Slaapbehoefte per leeftijdscategorie  

Max.
uren
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uren

Bio-/slaapritme 
ontwikkelt zich 

Bio-/slaapritme 
verschuift met een 
ruk naar achteren 

Bio-
/slaapritme 
verandert 

Vrouwen hebben een half uur 
extra slaap nodig, maar slapen 
slechter 
Oorzaken: 

 Alerter (als er kinderen zijn) 

 Hormoonschommelingen 
(menstruatie, zwangerschap, 
overgang) 

 

Ouderen slapen minder diep en 
minder lang 
Oorzaken: 

 Ziekte 

 Minder beweging 

 Medicatie 

 Snurken 

 Verandering in bioritme 
(dutjes doen in de middag) 

Ochtend- of avondmens? 
Heb je invloed op het moment waarop je je (werk)dag, en 
eventueel het verzorgen van kinderen of andere naasten, gaat 
beginnen, dan kun je natuurlijk meer rekening houden met je eigen 
voorkeuren.  
Vind je het prettig om vroeg op te staan, dan is het handig om je 
dag daarop af te stemmen. Je gaat dan waarschijnlijk ook weer wat 
eerder naar bed ’s avonds dan iemand die meer een avondmens is. 
Weet je voor jezelf wanneer bepaalde activiteiten je het beste 
afgaan? Zo ja, dan kun je hier je dagindeling zoveel mogelijk op 
plannen.  

 Wanneer werk je bijvoorbeeld het best aan klussen die veel 
concentratie vergen?  

 Wanneer ben je meer geneigd om met creatieve ideeën te 
komen?  

 Hoe reageer je op je ontbijt, lunch en diner? Ben je daarna 
scherp en vol energie om lekker actief bezig te zijn? Of zak je 
dan een beetje weg en heb je behoefte aan wat eenvoudige 
routine klusjes? 

 

Hoe slaapt 
Nederland? 
Nederlanders slapen 
gemiddeld  
7:20 uur per nacht:  
Ze gaan rond 22:30 uur naar 
bed  vallen 10 minuten 
later in slaap  staan rond 
7:00 uur weer op. 
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Goed om te weten: je hersenen bepalen wanneer je slaapt en wanneer je 

wakker bent.  
Twee factoren spelen hierbij vooral een rol: 

1. Slaapdruk: dit is de behoefte van de hersenen aan slaap. Hoe langer je 

wakker bent, des te groter wordt de slaapdruk en des te dieper slaap je. 
Gedurende het slapen neemt de slaapdruk geleidelijk af, waardoor je op enig 
moment weer (uitgerust) wakker wordt.  

2. Biologische klok: dit is een gebiedje midden in de hersenen dat je slaap- 

en waakritme regelt. Het is sterk afhankelijk van het licht-donker ritme op 
aarde. Het is een mechanisme dat invloed heeft op al je cellen én dat 
gemakkelijk verstoord raakt. Daar kun je flink last van hebben, want je 
hersenen maken overdag andere stofjes aan dan ’s nachts. Stofjes die 
bijvoorbeeld van invloed zijn op je gemoedstoestand.  

Tip: Heb je moeite met slapen? Houd een 
regelmatig ritme aan  
Wil je slim gebruik maken van de werking van je hersenen en  je 
biologische klok, zorg er dan voor dat je steeds op dezelfde tijd naar 
bed gaat en ook op dezelfde tijd wakker wordt.  
 
Ga voor jezelf na wat jouw ideale hoeveelheid slaap is. Vaak is de tijd 
waarop je (door de week) op hebt te staan om op tijd op je werk te 
komen, leidend bij het bepalen van het waakmoment. Reken dan 
terug om te bepalen hoe laat je in slaap wilt vallen. Tel daar nog de 
tijd bij op die je gemiddeld nodig hebt om in slaap te vallen. Ben je 
meteen weg zodra je hoofd het kussen raakt, dan was je 
waarschijnlijk erg moe.  
Misschien goed om jezelf dan voortaan iets meer slaap te gunnen.  
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Ik heb mijn 
coachtraject bij 
Miranda als zeer 
positief ervaren. 
Miranda gaf me in 
ieder gesprek nuttige 

en praktische tips die ik in mijn werk kon 
toepassen, waardoor het allemaal minder 
stressvol was. 
In het begin viel ik nog wel eens terug in mijn 
oude gedrag. Miranda stelde me gerust en gaf 
aan dat dat normaal is in het proces. We 
bespraken vervolgens hoe ik anders met de 
situaties om kon gaan en dat paste ik dan 
weer in de praktijk toe. 
 
In mijn omgeving, op het werk en privé, 
merkten ze de verandering. Ik werd een 
gemakkelijker persoon om mee om te gaan. Ik 
leerde vragen om feedback. Ook dat hoorde 
bij het proces. 
Ik kreeg positieve feedback en soms ook 
negatieve. In mijn volgende gesprek met 
Miranda kon ik die feedback dan weer 
bespreken. Dat hielp me om te bedenken hoe 
ik er vervolgens zelf weer concreet mee 
verder kon gaan. 
 

Leren van elkaar 
Ik heb ook de training Effectief en assertief 
communiceren bij Miranda gevolgd. 
Hierin ontving ik van verschillende mensen 
feedback. In het begin is dat spannend, omdat 
je elkaar nog niet zo goed kent, maar zodra je 
elkaar door de training beter hebt leren 
kennen voelt dat veel gemakkelijker. En het 
leverde me veel op. 

Ik vond het bijzonder om te merken dat 
mensen uit verschillende beroepsgroepen 
dezelfde lastige situaties meemaken. Ik vond 
de training erg leerzaam! 
 

Rustig én snel naar de kern 
Miranda is rustig en zeer bekwaam in het 
toelichten van situaties en het uitleggen van 
hoe je het anders zou kunnen aanpakken. 
Ze haalt heel snel boven water wat er is, ze 
slaat de spijker op de kop. 
Ze brengt de feiten onder ogen en houdt je 
daarmee een spiegel voor, zodat je het zelf 
ook ziet. Ze is daar heel gedreven, 
vasthoudend en confronterend in. Ik vond dat 
heel prettig. 
Ik merk nu ook sneller aan mezelf wanneer er 
iets aan de hand is, zodat ik het bijvoorbeeld 
anders kan brengen.  Ik voel veel meer rust. 
Anderen hebben nu minder last van mijn 
gedrag en ik daardoor zelf ook . 
 

Positieve weerslag in de organisatie 
Ik zou iedereen, die open staat voor coaching, 
een coachtraject bij Miranda aanraden. 
Je kunt daarmee veel bereiken, zeker in de 
samenwerking met anderen. 
Miranda verzorgt vaker coaching voor onze 
organisatie en met mijn collega’s heb ik hier 
regelmatig positieve gesprekken over. Dit alles 
heeft ook een positieve weerslag op ons 
werk. We werken nu veel fijner en effectiever 
met elkaar samen. 
 
Marcel van Leeuwen, monteur 
Akerboom Yacht Equipment 

 
 
  

Klant in de schijnwerpers – anders met situaties leren omgaan 
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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).  

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.  
De training op vrijdag 24 mei en 14 juni 2019 is inmiddels vol. 
Je kunt je nu alvast aanmelden voor de training op 1 en 15 november 
2019. 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!  

Miranda is een geweldige trainer met een uitzonderlijk scherp, analytisch, 
observatievermogen. De praktische tips en de achterliggende theorie zijn zeer bruikbaar 
en relevant. Ik heb meer vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten en in anderen gekregen.  

                                  Renee Kooger, onderzoeker, TNO  
 

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 Vitaliteitsworkshops 
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. 

 

DIRECT 

INSCHRIJVEN 

voor deze 

training! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
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
https://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=540
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LANGEDIJK CONSULT in de (social) media  

Ook deze winter hebben we weer genoten van de mooie gesprekken 
met onze (wandel) coachklanten en verzorgden we diverse workshops, 
duo- en teamcoachsessies.  
 

Highlights: 

 In januari zijn we met veel plezier gestart met twee intensieve 
teamcoachtrajecten binnen een grote gemeente in Noord-Holland.  

 De intervisietrajecten leveren hele fijne resultaten op in het 
onderwijs. 

 De deelnemers aan ons traject in de zorg hebben de gewenste 
verandering in de organisatie naar volle tevredenheid gerealiseerd. 

 

Op 28 maart verzorgde onze enthousiaste stresscounselor en 
beweegcoach Petra verschillende ademworkshops voor deelnemers 
aan het Inspiratiefestival op het Hembrugterrein in Zaandam. Een 
festival met als doel vernieuwende bedrijfsuitjes, evenementen en 
inspirerende invulling van teamcoaching onder de aandacht te brengen. 
Een groot succes! 

 

 

Van dromen naar (het anders) 
doen 

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. Ook wat betreft 
stressreductie!  
 
Bestel de toolkit nu met 15% voorjaarskorting! 
 
Vul t/m 30 juni 2019 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!  

 

Miranda ging op 11 april 2019 naar een 
congres voor de eerste lijns 

gezondheidszorg: Iedere patiënt is 
anders. 
 

Zie de mooie teksten van Prof. Dr. Ir. Jan 
Rotmans: 

In onze zomernieuwsbrief 
het vervolg op dit thema. 
We gaan dan in op de 
volgende stappen om te 
komen tot lekker slapen en 
fit leven: 
4. Maak gebruik van het 

licht 
5. Ken het enorme belang 

van slaap voor je 
gezondheid 

6. Slapen en voeding 
7. Maak je eigen 

slaapritueel 
 

“Mensen besteden meer tijd aan hun 
vakantieplan dan aan een plan voor 

hun eigen leven’’ 

“Wie wezenlijk wil veranderen, moet 
eerst tot stilstand komen’’ 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
http://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
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Langedijk Consult 
Gespecialiseerd in professionalisering en burn-out 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 
 

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

