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Bewust kiezen als middel tegen stress
Het is zover! De winternieuwsbrief van
Langedijk Consult. Een nieuwsbrief
voor coachingsklanten, opdrachtgevers,
relaties, deelnemers aan trainingen,
workshops en intervisiegroepen.
10 pagina’s voor een relaxte start in
2010!

Het thema van deze winternieuwsbrief is
Bewust KIEZEN als middel tegen stress.
Een vervolg op de vorige nieuwsbrief over
Effectiviteit en het 4R model, zoals dat
mede
ten
grondslag
ligt
aan
Het
SuccesManagementSpel dat wij in september
op de markt hebben gebracht. In deze toolkit
om jezelf en anderen te coachen naar succes is ‘Kiezen’ één van de
thema’s om mee aan de slag te gaan.

Inhoudsopgave
Hieronder eerst ‘Niet kiezen is ook een keuze’ voor wie tegen heel veel
‘moeten’ en ‘doorzetten’ aanloopt en daar af en toe knap moe van wordt.
Op pagina 2 vind je daarbij een ‘stress-schaal’.
BEKIJK EENS HOEVEEL ‘LIFE-CHANGING EVENTS’ JE IN 2009 HEBT MEEGEMAAKT
EN GA NA IN WELKE RISICO-GROEP JE ZIT.
Verder vijf communicatietips voor het omgaan met werkdruk op pagina 4,
Hoger opgeleide vrouwen vaker moe op pagina 5 en een interview met
Ingrid Bakker, de nieuwe voorzitter van het VrouwenNetwerk
ZaanstadPlus, over ondernemen met passie (tien vragen over keuzes) op
pagina 6.

Deze nieuwsbrief verschijnt
vier keer per jaar bij de
wisseling van de seizoenen
en biedt informatie over het
versterken van de:
PERSOONLIJKE EN
TEAMEFFECITIVITEIT,
COMMUNICATIE EN
SAMENWERKING.

Thema’s waarop wij
managers, professionals
en ondernemers coachen.

Het nieuwsbrievenarchief,
o.a. over ‘succes’, ‘geluk’,
‘uitdagingen’, missie, visie,
‘timemanagement’, ‘balans’
en ‘bezieling’ vind je onder
Communicatie & media op
www.langedijkconsult.nl)

In de Inbox o.a. een ingezonden stuk waarin Erwin van Tilborg, Trainer Telfort Retail, zijn
ervaringen beschrijft met het inzetten van Het SuccesManagementSpel in de
managementtraining die hij recent gaf bij Telfort (pagina 5). Tenslotte op pagina 8 Langedijk
Consult in de pers (we mochten niet klagen: een lovende spelrecensie, een stukje in de
LOF!, een coverstory en een groot interview in het Noord Hollands Dagblad) en het actuele
aanbod van teambuilding, assertiviteits- en timemanagementtrainingen, de train-detrainer en (team)coaching (op pagina 9). Om op pagina 10 persoonlijk af te sluiten met
dank voor al het moois - met u allen - in het afgelopen jaar en de beste wensen voor 2010.
Veel leesplezier en een geweldig nieuw jaar gewenst!

Niet kiezen is ook een keuze
Kiezen kan lastig en tegelijkertijd supersimpel zijn. Niet eenvoudig is het als al het kiezen in je
hoofd plaatsvindt. Supersimpel als je voelt. Je lichaam liegt niet. Dat weet wat het wil, wat
goed voelt en wat het liever vermijdt. Lastig wordt het als je je lijf het zwijgen oplegt. “Koest jij
zeg, dat gaat zomaar niet! Er moet gewerkt, de was moet gedaan, het huis opgeruimd, die
nota voor het werk moet af, de administratie gedaan en de rekeningen betaald, de kinderen
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naar de sportclub en het eten gekookt. Hoezo een pauze, een lang warm bad met een boek,
een avondje doorzakken met vrienden of hangen op de bank?”
Leven vanuit ‘moeten’, ‘kan niet’ en ‘het is nu eenmaal zo dat…’ of ‘iedereen vindt…’ is ook
kiezen. Het is ervoor kiezen om jezelf niet echt serieus te nemen en belangrijk te vinden. Dat
kun je lang volhouden. Maar het wreekt zich uiteindelijk altijd. Het lijf en het ‘ik’ willen toch
gehoord. Soms moet het daartoe vechten. Dan krijg je
Stress-schaal
stressklachten. Hoofdpijn, maagpijn, een stijve nek, een zere
Hieronder zie je een overzicht van
rug, steeds maar moe, enzovoort. Word je goed genoeg in het
zogenaamde ‘life-changing events’.
uitschakelen van de signalen van je lichaam, dan kan het nog
Gebeurtenissen die meer of minder stress
knap lastig zijn om weer terug te komen bij ‘voelen’.
geven. Hoe meer stress je ervaart des te
Klanten beschrijven dat vaak als, ‘ik weet niet wat ik echt wil’,
groter is de kans dat je daar op een gegeven
‘ik zet altijd gewoon door’, of ‘ik kan niet meer bij mijn gevoel’.
moment ziek van wordt. Let op: ook positieve
De beste doorzetters op ‘willpower’ zijn vaak sterke mensen
gebeurtenissen geven spanning!
met grote kwaliteiten, die (tijdelijk) grotendeels in hun hoofd
zijn gaan wonen.
Soms is ‘niet voelen’ of ‘niet te vaak voelen’
ook een kwestie van overleven. Zo had een
Niet kiezen is ook kiezen.
klant te maken met een ernstig zieke partner.
Je kunt je leven laten leiden
Zo’n situatie vergt dat je alle zeilen bij zet.
door wat nu eenmaal het
Soms lange tijd. Dat kan betekenen dat je met
eenvoudigst lijkt of het
enige regelmaat je gevoel ‘uitschakelt’ of ‘in
‘makkelijkst’ is omdat je het
de koelkast zet’ omdat je ‘het anders niet
zo gewend bent of omdat je
meer trekt’. Bewust kiezen is dan onder ogen
zo de minste weerstand
zien hoe dit voor jou is en nagaan hoe je in
verwacht. Verandering is
die moeilijke situatie het beste voor jezelf kan
vaak spannend. Stel dat je
zorgen. Stel jezelf ook de vraag: “En wie zorgt
bewust kiest voor wat je wil,
er voor mij?”. Om steun en praktische hulp
dan kan bovendien blijken
kun je (liefst voor je extreem moe bent)
dat wat je wilde minder leuk
vragen. Zo goed mogelijk voor jezelf zorgen,
is dan je dacht, het kan
juist in zeer moeilijke omstandigheden, is ook
betekenen dat je anderen
een keuze.
kwetst of zelf gekwetst
Score
raakt, je kennis, ervaring en Ga eens na welke van de gebeurtenissen iin de
vaardigheden kunnen niet
tabel met de Holmes-Rahe-schaal zich in jouw
toereikend blijken te zijn, je
leven in 2009 hebben voorgedaan. Tel het
kan falen of (en dat kan
aantal punten op. Is de score 150 of minder,
ook confronterend zijn) juist dan loop je slechts een gering risico op ziekte
merken hoe heerlijk je
als gevolg van stress. Scoor je daarentegen
keuze uitpakt (“waarom
300 punten of meer dan loop je een groot
heb ik dit niet eerder
risico. Behoor je tot de middengroep (150-300)
gedaan?”). Kortom kiezen
dan is je risicokans 30% lager ten opzichte van
kan eng en moeilijk zijn en
diegenen in de hoogste groep.
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niet kiezen is geen goed alternatief aangezien dat ook een keuze is.
“Ja maar”, hoor ik dan vaak terug: “iedereen moet toch dingen! Ik moet werken want ik heb
een hypotheek, en ik moet mijn kinderen naar school brengen want ze zijn te klein
om zelf te gaan”. Met het risico dat je als lezer nu spontaan in een allergie tegen het
‘heilige willen’ schiet, hier gaat het volgens mij over de categorie
‘verantwoordelijkheid willen nemen’.
Kiezen betekent toch ook dat je jezelf de vraag stelt welke dingen zo de moeite
waard zijn dat je je daarvoor wil inzetten, ook al kost dat veel energie of levert je inzet
als zodanig geen fijn gevoel op. Kiezen impliceert consequenties. Dus kiezen voor
het proberen te vervullen van een kinderwens vergt (als je het geluk hebt dat de
kinderen zich ook aandienen) ook een keuze over hoe die kinderen op te voeden en
groot te brengen (‘ik wil verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en
welbevinden’). Als je jezelf regelmatig hoort zeggen “Ik moet…” dan is dat dus een
signaal om bij stil te staan. Is het een manier om aan te geven dat je dingen
doet waar je niet zo veel zin in hebt maar waar je wel voor wilt gaan, voel je je
gedwongen, zet je jezelf onder druk of doe je dingen die je helemaal niet wilt doen?
Misschien is het tijd om je keuzes eens te herzien en je motieven onder de loep te
nemen. Dat pakt meestal dubbel goed uit.
Zie je bijvoorbeeld elke maand als een berg op tegen je administratie, kies dan voor
het uitbesteden daarvan, sluit een deal met je partner of zoek een geweldige
boekhouder. Dat betekent dat je boekhouding op rolletjes zal lopen en het geeft jou
de ruimte om je energie in te zetten op die gebieden waar je goed in bent en waar je
blij van wordt. En dat is uiterst effectief!
Miranda
Ps. Wil je effectiever worden, wil je af van het moeten en op naar meer rust,
ruimte en positieve energie in 2010? Doe jezelf een coachingsgesprek cadeau!
Inbox
Reacties van lezers op de herfstnieuwsbrief over Effectiviteit
In reactie op de vorige nieuwsbrief kwamen veel berichten van mensen die aangaven: ik wil
graag denken over effectiviteit, maar ik heb het daar eigenlijk te druk voor… In het bijzonder
voor hen op de volgende pagina vijf communicatietips om werkdruk tegen te gaan.
Beste Miranda,
Heb met interesse weer kennis genomen van je nieuwsbrief, waarvoor mijn dank.
Het thema effectiviteit spreekt mij absoluut aan, temeer daar ik soms de indruk heb ten onder te gaan aan de
werkhoeveelheid. En uiteraard stel ik mij dan de vraag: ben ik wel met de goede dingen bezig? Pak ik mijn rol
als adviseur wel correct op? Hoe meer werk er bij komt, hoe minder effectief ik lijk te worden,... collega's
verdwijnen, tijdelijk of definitief en ja, dat werk komt er gewoon bij, want ook bij ons slaan de bezuinigingen toe.
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Het lijkt me leuk een bijdrage te leveren aan dit thema. Echter, van binnen piept er ook iemand: maar nu even
niet, geen tijd!! ;-)
Ik hou 't echter in mijn achterhoofd en wanneer ik de aankomende tijd uit mijn "werkchaos" kan stappen, wil ik
mij buigen over een bijdrage. Ik ga trouwens zeker een kijkje nemen bij LinkedIn.
Hartelijke groet, Linda Kramer, P&O adviseur

Kiezen voor optimale communicatie om werkdruk tegen te gaan
Bij het verschijnen van mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over het toenemen van de werkdruk door de
economische crisis. Die crisis heeft een nieuwe golf van reorganisaties en bezuinigingen tot gevolg. Welke
keuzes kun je als organisatie maken om ervoor te zorgen dat de (ervaren) werkdruk daardoor niet meer
oploopt dan nodig is?
1. Creëer duidelijkheid over rollen, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zorg voor goed
overleg, kies daarbij voor een goede frequentie, investeer in
samen effectief vergaderen en zorg ervoor dat de juiste mensen
aan tafel zitten. Tip: ga eens niet gewoon aan tafel zitten, maar
kies voor afwisselende werkvormen die bijdragen aan het
realiseren van je (vergader)doelen.
2. Communiceer beslissingen tijdig. Onzekerheid vindt vrijwel
niemand fijn, dus hak tijdig knopen door en communiceer je
beslissingen eenduidig. Aangeven dat je iets nog niet weet, dat
ergens nog over nagedacht wordt, of dat je wacht op uitslagen
van onderzoek of besprekingen, kan beter zijn dan niet
communiceren. Als je aangeeft dat je op een bepaalde datum
een beslissing zult nemen, houd je daar dan ook aan. De
geloofwaardigheid wordt steeds kleiner naarmate data vaker
verschoven worden. Maak je communicatieplan net zo SMART als
je actieplan.
3. Communiceer open en eerlijk. Wanneer mensen verborgen
agenda’s gaan vermoeden ontstaat een steeds meer politiek
geladen cultuur. Dat geeft onrust en het kost veel energie.
Energie die anders in de klanten zou kunnen worden gestoken…
Wees duidelijk over de aanleiding en noodzaak van
veranderingen. Zorg voor een boodschap op maat: wat betekent
dit voor degene die je nu voor je hebt.
Open communiceren betekent dat je ook heel goed luistert naar
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4. Coach elkaar naar succes. In
gesprek blijven met elkaar over
de dingen die er echt toe doen
maakt dat functioneren steeds
beter bespreekbaar wordt, dat
problemen en signalen
(conflicten, ontevredenheid, een
toenemend (kort durend)
ziekteverzuim, een negatieve
houding) tijdig opgepakt worden,
dat conflicten worden
voorkomen of opgelost, dat
collega’s kennis delen en elkaar
ondersteunen en dat de
werkplek veilig voelt. Een
werkplek die op die manier voelt
als ‘een warm bad’ schept de
mogelijkheden om te excelleren.
En excelleren veronderstelt
samen komen tot de beste
oplossingen. Ook voor het
omgaan met, of oplossen van
werkdruk.
5. Denk out of the box. Soms
ontstaat werkdruk omdat je
dezelfde dingen op dezelfde
manier blijft doen. Ook al zijn de
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de ideeën van anderen. In organisaties waar mensen werkelijk
meedenken (en dus ook invloed hebben) is de betrokkenheid bij
het werk groter. Het hebben van meer invloed in de werksituatie
vermindert bovendien de ervaren werkdruk, maakt minder moe
(zie ook het kader: hoger opgeleide vrouwen vaker moe) én leidt
vaak tot betere oplossingen, die, omdat ze gedragen zijn, meer
effect hebben.

omstandigheden veranderd. Blijf
naar buiten kijken: hoe ziet de
markt eruit, wat wil de klant, wat
doet de concurrent? Vraag jezelf
regelmatig af: wat is er nu en op
termijn echt nodig, wat pak ik
op, wat is effectief, wat kan ik
beter (los)laten, en hoe wil ik de
dingen doen?

Hoger opgeleide werkende vrouwen vaker moe…
Werkgerelateerde vermoeidheid is vooral een probleem van hoogopgeleide vrouwen boven de vijftig. Dat blijkt uit een
representatief onderzoek onder 47.263 Nederlandse werknemers. Bij 29% van de ondervraagde werknemers is sprake van
grote vermoeidheid na het werk. Dit percentage is 35% onder hoger opgeleide vrouwen van alle leeftijden, en zelfs 40% bij
hoger opgeleide vrouwen boven de vijftig jaar.
Hoger opgeleide vrouwen ervaren meer geweld (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie of fysiek geweld) op de
werkplek dan hoger opgeleide mannen, en minder controle over hun werk. Vergeleken met lager opgeleide vrouwen,
rapporteren hoger opgeleide vrouwen vaker te werken onder hoge tijdsdruk. Dit verklaart in belangrijke mate het verschil in
werkgerelateerde vermoeidheid tussen hoger en lager opgeleide vrouwen.
Vergeleken met hoger opgeleide vrouwen jonger dan vijftig jaar, verklaren vooral verschillen in gezondheid (slechter),
arbeidsomstandigheden (slechter) en werken in het onderwijs (vaker) de grotere vermoeidheid bij hoger opgeleide vrouwen
van boven de vijftig.
Bron: Universiteit Maastricht, november 2009
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Vervolg Inbox: Effectief? Kiezen voor SMART ambitieplan!
Het doel van de tweedaagse Krachttraining die ik geef bij Telfort is het door de deelnemers laten maken van een
ambitieplan (een ontwikkelplan tot shopmanager). Tijdens de training gaan we in op de verwachtingen en specifieke
competenties die een (shop)manager moet bezitten om een goede leider en leidinggevende te zijn. De eigenschappen en de
kenmerken van het gewenste gedrag worden met elkaar in verschillende werkvormen besproken en uitgewerkt per
kerncompetentie. De kern van deze training is het 4D model: Dromen, Denken, Durven, Doen.
Door het gebruiken van het SuccesManagementSpel (dat uitgaat van het 4D model) kwamen de deelnemers daarbij tot
concrete oplossingen en hulpmiddelen. Ze durfden zich sneller kwetsbaar op te stellen en zij herkenden overeenkomsten bij
elkaar. Zij waren erg enthousiast over de inzet van het spel. In tegenstelling tot een vorige training was het resultaat nu een
verzameling ambitieplannen die SMART waren. De deelnemers gaan zich nu verder ontwikkelen waarbij de met het spel
opgestelde ambitieplannen de leidraad vormen. Mijn conclusie: een geweldig spel met een groot resultaat!
Erwin van Tilborg (Trainer Telfort Retail)
Wil je het hele verslag lezen dat Erwin maakte van de training die hij gaf met het SuccesManagementSpel, kijk dan op
www.succesmanagementspel.nl onder Geloof ons niet, geloof anderen.

Vervolg Inbox: Effectief? Snel to the point…
We speelden het SuccesManagementSpel in de organisatie. Conclusie: Het is verbazingwekkend hoe snel je de schillen
rond iemand verwijderd hebt. Het spel geeft je veel structuur om tot een diep contact te komen.
Jaap van Veenen, Teamleider
Een interview met de nieuwe voorzitter van het VrouwenNetwerk ZaanstadPlus over
ondernemen met passie: Ingrid Bakker van INMEBA

10 vragen over keuzes
1. Wie ben jij in drie woorden?
“Ondernemend en gedreven, sociaal en spontaan (ik ben gek op mensen)”
2. Waarom een bedrijf in belettering?
“INMEBA bestaat 5 jaar. We zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren van
gepersonaliseerde
producten,
zoals
stempels,
graveerwerk
en
beletteringen.
Zo
leveren
we
bijvoorbeeld
specifiek ontworpen

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 6/12

Langedijk Consult
Partner in Professionalisering
Effectief communiceren en (samen)werken!

bewegwijzering voor het Bedrijvencentrum De Grote Visser in Krommenie, waar de
bedrijfsnaam op terug komt. We maken ook borden met naam en logo voor aan de gevel,
autobelettering en banners.
Ik heb feeling met metaal en ik vind het leuk om scheppend bezig te zijn. In mijn jonge jaren
had ik 15 jaar een bedrijf in sportprijzen en relatiegeschenken. Die waren allemaal van metaal
en we graveerden aluminium. Die materie vind ik interessant.
Vorige week waren we bezig met een bord voor G-star. Dat was een ingewikkelde klus en het
vergde veel overleg met de klant. Maar als zo’n bord dan uiteindelijk onder de lak vandaan
komt, tsja, dan knalt er iets heel moois van de plaat af.”
3. Ik leg Ingrid de 12 kaarten van het thema ‘Kiezen’ uit het SuccesManagementSpel
voor en vraag haar een kaartje met een kwaliteit en een kaartje met een
ontwikkelpunt uit te kiezen. Ze is heel stellig: “Dit zijn mijn kaartjes.”
Kwaliteit: “Vertrouwen hebben in mijzelf en in mijn keuzes”
Ontwikkelpunt: “Keuzes maken, knopen doorhakken”
“Vooral het lef hebben om die dingen te doen die maken dat het bedrijf kan groeien en de
knoop doorhakken om zelf meer los te laten. Daar werk ik aan.”
4. Waar ga je voor?
“Ik ga voor goede en persoonlijke klantcontacten. Stempels kun je overal kopen, maar de
optimale afstemming van wat je levert op de vraag van de klant, dat is je toegevoegde
waarde. Dat afstemmen en het onderhouden van contacten met klanten doe ik graag. We
gaan voor tevreden klanten. Dat realiseren we samen door een prettige
werksfeer. We, dat zijn in totaal vijf mensen. We hebben stagiaires en
parttimers in dienst. Die samenwerking in een fijne sfeer heeft tot resultaat
dat je een goed product levert. Mijn doel is het uitbouwen van mijn bedrijf.
Daar komt dat keuzes maken en knopen doorhakken steeds om de hoek
kijken.”
5. Wat doe je niet?
Haar stem wordt streng: “Ik doe geen concessies aan kwaliteit. Ik heb in het
verleden op verzoek van een klant eens gekozen voor goedkoper
produceren. Dat leverde slechte ervaringen op. Dat doe ik niet meer.”
6. Met wie wil je werken?
“Ik werk graag met jonge, creatieve mensen. Dat werkt heel stimulerend en
inspirerend. We leren dagelijks van elkaar. Bij jonge medewerkers bestaat er vaak een hiaat
tussen de theorie die ze op school hebben geleerd en hoe het in praktijk gaat. Bij ons leren ze
sneller en efficiënter te werken. Andersom leren ze mij bijvoorbeeld de ins en outs van de
nieuwste computerprogramma’s waar we mee werken. Op dat gebied ben ik autodidact. Deze
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constructie maakt dat je bij blijft. Ze denken anders dan ik en hebben vernieuwende ideeën.
Dat bijblijven is in onze handel erg belangrijk.”
7. Voor wie of wat zet jij je in?
“Ik zet me in voor mijn gezin, mijn bedrijf en mijn vrienden. Verder zet ik me sinds kort als
voorzitter in voor het VrouwenNetwerk ZaanstadPlus. Ik werk veel voor de industrie. Mijn
klantenkring bestaat voornamelijk uit mannen. Het is bijzonder om via dit netwerk juist onder
vrouwen te zijn. Ik spreek er met vrouwen die in andere branches werken, zoals de zorg en
het onderwijs en dat levert nieuwe inzichten op.
Er zijn ook doelen waar ik me graag hard voor maak. Dat doe ik door gratis mooie borden te
verzorgen. Zo hebben we hebben we bijvoorbeeld bij Ronald Mc.Donald VU Kinderstad
borden opgehangen bij de entree en in de ‘snooze’ ruimte. Ook War Child sponsoren we
jaarlijks.
Ik heb zelf kinderen en ik vind het heel belangrijk dat je in geval van ziekte bij
je kind kunt zijn en dat kinderen in ellendige situaties bijgestaan worden. Ik
heb ook veel respect voor alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Ik vind
het niet meer dan logisch daar zelf ook iets voor te doen. Dat kan ik niet in
tijd, maar wel op deze manier.
Al pratend realiseer ik me dat ik een zwak voor kinderen heb. Vandaar ook
denk ik dat ik zo graag met jonge mensen werk…”
8. Voor welke lastige keuze(s) heb je gestaan dit jaar?
“Onze omzet zit boven die van vorig jaar. We zijn nog steeds groeiende. Er
zijn altijd keuzemomenten maar echt lastige keuzes hebben we niet echt
gehad. Ik moet wel altijd goed prioriteiten stellen. Zó dat klanten tevreden zijn
en blijven. Elke klant is er één, of ze nu groot of klein zijn, dat maakt niet uit.
De klant moet vinden dat hij een goed stuk werk geleverd krijgt.”
9. Wat is de beste beslissing die je in het afgelopen jaar hebt
genomen?
“Het laten aanleggen van een netwerk. Dat heeft een enorm stuk rust
gecreëerd in ons bedrijf. De productie en het kantoor zitten op
verschillende verdiepingen en met het netwerk zijn de communicatielijnen
nu een stuk korter.”
10. Voor welke keuzes sta je in 2010?
“Volgend jaar zou ik graag wat meer rust voor mezelf en het bedrijf
creëren. Ik ga uitkijken naar een professionele fulltimer, daardoor krijg je
meer continuïteit en het kan mij ruimte geven voor een wat betere privéwerk balans.”
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Met dank aan Ingrid Bakker, voor het open interview én het overnemen van het stokje bij het
VrouwenNetwerk! Miranda

Langedijk Consult in de pers
De afgelopen maanden stond we behoorlijk in de schijnwerpers. Zo was er een lovende
spelrecensie, een stukje in de LOF!, een coverstory en een groot interview in het Noord
Hollands Dagblad. Meer lezen? Kijk dan op www.langedijkconsult.nl onder Communicatie &
media – Langedijk Consult in de pers – artikelen. Hieronder een klein stukje van de recensie:

“Hebt u ooit een boek gelezen waarvan u dacht: dit wil ik overbrengen op mijn collega's?
Bleef het dan bij denken of is het u gelukt?
'Het SuccesManagementSpel' helpt u om uw voornemen te laten slagen. Omdat u dit spel
ook met uw team kunt spelen, heeft u geen excuus meer om niet samen te werken aan
succes. Ik ben onder de indruk van de aanpak van Miranda Langedijk en Wendy de Peuter
en het uiteindelijke resultaat.
Het lijkt vaak zo eenvoudig om de ideeën die u krijgt tijdens het lezen van een boek ook
daadwerkelijk te implementeren in uw organisatie. De praktijk is meestal wat weerbarstiger.
Miranda Langedijk en Wendy de Peuter slaan een brug tussen uw voornemens en de praktijk
met 'Het SuccesManagementSpel'.
Miranda Langedijk en Wendy de Peuter zijn er goed in geslaagd om het gedachtegoed van
een aantal managementgoeroes te vertalen naar een gereedschapskist waarmee u elke keer
vanuit een andere invalshoek uw collega's kunt coachen naar succes. Leo Tolstoy zei meer
dan honderd jaar geleden: 'Het is eenvoudiger tien boeken met filosofie te vullen dan één
principe in praktijk te brengen.' Dat geldt natuurlijk niet alleen voor filosofie, ik hoop dat u met
'Het SuccesManagementSpel' talloze principes in de praktijk zult brengen."
Jan Jacob Bos is knowledge manager bij Schuberg Philis. Hij is alumnus van Business
School Nederland, de Action Learning MBA. Formele recensie voor managementboek.nl.
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To do: een overzicht van actueel aanbod
Kiezen: sterker staan en effectiever communiceren. Een assertiviteitstraining die werkt!
Wil je in korte tijd leren sterker te staan en op een prettige manier beter op te komen voor
jezelf? Niet passief, manipulatief of agressief reageren, maar je assertief opstellen? Wil je
duidelijker grenzen stellen, “nee” zeggen en beter omgaan met kritiek? Dat kan als je
deelneemt aan de assertiviteitstraining “Bewust kiezen voor jezelf”.
Het betreft twee workshopdagen, waarbij tijdens de eerste dag de nadruk ligt op het stellen
van grenzen. Tijdens de tweede dag is er bijzondere aandacht voor feedback geven en
omgaan met kritiek. Tussen de twee dagen is ruimte om te oefenen in de eigen
praktijksituatie met gerichte huiswerkopdrachten. De sfeer is open en veilig, de werkwijze is
sterk interactief: in een kleine groep veel oefenen, zelf doen en in praktijk brengen.
Deelnemers aan deze training zijn altijd zeer tevreden: “na deze training kijk je niet alleen
anders tegen de dingen die je lastig vond aan, je gaat het ook anders doen”. De training
wordt gegeven in Zaandam. Alle informatie en het aanmeldformulier vind je op
www.langedijkconsult.nl onder Teamcoaching, training & workshops. Je kunt natuurlijk ook
even telefonisch contact opnemen. (Naar aanleiding van functioneringsgesprekken in het
licht van een POP) wordt ook vaak gekozen voor een zeer effectieve combinatie van
individuele coachingsgesprekken en de training. Offerte op aanvraag.
Kiezen: aan de slag met Het SuccesManagementSpel
Inspirerende, interactieve train-de-trainer gericht op het inzetten van Het
SuccesManagementSpel door coaches, adviseurs, trainers en managers die de
communicatie met en tussen mensen faciliteren en stimuleren. Alles over dé toolkit om jezelf
en anderen te coachen naar succes lees je op www.succesmanagementspel.nl. Onder: Aan
de slag! vind je de informatie over de train-de-trainer. Geef je tijdig op, vol is vol. De train-detrainer wordt ook in-company gegeven aan managers, coaches en adviseurs.
Wil je een teamontwikkelings-workshop die aanzet tot:


echt met elkaar in gesprek gaan



het versterken van coachende vaardigheden



het samen komen tot persoonlijke en teamdoelen

 concrete plannen om deze doelen te realiseren?
Neem dan contact met me op: miranda@langedijkconsult.nl of: 06-13.54.10.47
Ken je iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant zou kunnen zijn? Ik vind het leuk
wanneer je hem doormailt. Wil je volgende nieuwsbrieven ook ontvangen: Je kunt je
abonneren (en eenvoudig afmelden) via het contactformulier op de website (zie de
banner onder het menu: Aanmelden nieuwsbrief). Privacywaarborg: je gegevens worden in
geen geval aan derden doorgegeven.
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2009 stond voor mij in het teken van:


Het vanaf januari voortzetten, in mei samen vieren en in december afronden van een
geweldig, uitdagend communicatietraject waarbij ik o.a. via het intercollegiaal overleg en
de intervisie een groot aantal van de deelnemers nog beter heb mogen leren kennen en
met een stevige club heel fijn heb samengewerkt. Dank jullie wel!



Het geven van een zeer groot aantal afwisselende maatwerk-teamdagen



Veel vroeg op en laat thuis…



Een groot aantal mooie (wandel)coachingstrajecten waarin ik letterlijk en figuurlijk een
stuk mee mocht lopen met klanten op weg naar hun doel: het versterken van de
persoonlijke effectiviteit en communicatie.



Heel fijne, intensieve en inspirerende samenwerking met Wendy en het samen afronden
en op de markt zetten van ons SuccesManagementSpel, met als gevolg het geven van
een serie enorm leuke en effectieve teambuildings- en teamontwikkelingsworkshops.



Het na vier jaar met plezier neerleggen van het voorzitterschap van het VrouwenNetwerk
in de capabele en warme handen van Ingrid en de rest van het bestuur.



Een onwaarschijnlijk mooie zomervakantie samen-rondreis door Tsjechië, Oostenrijk en
Italië.



Lekker sporten met Jaron en David, elke zondag weer plezier en nieuwe energie.



Het genieten van mijn gezin en de familie en vrienden die me lief zijn.

Daarnaast was 2009 het jaar waarin we, dwalend langzaam maar o zo snel, steeds meer
afscheid namen van mijn vader. Ik houd van je.
Tot slot wil ik graag, mede namens Hetty Knippen (co-coach en intervisor) en Wendy de
Peuter, vanuit Langedijk Consult en L&P Managementspellen, iedereen bedanken met
wie we in het afgelopen jaar fijn contact hebben gehad! Op jullie gezondheid en geluk!
Miranda Langedijk
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