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Jaargang 16, Editie 2 

Nummer 52, Juni 2021 Vergroot je zelfinzicht 
Het IJsbergmodel van McClelland 

R 
eflecteren is gericht op het meer en meer zicht krijgen op dat 

wat zich in praktijk werkelijk voordoet .  Dat vergt jezelf de goede 

vragen stellen én weten hoe je om kan gaan met je antwoorden, 

zodanig dat je tot nieuwe inzichten komt. 

In de vorige nieuwsbrief gingen we in op de kracht van het STARR-model bij 

reflecteren. 

In deze nieuwsbrief staat een ander bekend model centraal: het IJsbergmo-

del van McClelland.  

We geven aan hoe dit model je kan helpen om: 
• Je zelfinzicht te vergroten 

• Ruis in de communicatie met anderen te voorkomen 
 
We bieden bovendien: 

• Een concreet stappenplan om jezelf ‘de goede vragen’ te stellen. 

• Drie handvatten om van antwoorden naar nieuwe inzichten te komen. 
Zo breng je meer focus aan in je (zelf)reflectie. 

• Een uitgebreid artikel over een top reflectiemethodiek: Intervisie.  
Geschreven door Karin Peperkamp, ervaren trainer, coach en intervisor 
bij Langedijk Consult. 

• En tot slot zetten we de spotlight op de 
kracht van journalling. Welke keuzes kun 
je hierin maken?   
Aansluitend in onze vaste rubriek ‘Klant in 
de Schijnwerpers’ de ervaringen van enke-
le klanten die we vroegen hoe zelfreflectie 
via journalling hen verder heeft geholpen. 

In deze nieuwsbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Langedijk Consult 

In deze nieuwsbrief: 

Reflectie vergroot je zelfin-

zicht en is de basis voor 

zelflerend vermogen en per-

soonlijke en professionele 

ontwikkeling.   

Het vergroot je vermogen te 

schakelen, zodanig dat je 

steeds beter dat gedrag inzet 

dat je verder helpt.  

Zo ga je  steeds effectiever 

communiceren en samen-

werken. 

• Het IJsbergmodel van McClel-
land 
Meer zelfinzicht   p.2  

• Toepassen 
Zelf aan de slag met het IJsberg-
model    p.3 
Meer focus aanbrengen in je zelf-
reflectie    p.4 
Het IJsbergmodel in de communi-
catie met anderen  p.6 
Intervisie: samen reflecteren p.7 
Boost je reflectievermogen met 
journalling   p.8 

• Klant in de Schijnwerpers  
Ervaringen met reflecteren p.9 

Miranda Langedijk 

Agenda: 

• 5 & 19 november 2021 
Training Effectief & Assertief  
Communiceren             p.11 

Het vergroten van reflectievermogen en zelfinzicht is altijd een op-

brengst van onze coaching. We bieden onze klanten daartoe verschil-

lende reflectietools en  (gespreks)technieken aan. Zo word je door een 

coachingstraject  een steeds betere coach van jezelf :-) 
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Meer zelfinzicht met het IJsbergmodel 

R 
eflecteren draagt enorm bij aan je succes en geluk. Het vergroot namelijk je mogelijkheden om effec-

tief te schakelen, zodanig dat je steeds beter kunt inzetten op dat gedrag dat je verder helpt.  Dat 

vergt dat je bot eerlijk onderzoekt hoe je hebt gehandeld.  

Het is daarbij makkelijker te reflecteren op wat je ziet: je gedrag. Moeilijker is het om in je reflectie 

mee te nemen wat dat gedrag veroorzaakte. Dat is immers niet altijd even zichtbaar en eenduidig te interprete-

ren. 

Wat doe je? 

Meer bewust 

Wat zie je? 

Opvattingen,  

overtuigingen, normen 

Drijfveren, waarden, 

motieven, karakter 

Wat zie je niet? 

Meer onbewust 

Wat vind je? 

Wat wil je? 

(Non)verbaal gedrag 

Kennis & vaardigheden 

Het gedrag dat je ziet is dus eigenlijk het topje van de 

ijsberg. De rest van de ijsberg, onder de waterlijn, zie je 

niet, maar heeft wel grote invloed op je gedrag. Het 

heeft dus heel veel zin om naar meer te kijken dan naar 

het topje van die ijsberg. 

In het IJsbergmodel, oorspronkelijk van McCLelland, 

bestaat dat topje van de ijsberg uit zaken die je je rela-

tief meer bewust bent, die meer  direct zichtbaar en 

waarneembaar zijn, zoals (non)verbaal gedrag, kennis 

en vaardigheden. 

Onder de waterlijn gaat het over die dingen  

waarvan je je meer onbewust bent. Dingen die je 

niet direct ziet, maar die wel je gedrag sturen. 

Bijvoorbeeld, je opvattingen, overtuigingen en 

normen, maar ook je drijfveren, waarden, motie-

ven en karakter. 

 

Direct zelf aan de slag met het  
IJsbergmodel? 

Op de volgende pagina’s vind je concrete 

handvatten om van antwoorden te gaan 

naar inzichten 
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R 
eflecteren aan de hand van dit IJsbergmodel  helpt om het gehele plaatje duidelijk te krijgen.  

Denk terug aan een situatie waarop je wil reflecteren. Waarbij je wilt focussen op jouw rol in die situa-

tie.  

Stel jezelf dan de volgende vragen: 

Wat vind je? 

Nu zelf aan de slag? 
Reflectie via het IJsbergmodel 

Wat doe je?  

Welk (non)verbaal gedrag en welke kennis en vaardig-

heden zette je in, liet je zien? 

 

Wat vind je?  

Waar geloof je in? Welke gedachten en overtuigingen 

spelen een rol bij hoe je handelt, denkt en voelt in deze 

situatie?  

Welke normen, principes en beginselen sturen je ge-

drag?  

Het gaat hier over beelden die je hebt, dingen die je 

vindt ten aanzien van anderen, de wereld en jezelf. 
 

Wat voel en wil je?  

Welke emoties en fysieke gewaarwordingen merk je 

op?  Wat gebeurt er in je lijf? Waar voel je bijvoorbeeld 

spanning of weerstand? 

Wat motiveert en drijft je, welke houding, waarden en 

intenties spelen mee? 

Dit deed ik:  

Dit vind ik:  

Dit voel ik , dit wil ik: 

Reflectie via het IJsbergmodel levert je veel op wanneer je:  

Je zelfinzicht wil vergroten 

Ruis in de communicatie met anderen wil voorkomen 

 

Hoe? Lees verder op de volgende pagina’s! 
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Wat vind je? 

1. Interpreteren wat 
je waarneemt 

Welke gedachten, gevoe-

lens, gedrag en gewaar-

wordingen kun je waarne-

men?  

Stel jezelf de vraag waar je gedrag boven de waterlijn 

vandaan komt. Welke factoren onder de waterlijn 

beïnvloeden dat gedrag? 

Soms heb je al snel een ‘verhaal’ klaar waarmee je je 

gedrag verklaart. Bijvoorbeeld: je wordt boos op een 

collega en je ‘verhaal’ kan zijn ‘’logisch, want die colle-

ga doet ook altijd onaardig tegen mij’’.  

Kijk of je je verhaal even kunt parkeren, loslaten. Ligt 

er nog iets onder? Spelen er onder de waterlijn din-

gen mee waar je nog niet echt aandacht aan hebt be-

steed? Misschien ben je een aantal keren je afspraken 

met die ander niet tijdig nagekomen? Of doet de an-

der je denken aan iemand die je heeft gekwetst in het 

verleden, als gevolg waarvan je geen vertrouwen hebt 

in deze persoon. Iets wat hij of zij wellicht aanvoelt.  

Het zijn maar willekeurige voorbeelden. We vertellen 

onszelf de hele dag door ‘verhalen’, die wanneer je ze 

dieper onderzoekt, toch iets anders liggen. Een ande-

re interpretatie kan je ruimte geven om je gedrag te 

kunnen veranderen. 

Onder de waterlijn kijken kan 

spannend voelen.  

Reflectie gaat dus over het aan-

kijken van de realiteit, zonder het 

op de automatische piloot herhalen van gedachten en 

verhalen die vaak voortkomen uit onderliggende 

emoties.  

We vinden het vaak spannend om die realiteit en 

daarmee onze angsten en zorgen, onderliggende 

boosheid, teleurstelling en verdriet, aan te gaan, te 

voelen. Zeker wanneer we dat voelen al langere tijd 

hebben weggestopt. Wanneer we niet goed weten 

hoe pijnlijk datgene is dat mogelijk onder de opper-

vlakte ligt.  

Maar alles wat er niet mag zijn aan gevoel is er dub-

bel. Reflectie, op ons eigen handelen en op onze die-

pere motieven voor wat we doen én wat we niet 

doen, brengt weggestopte emoties aan het licht. Dat 

kan weerstand oproepen en zeer doen. Maar wan-

neer je het aangaat, verbreedt én verscherpt het je 

blik.  

2. Relaties leggen 
tussen je waarne-
mingen en patro-
nen herkennen 

Het kan je bijvoorbeeld 

opvallen dat je in een 

groep altijd stil valt, wanneer één van de deelnemers 

zeer dominant is. Of dat je een kort lontje hebt, wan-

neer je moe bent of te weinig hebt gegeten. Of dat je 

geneigd bent om te drammen en je punt te maken, 

wanneer je je onveilig voelt. 

Meer inzicht in je eigen patronen helpt je om je trig-

gers eerder op te merken en er bewuster, anders, op 

te reageren.  

Meer focus aanbrengen in je zelfreflectie 

D 
oor regelmatig in situaties te reflecteren op jezelf leer je jezelf beter kennen.  Hiervoor zijn we inge-

gaan op het stellen van de goede vragen aan jezelf. Zelfreflectie vergt dan vervolgens dat je ook ver-

der komt met je eigen antwoorden. We geven hiertoe drie handvatten, aandachtspunten waarop je 

kunt letten en die je kunt trainen in je zelfonderzoek, zodat je komt tot nieuwe inzichten. 
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Reflecteren start met  

jezelf de goede vragen stellen 

Ga van moeten naar willen  

Hoe vaak gebruik jij het woord 'moeten'? 

Vaak praten we in termen van 'ik moet'. Dat klinkt als "de we-

reld eist dit van mij". Het legt (meestal onbewust) druk op 

jezelf. Je neemt er een stukje van je eigen autonomie en zelf 

gekozen verantwoordelijkheid mee weg. “Ik moet werken, ik 

moet op de kinderen passen, ik moet fitnessen, etc.” 

Allemaal voorbeelden waarin je je af kan vragen of je het 

'moeten' nodig hebt. Misschien wil je werken omdat je graag 

zelfstandig wil zijn. Misschien wil je op je kinderen passen 

omdat je van ze houdt en wil je fitnessen omdat je van jezelf 

houdt en goed voor je lijf wil zorgen. Het lijkt wellicht een 

onbelangrijke woordenkwestie. "Wat maakt het uit, jij weet 

wat je bedoelt".  

Maar misschien is het een leuk experiment om eens te voelen  

wat het met je doet wanneer je jezelf de gelegenheid geeft 

om je (onbewuste) 'moeten' om te zetten in 'willen'.  

Let op: hoe strenger je bent voor jezelf in je analyses en conclusies, des te spannender en onprettiger 

het wordt om jezelf kwetsbaar op te stellen. Het helpt om niet alleen scherp en eerlijk naar je zelf te 

kijken, maar om dit ook met zoveel mogelijk vriendelijkheid te doen. Zie hiervoor ook onze vorige 

nieuwsbrief.  

3. Tegenstrijdigheden herkennen 

Het opmerken van tegenstrijdigheden kan je helpen stil te staan bij de 

vraag wat echt is. Tegenstrijdigheden, zoals tussen: 

• conflicterende gedachten en overtuigingen 
• wat je zegt en wat je doet 
• wat je wilt en wat je van jezelf moet 
 

Wanneer je tegenstrijdigheden opmerkt, vraag je af wat je echt  wilt. Wat bepaalt werkelijk je gedrag? Waar sta je 

voor in praktijk? Allemaal aanknopingspunten om jezelf beter te leren kennen.  

Hierna:  

Hoe je het IJsbergmodel  ook kunt 

inzetten in je communicatie met 

anderen 
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Wat vind je? 

H 
et IJsbergmodel helpt enorm om je be-

wust te worden hoe je effectiever kunt 

communiceren. Anderen zien immers niet 

wat er bij jou onder de waterlijn gebeurt. 

Zij moeten het doen met het gedrag dat 

zichtbaar is. 

Wanneer je geen uitleg geeft, bijvoorbeeld over het 

waarom  van je gedrag (je motieven en intenties), dan 

is het aan de ander om je gedrag te interpreteren. 

Wanneer die ander ernaast zit met zijn of haar inter-

pretatie dan heb je ruis.  

Wat gebeurt er onder de waterlijn? 

Wil je dit soort ruis voorkomen dan helpt het wan-

neer  je veel meer aan anderen gaat uitleggen wat er 

bij jou onder de waterlijn gebeurt. Je kunt bijvoor-

beeld vertellen over je intenties en eerdere ervarin-

gen en je kunt je mening en onderliggende emoties 

toelichten. Dit helpt de ander te begrijpen waarom je 

doet wat je doet en zegt wat je zegt. Het is dit soort 

begrip dat maakt dat je elkaar veel eerder vindt in 

discussies, dat je prettiger gaat samenwerken en el-

kaar meer kunt gunnen.  

Het IJsbergmodel in de communicatie met anderen 

Extreem voorbeeld 

Stel dat je je auto start, gas geeft  en door de pui van de 

buren rijdt en met je auto in hun woonkamer uitkomt. 

Wanneer dit het gevolg is van een lopende ruzie tussen 

jou en de buren en het je intentie was om ze een flinke 

hak te zetten, dan wacht je waarschijnlijk een forse 

straf. Wanneer je net de woonkamer in bent gereden 

als gevolg van een kapotte remleiding en je bent je te 

pletter geschrokken dan ontstaat er waarschijnlijk een 

heel andere situatie.   

Een effectieve reflectietool om in 

teams of groepen toe te passen is 

Intervisie. 

Onze trainer, coach en intervisor 

Karin Peperkamp verzorgt al jaren 

intervisietrajecten, onder andere in 

de zorg en het onderwijs.  

Naast het voorzitten en begeleiden 

van intervisiegroepen verzorgt zij 

ook onze voorzitterstrainingen. Hierin worden deelne-

mers opgeleid tot intervisor, zodat zij binnen hun ei-

gen organisatie zelf intervisiegroepen kunnen gaan 

voorzitten. 

De mooie referentie van één van de deelnemers aan 

een uitgebreid intervisietraject bij de Leo Kanner-

school hebben we eerder gepubliceerd in onze 

nieuwsbrief. Op onze website kun je  de ervaring van 

deze leerkracht nalezen. 

 

 

 

 

Top reflectietool voor groepen: Intervisie 

Hoe je als intervisiegroep tot het 

versterken van het persoonlijke en 

gezamenlijke reflectievermogen 

komt, lees je op de volgende pagina 

https://www.langedijkconsult.nl/intervisie-voor-en-door-leerkrachten/
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I 
ntervisie is op en top reflecteren. Collega’s groei-
en dichter naar elkaar toe. Ze leren van elkaar en 
groeien samen in hun professie. Het is bijzonder 
om samen een casus van iemand te bespreken 

op een vertrouwelijke en verdiepende wijze. En het is 
ook zeker waardevol om zo aan een ander te mogen 
bij dragen. De intimiteit en saamhorigheid die dat 
geeft maakt intervisie zo bijzonder. 

De term intervisie wordt voor veel bijeenkomsten ge-
bruikt: van gezamenlijke klaaguurtjes, door managers 
begeleide klantbesprekingen, tot collegiale uitwisse-
ling van tips en ervaringen. Maar voor mij zit de 
kracht van intervisie in het gebruik maken van de on-
derzoekende en betrokken aandacht van een vaste 
groep collega’s. Een goede intervisie vraagt om open-
heid, vertrouwen, zelfreflectie en een vaste structuur. 
De bespreking van een probleem, casus, krijgt zo de 
diepgang en aandacht die nodig is om tot een bevre-
digende oplossing te komen. 

Waarom intervisie? 

Je kunt je afvragen waarom je voor reflectie de hulp 
van een groep collega’s nodig hebt? Een lange wande-
ling, van-je-afpraten thuis of een goed gesprek met 
een collega. Dat werkt toch net zo goed? 

In mijn ervaring is het bespreken van een probleem 
met een goede vriend of collega, vaak gericht op her-
kenning zoeken voor jouw kijk op het probleem.  Wel-
licht krijg je goede raad of een oplossing aangereikt. 
Maar hoe vaak krijgen we geen goedbedoelde advie-
zen die net niet echt de kern van het probleem raken, 
of die niet passen bij jouw stijl van opereren.  

Met intervisie zijn we erop uit om tot een diepere 
laag van zelfreflectie te komen. De onderzoekende 
houding van je collega’s en de gestructureerde aan-
pak brengen je verder, op een ander en dieper spoor.  

De kunst van het bevragen 

Bij intervisie staat niet zozeer het werkprobleem ter 
discussie als wel de vraag ‘hoe ga ik effectiever met 
een werkprobleem om?’. Dit vergt kritisch durven kij-

ken naar jouw wijze van werken: reflectie op jouw 
functioneren. Het uitgangspunt bij intervisie is dat jij 
zelf alle wijsheid en antwoorden al in huis hebt. 

Je mede-intervisanten helpen met het helder krijgen 
van jouw functioneren aan de hand van een concreet 
issue. Elke mede-intervisant denkt met je mee en be-
vraagt jou vanuit zijn eigen referentiekader en invals-
hoek. Met behulp van deze methodiek van vragen en 
doorvragen, krijg je een helder en breder zicht op het 
vraagstuk. Je maakt dus gebruik van elkaars kwalitei-
ten en ervaringen. En natuurlijk krijg je ook adviezen 
en tips. Dit is een vast onderdeel van elke intervisie-
methode. Maar uitgangspunt is dat je zelf nieuwe mo-
gelijkheden of oplossingen ontdekt die bij jou passen.  

Essentieel voor een goed functionerende groep is dat 
er een sfeer van veiligheid en vertrouwen is. Succes-
volle intervisie vraagt open staan voor elkaar, je 
kwetsbaar kunnen opstellen, actief luisteren, goed 
doorvragen en bereid zijn je in te leven in de ander. 
Via de intervisie methode werk je aan je vermogen tot 
(zelf)reflectie. 

Intervisie kun je leren 

Succesvol zijn als intervisiegroep vraagt dat we aller-
eerst veiligheid creëren, onderling vertrouwen laten 
groeien en opbouwend en bekrachtigend gaan com-
municeren.  

De afgelopen jaren heb ik als intervisor van Langedijk 
Consult veelvuldig groepen hierin mogen begeleiden. 
Ik geniet van het proces van collega’s die naar elkaar 
toe groeien, de intimiteit die ontstaat en de diepgang 
van de gesprekken.  

 
Intervisie geeft tijd en ruimte aan reflectie 

 
Karin Peperkamp, trainer, coach en intervisor 

Wil je ook intervisie begeleiding krijgen, of heb je 

al een intervisie groep en zijn jullie toe aan een 

verdieping of een opfrissing? 
 

Wil je meer informatie of  

direct een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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Zo vind je de vorm die bij je past! 

Wil je je reflectievermogen een boost geven door te gaan journallen?  

Er zijn allerlei verschillende soorten journals van een 

simpel schriftje tot prachtige boekjes, al dan niet 

voorzien van een slot met sleutel of zelfs een cijfer-

slot. 

• Er zijn dagboeken met vragen per dag, al dan niet 

gericht op specifieke thema's per maand, zoals de 

6 minuten dagboeken en Vertellis. 

• Er zijn 5 jaren kronieken, waarin je per dag vijf 

vakken hebt om in te vullen. Eén per jaar. Zodat je 

je leven gedurende 5 jaar bij kan houden met be-

knopte stukjes tekst per dag.  

• Er zijn boekjes waarin je allerlei vragen worden 

gesteld die je onder andere helpen na te denken 

over wie je bent, waar je van houdt, hoe je leven 

eruit ziet en wat je wilt. Bijvoorbeeld de twee ver-

sies van '999 vragen aan jezelf'. 

• Er zijn journals die meer gericht zijn op schrijven, 

maar er zijn ook creatieve journals waarin wordt 

aangezet tot tekenen en kleuren. 

Zelf kun je natuurlijk ook je geheel eigen stijl creëren van journallen. Misschien wil je wel heel creatief aan de 

slag met schrijven, tekenen, kleuren, foto's en plaatjes plakken.  

Een voorbeeld van zo'n mooie manier van creatief journallen /scrapbooking laat onze vorige Klant in de Schijn-

werpers zien. Zie hier op onze website. 

Het belangrijkste is dat je iets kiest dat past bij jou en 

jouw doel. Durf te experimenteren en die vorm te 

vinden die maakt dat je geniet van het proces van 

journallen. 

Of dat nu is dat je af en toe iets noteert, of dat je de 

tijd neemt om je leven echt onder de loep te nemen.  

E 
r zijn allerlei soorten journals. Een eerste keus is of je een digitaal dagboek wilt of dat je papier en 

pen wil gebruiken. Er zijn vele apps gericht op digitaal journallen. Voordelen zijn dat je waarschijnlijk 

sneller kan typen dan schrijven. Je kunt makkelijk editen en knippen en kopiëren. Je kunt foto's toe-

voegen en je hebt je dagboek altijd bij je op je telefoon.  
 

Een papieren dagboek is misschien juist fijn omdat je 'ouderwets' schrijft. Daarmee vertraag je en wat er het 

eerst op papier komt kan juist precies datgene zijn  dat je iets waardevols vertelt over jezelf. 

Er zijn heel veel verschillende soorten jour-
nals. We hebben een aantal klanten ge-

vraagd wat hun ervaringen met een specifiek 
soort journal voor hen hebben betekend.  

Je leest het op de volgende pagina’s in onze 
rubriek Klant in de Schijnwerpers 

https://www.langedijkconsult.nl/referentie-creatief-reflecteren/
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J 
e kunt je journal ook richten op een specifiek doe, zoals het bijhouden van dankbaarheid, dromen, geluks-
momenten, je levensverhaal , zwangerschap, je vakanties en reizen. 
Veel van onze klanten hebben mooie ervaringen met reflecteren. Hieronder een compilatie. 

Klant in de schijnwerpers Klant in de schijnwerpers 
Zoveel klanten, zoveel reflectievormen  

“Tijdens mijn coachtra-
ject ben ik begonnen 
met het bijhouden van 
een dankbaarheids-
dagboekje.  Ik schrijf 
daarin één keer per 
dag 3 dingen waar ik 

ik blij mee ben. Dat kunnen kleine dingen zijn maar 
ook grote.  
Bijvoorbeeld hoe fijn ik het vind dat ik een wandeling 
heb gemaakt met mijn partner of dat ik dankbaar 
ben voor een leuke klus die ik doe op mijn werk of 
dat mijn kinderen gezond zijn.  
Doordat ik dit ben gaan doen ben ik me veel meer 
bewust geworden van hoeveel dingen er goed gaan 
in mijn leven en heb ik meer focus  gelegd op het po-
sitieve. Dat heeft me heel erg geholpen om uit de dip 
te komen waar ik in zat. Dat is zeker iets waar ik 
dankbaar voor ben.” 

Ellen 

“Toen ik Miranda een 
keer vertelde dat ik re-
gelmatig mijn dromen 
herinner en dat ik dat 
vervelend vond, omdat 
ze zwaar voelden en 
omdat sommige dro-
men terugkwamen, hebben we het uitgebreid gehad 
over hoe die dromen misschien van waarde kunnen zijn 
voor mij.  
Ik ben toen mijn dromen bij gaan houden, door ze op te 
schrijven.  
Dat heeft me enorm geholpen om te gaan beseffen wel-
ke dingen er eigenlijk overdag impact op me hadden 
waar ik niet bij stilstond. Die bleken namelijk ‘s nachts in 
mijn dromen terug te komen. Blijkbaar zijn dat de din-
gen die me raken. Nu sta ik daar veel meer bij stil in 
plaats van er alleen een gevoel van zwaarte bij te heb-
ben en dat lastig te vinden. Zo omgaan met mijn dro-
men heeft me veel nieuwe inzichten opgeleverd.” 

Nathalie 

“Toen Miranda in de coaching suggereerde dat ik misschien een geluksboekje bij 
kon houden, vond ik dat super wollig. Maar ik ben het wel gaan doen, omdat ik 
mezelf had beloofd dat ik nieuwe dingen zou gaan uitproberen en uit mijn com-
fort zone zou stappen. Nou, dat was dit wél!  :-) 
Gaande het traject merkte ik dat het me heel veel opleverde. Ik ben veel meer 
gaan opletten welke dingen me energie gaven, terwijl ik daarvoor te vaak, onbe-
wust, chagrijnig werd van wat me energie kostte.  
Door het opschrijven ben ik me veel bewuster geworden van de balans tussen energiegevers en energienemers. 
Het helpt me ook om actief grenzen te stellen, want wanneer ik die geluksmomenten niet meer opmerk is het 
eigenlijk ook altijd een signaal dat het niet goed gaat met me. Dat ik te veel werk, te veel hooi op mijn vork 
neem. Zo heeft wat ik in eerste instantie wollig vond me gewezen op iets wat veel effect heeft in mijn leven.” 

Frank 
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“Mijn jongste is 3 en 
sinds de geboorte hou 
ik een ouderschaps-
dagboek bij.  
Ik las daarin wel heel 
vaak terug dat ik gek 
werd van dingen die 

gebeurden, dat ik geen energie meer had als ik ‘s 
avonds thuiskwam. Ik merkte daardoor op hoe vaak 
ik eigenlijk een kort lontje had na mijn werk. Op een 
gegeven moment werd ik gewoon boos op mezelf: 
“Zo wil ik geen ouder zijn!” Het was voor mij een re-
den om in coaching te gaan en hier echt iets mee te 
doen. Inmiddels ligt het traject al even achter me en 
ik merk dat wat ik nu opschrijf een heel andere lading 
heeft gekregen. Het is natuurlijk nog steeds zo dat ik 
dagen heb waarop ik een kort lontje heb of waarin 
dingen tegenzitten. Maar ik ga er nu veel bewuster 
mee om en het komt ook veel minder voor. Ik heb 
eerder in de gaten hoe het met me gaat. Ik zorg veel 
beter voor mezelf en daardoor kan ik ook veel beter 
voor mijn kind en voor mijn gezin zorgen.” 

Anoniem 

Klant in de schijnwerpers 

“Tijdens mijn vakantie 
maak ik altijd een reis-
verslag. Ik vind dat heel 
erg leuk om te doen en 
ik noteer er van alles in: 
het weer, waar we naar 
toe gingen, wat we heb-
ben gegeten, wie we tegenkwamen, welke gekke, grap-
pige dingen er onderweg gebeurden. 
Die verslagen kijk ik vaak terug. Dat helpt me in te zien 
met hoeveel aandacht en hoe ontspannen ik tijdens mijn 
vakanties in mijn leven sta. 
En ik realiseerde me dat het voor een deel ook komt 
doordát ik schrijf. Het helpt me om veel bewuster te kij-
ken naar de dingen en me ook bewuster te zijn van hoe 
het met me gaat, hoe ik me voel. Dat geeft me de gele-
genheid, tijdens de vakantie, om daarop in te spelen.  
Dus als ik moe ben, na een lange dag musea bezoeken of 
een wandeling door het bos, dan neem ik daarna de tijd 
om een dag lekker bij het zwembad of aan het strand te 
hangen.  
Tijdens de coaching stelde Miranda voor om mezelf ook 
in mijn normale werkleven dat soort reflectievragen te 
stellen: hoe gaat het eigenlijk met me? Wat heb ik no-
dig?  
Ik luister nu ook buiten de vakantietijd naar mezelf en 
dat helpt me om veel beter voor mezelf te zorgen. 
Ik hou nu in de gaten hoe het met me gaat en wanneer  
ik even mijn rust moet pakken. Dat helpt me enorm.” 

Tiny 

Wil je  je verdiepen in reflectie, blinde vlekken le-

ren zien en de kloof tussen weten en doen over-

bruggen? Start een coachtraject met ons! 

 

Wil je meer informatie of  

direct een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

“’In de afgelopen perio-
de heb ik iets gedaan, 
wat ik in eerste instan-
tie heel lastig vond. Ik 
ben mijn levensverhaal 
gaan opschrijven.  
Dat had ik nog nooit 

gedaan. Ik begon met elke week een stukje te schrij-
ven. In het begin werd ik er behoorlijk emotioneel van. 
Het raakte me. Ik zag er daarom soms ook best tegen-
op. Nu ik een tijdje verder ben, merk ik dat ik met veel 
meer plezier schrijf en dat ik het beter kan verdragen 
wanneer dingen lastig voelen. Het helpt me om dingen 
een plek te geven en wat milder te kijken naar wat er 
in het verleden is gebeurd. Op die manier heeft het 
niet zo’n impact meer op mijn dagelijkse dingen. Dat is 
winst.” 

Donna 

Klant in de schijnwerpers 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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Waar ga je mee aan de slag? 

W 
il je goed voor jezelf zorgen en stilstaan bij je eigen communicatie? Wil je jezelf beter profileren, 
op een prettige en duidelijke manier grenzen stellen en ontspannen omgaan met het geven en 
ontvangen van feedback? 

De tweedaagse empowerment training Effectief & Assertief Communiceren, speciaal voor 
managers en professionals, verzorgen we al jaren met veel plezier. In 2020 hebben we de training niet kunnen 

verzorgen, maar als de coronamaatregelen het toelaten vindt  op 5 en 19 november 2021 de eerstvolgende 
training  weer plaats. Het animo voor deze training is altijd groot, dus schrijf je snel in!  

Training 
Effectief & Assertief Communcieren 

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, om-
gaan met kritiek en oefenen met assertief gedrag en 
communicatie waarbij jouw eigen praktijksituaties 
ruimschoots aan bod komen.  

Volop gelegenheid tot vragen stellen en veel persoon-
lijke aandacht in een veilige en ontspannen sfeer. 

Resultaten 
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!  

Praktische informatie 

Wanneer: vrijdag 5 en 19 november 2021. 

Tijd: beide trainingsdagen duren van 9.00 uur tot 

16.00 uur.  

Locatie: gewerkt wordt in onze mooie en sfeervolle 

trainingsruimte in Zaandam.  

Trainer: Miranda Langedijk 

Kosten: € 525,- ex. BTW voor deze zeer effectieve 

tweedaagse training, inclusief : 

• uitgebreide documentatie: theorie, tips, vragen-

lijst, handvatten en oefeningen om thuis te doen 

• koffie/thee en lekkers op tafel 

• een  sfeervolle en mooi verzorgde lunch 

 

Deelnemers: we werken in een kleine groep van 

maximaal 8 deelnemers. 

Voor wie? 

Voor managers en professionals die belang hebben bij 

glashelder, prettig en krachtig communiceren om opti-

maal effectief te zijn. In de groepen die we over de jaren 

hebben begeleid zaten o.a.: leidinggevenden, docenten, 

zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, accoun-

tants, P&O medewerkers, adviseurs, beleids- financieel, 

verkoop-, administratief- en service medewerkers, uit-

voerders, voormannen, planners, engineers, (school)

directeuren en projectleiders. 

“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 kwalitei-

ten en in anderen gekregen.”  

Renee Kooger, onderzoeker TNO  

Meer referenties? Je vindt ze hier. 

Wil je werken aan (werk)stressreductie en/of 

prettiger en duidelijk(er) communiceren? 

 
Wil je meer informatie over 

de training? 

Bel ons:  075-614.54.27 

 Of  meld je direct aan 
via het  

aanmeldformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/training-effectief-en-assertief-communiceren/
https://www.langedijkconsult.nl/miranda-langedijk/
https://www.langedijkconsult.nl/training-effectief-en-assertief-communiceren/
https://www.langedijkconsult.nl/aanmelden-voor-een-training/
https://www.langedijkconsult.nl/aanmelden-voor-een-training/
https://www.langedijkconsult.nl/aanmelden-voor-een-training/
https://www.langedijkconsult.nl/aanmelden-voor-een-training/
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W 
ij bieden resultaatgerichte professionele (team)coaching, trai-
ning en intervisie aan managers en professionals die effectie-
ver willen communiceren en (samen)werken.  
Wij zijn de specialist in stressreductie en burn-out begeleiding.  

We verzorgen individuele, team- en organisatietrajecten.  Wij werken landelijk.  
In je eigen omgeving het gesprek aangaan? Videotrajecten zijn uiteraard mogelijk. Veilig , gezond én relaxed in 
gesprek? We voeren ook met veel plezier al wandelend gesprekken vanaf onze praktijk. 

Langedijk Consult 
Gespecialiseerd in professionalisering en burn-out begeleiding 

Kernwaarden:  

Persoonlijk 

Transparante afspraken 

Duurzame resultaten 

Integer 

Uiterst effectief 

Iedereen heeft zo zijn of haar onzekerheden en valkui-

len. 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 effectie-

ver (en prettiger) zou kunnen zijn?  

In alles dat wij doen kiezen we voor een persoonlijke 

benadering en besteden we de uiterste zorg en aan-

dacht aan onze klanten. Zowel individueel als in 

teams. 

Persoonlijk resultaat Teamtrajecten 

• Effectiever en prettiger (samen)werken en com-
municeren 

• Professioneel presenteren en positioneren 

• Komen tot zelfsturende, samen verantwoordelijke 
teams 

• Burn-out en verzuim preventie, re-integratie be-
geleiding, stressreductie 

• Resultaatgericht werken, effectief en efficiënt ver-
gaderen en timemanagement 

• Versterken van coachend, situationeel, persoon-
lijk 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 

Met ons werken aan preventie of her-
stel bij werkstress of burn-out? 

Langedijk Consult: Dé partner bij werkstress en burn-

out preventie en herstel!  

Wij bieden: 

• Professionele maatwerk coachingstrajecten 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 & 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 werk-
stress en burn-out gestructureerd bespreekbaar te 
maken, te voorkomen en om samen weer met ple-
zier en energie aan de slag te gaan. Vraag naar on-
ze referentieprojecten! 

Abonneren op deze nieuwsbrief kan heel  eenvoudig 
hier.   
Afmelden gaat net zo simpel. 
 

Je vindt ons ook op social media: 
 

Vind je onze content interessant? Wij waarderen het 
natuurlijk wanneer je dat deelt met anderen! 
Graag met vermelding van onze naam en website: 
www.langedijkconsult.nl 

©Langedijk Consult 

Wil je meer informatie of 

een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.facebook.com/langedijkconsultcoaching
http://nl.linkedin.com/in/mirandalangedijk
https://twitter.com/MirandaCoacht

