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Goed voor jezelf zorgen: #2 Meer energie, minder stress? Beter slapen!
In 4 stappen naar
een betere
nachtrust en
gezondheid
Hoofdartikel door Miranda
Langedijk

Uit onderzoek door het
CBS (2017) blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met in slaap
vallen, doorslapen en/of te vroeg wakker worden. Bij 10% van de mensen
zijn de problemen ernstig. De helft van de mensen die slecht slaapt geeft
aan dat dit hun functioneren belemmert. Een slechte nachtrust kan (op
termijn) leiden tot:
 Concentratie en geheugenproblemen
 Een slecht humeur, een kort lontje hebben
 Meer stress ervaren, minder goed om kunnen gaan met spanning
 Een minder goed functionerend afweersysteem (vaker ziek worden)
 Een verhoogd risico op depressie, obesitas en diabetes type 2
 Meer kans op dementie en hart- en vaatziekten
Organisaties hebben dus ook een groot belang bij goed slapende teams 
Slecht slapen en burn-out
Wanneer ik mensen spreek die heel gespannen zijn en mensen die last
hebben van een (naderende) burn-out, dan hebben ze vrijwel altijd ook
moeite met in- en/of doorslapen. Goed omgaan met slaapklachten is dan
ook een belangrijk onderdeel in het herstelproces.
Iedereen die prettig wil leven en met energie wil kunnen werken heeft er
belang bij het eigen slaapgedrag eens goed onder de loep nemen. Daar
willen we met ons 2-delig slaapdossier bij helpen.
We maakten een Stappenplan om geen nachtrust meer te hoeven missen.
In onze vorige nieuwsbrief gingen we uitgebreid in
op de relatie tussen hoe je leeft en hoe je slaapt.
Wil je beter slapen: ga dan na wat je in je dagelijkse
leven kunt aanpassen.
Simpel gezegd: ben je overdag altijd aan het rennen
met het gevoel steeds te kort te schieten, dan is het
niet heel gek dat je ’s nachts niet heel gemakkelijk
tot stilstand en rust komt. Het kan je dan enorm
helpen minder eisen aan jezelf te stellen en zo tot
een betere balans tussen inspanning en
ontspanning te komen. Tussen werk en privé en
tussen tijd voor anderen en tijd voor jezelf.
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AGENDA
Effectief starten na de
zomer: nu alvast
inplannen!
Training Effectief en
assertief communiceren
1 & 15 november 2019
zie pagina 8
Op pagina 9 een
leerkracht over een door
ons opgezet
intervisietraject
Stappenplan
Beter Slapen
Nu stap 4 t/m 7:
4. Het belang van licht
5. Hoe voorkom je
gezondheidsproblemen door een
gebrekkige nachtrust
6. Let op je voeding!
Do’s & Don’ts
7. Creëer je eigen
slaapritueel op maat
En: slapen ruimt emoties
op! pagina 2

We gaven je ook een uitgebreide slaapchecklist
cadeau (Stap 1).
Vervolgens gingen we nader in op hoe dan om te
gaan met spanning en stress (Stap 2).
Tenslotte was er aandacht voor het bepalen van je
eigen slaapbehoefte en hoe daar op in te spelen
(Stap 3).

In deze nieuwsbrief het vervolg van ons
Slaapdossier en praktische Stappenplan om
meer energie uit je nacht te halen!
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Slapen ruimt emoties op
Ken je het gevoel dat een probleem na een goede nachtrust stukken
lichter voelt? Dat wordt nu door onderzoek verklaard.
Goed slapen helpt je niet alleen beter te onthouden, maar het blijkt
ook een belangrijke rol te spelen bij het beter een plek kunnen geven,
kunnen loslaten en ‘vergeten’ van stress en als lastig ervaren emoties
(aldus het Herseninstituut).
Dit komt doordat ’s nachts bepaalde verbindingen in de hersenen
versterkt worden, terwijl andere verbindingen juist zwakker worden.
“Slechte slapers worden daardoor als het ware achtervolgd door
emoties uit het verleden”, zegt Eus van Someren, hoofd afdeling
Slaap en Cognitie van het Herseninstituut (In Brain en Nu.nl 1 mei
2019).
Daarmee wordt het begrijpelijk waarom slapeloosheid de
belangrijkste voorspeller is voor het ontwikkelen van een depressie,
angststoornis of posttraumatische stressstoornis.

Uit eigen tuin het beste
slaapmedicijn: lavendel!
Lavendel werd al door de
oude Egyptenaren, Grieken
en Romeinen gebruikt.
Lavendel is een natuurlijk
hulpmiddel voor een goede
nachtrust. Het helpt je te
ontspannen.

Ervaar je te veel spanning of (werk)stress? 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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Stap 4: Let op licht!
Wanneer je zou gaan kamperen, zonder kunstlicht, dan gaat het licht uit wanneer
de zon onder gaat. Dit maakt dat de melatonineproductie een natuurlijk verloop
krijgt. Resultaat: na een tijdje in slaap vallen wanneer het donker wordt en wakker
worden wanneer het weer licht wordt.
Blauw licht, zoals dat in grote mate verspreid wordt door smartphones en tablets,
verstoort je slaap-waakritme enorm. Het zendt het signaal naar je hersenen dat
het nog volop dag is. De aanmaak van melatonine wordt verhinderd. Melatonine
is een hormoon dat maakt dat je in slaap valt en blijft. Gevolg: steeds als je op je
toestel kijkt, stel je je natuurlijke behoefte om te gaan slapen uit. Moet je de
volgende dag gewoon werken? Dan mis je hierdoor voor jou belangrijke uren
slaap.

Tip: zorg ervoor dat je op een natuurlijke manier
in slaap valt en wakker wordt

HOE?

Tip4: weet welke
apparaten blauw licht
bevatten:






Smartphone
Tablet
Laptop
Televisie
LED lamp

Tip1: kies bewust voor schemertijd
Zorg dat je vanaf een uur of 9, of tenminste
één uur voor je wilt gaan slapen, alle
beeldschermen uit zet.

Tip2: ga wandelen in de ochtend
Dit helpt je om maximaal helder
daglicht op te doen. Goed voor je
energieniveau overdag en voor het
ondersteunen van je natuurlijke
waak-slaapritme.
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Tip3: doe een lichtkuur met blauw licht
Heb je moeite met goed wakker worden, dan kan
blauw licht hier juist bij helpen!
Lichttherapie kan je helpen bij slaapwaakproblemen.
Door dagelijks een uur voor een speciale lichtbak
plaats te nemen kan het ontwaakmoment
opschuiven. Deze lichtbak lijkt op een
gezichtsbruiner, maar dan zonder de schadelijke
straling.
Het licht zorgt ervoor dat je goed wakker wordt
en je meer energie hebt.
In de meeste gevallen is het slaappatroon binnen
enkele weken doorbroken en zal je verbetering
merken.
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Stap 5: Voorkom problemen met je gezondheid
Misschien ben je iemand die genoeg heeft aan 5 uur slaap per nacht. De meesten van ons
hebben echter 7 tot 9 uur slaap nodig. Niet alleen om de actieve neuronen in je brein tot rust te
brengen, maar ook om de giffen die zij produceren op te ruimen.
Zie ook de video van Dan Siegel (o.a. professor klinische psychiatrie aan de UCLA School of
Medicine) en de TED talk van Lisa Genova over hoe dit proces actief bijdraagt aan het ontstaan
van dementie.

Uit de CBS Gezondheidsenquête van
2017, gehouden onder Nederlanders
ouder dan 12 jaar, is gebleken dat:


Tip: ken de medische
gevolgen van slaapgebrek






Ziek worden door te weinig slaap
Een verstoord slaappatroon, moeite met in slaap vallen,
veel of vaak wakker zijn ’s nachts, te vroeg wakker worden,
bij het ontwaken je niet uitgerust voelen, heel veel slaap
nodig hebben, overdag wegdommelen, het kan knap lastig
zijn.
Goed slapen is super belangrijk voor je gezondheid en
welbevinden. De negatieve gevolgen van slecht slapen
worden vaak nogal onderschat. Een verstoord slaappatroon
kan op korte termijn leiden tot concentratie- en
geheugenproblemen. De langdurige combinatie van slecht
en kort slapen heeft een negatieve invloed op ons
afweersysteem en verhoogt bovendien het risico op
chronische aandoeningen als depressie, diabetes type 2,
dementie, hart- en vaatziekten en obesitas.
Slapeloosheid kan deze aandoeningen ook verergeren.





20% van hen slaapproblemen had
(moeite met in slaap vallen en
doorslapen en/of te vroeg wakker
worden)
10% veel problemen ondervond
vrouwen meer slaapproblemen hadden
dan mannen
ouderen slechter sliepen dan jongeren
lager opgeleiden meer problemen
ondervonden dan hoger opgeleiden
van de lager opgeleiden met een slechte
fysieke gezondheid 43%
slaapproblemen had
van de groep lager opgeleiden met een
slechte psychische gezondheid 56%
problemen ondervond

Leeftijdscategorie
12-16 jarigen:
40-50 jarigen:
75+:
Vrouwen:

Slaapproblemen (%)
8%
19%
28 %
25% (15% meer dan mannen)

(Bron: De Hersenstichting)
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Stap 6: Slapen en voeding – stem je voeding goed
af
Dat te veel stress, blauw licht en koude voeten je ’s nachts wakker kunnen houden,
hebben we nu beschreven. Maar wist je dat ook een teveel of tekort aan onderstaande 7
voedingsstoffen je nachtrust kunnen verstoren?

Tip: weet wat de effecten zijn
van wat je eet (en wanneer)!

DON’TS: BETER NIET DOEN

Eten voor je gaat slapen maakt dikker
Tegen het einde van de avond stoppen je darmen met het
verteren van voedsel. Heb je vaak zin om voor het slapen gaan
nog wat te eten? Dit is een manier van het lichaam om
reserves in te willen bouwen. Je krijgt vooral trek in zoet
(suiker), zout en vezelrijk eten (koolhydraten). Voedsel dat je in
ons rijke bestaan met altijd eten op voorraad, niet nodig hebt
(’s morgens staat je ontbijt al weer klaar). Voedsel dat je dus
vooral opslaat als reserve: als vet.

DO’S: WEL DOEN

1. Alcohol
Van alcohol val je misschien sneller in slaap, maar het
vermindert ook de kwaliteit van je slaap.
Als je toch graag alcohol wilt drinken, neem dan een glaasje
vroeger op de avond, bijvoorbeeld bij het eten.

2. Suiker
Voedsel met snelle koolhydraten/suikers, zoals koek, chips en
frisdrank, verstoort de nachtrust.
Kies voor een betere nachtrust liever voor een maaltijd met
meer complexe koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten.

3. Cafeïne
Cafeïne heeft een tijdelijk effect op je:
 hersenen (alerter door meer adrenaline)
 bloeddruk (hoger)
 hartslag (trager, als compensatie voor de hogere bloeddruk)
 nieren en darmen (actiever)
Niet alleen koffie bevat veel cafeïne. Het zit ook in verschillende
soorten frisdrank, thee, energiedrankjes en chocolade.
Het duurt relatief lang, een paar uur, voor cafeïne uit je bloed is
verdwenen.
Voor je nachtrust is het dus beter om ‘s avonds geen cafeïne
houdende voedingsmiddelen meer te consumeren.

4. Peper
In pikant voedsel zitten stoffen die je stofwisseling en je
temperatuur kunnen opjagen. Daardoor val je minder snel in
slaap en word je vaker ’s nachts wakker. Ook heb je meer kans
op brandend maagzuur, wat ook niet echt slaap-bevorderend is.
Wil je lekker slapen, eet dan minder vaak pittige schotels of eet
ze eerder op de avond.
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5. Water
Drink overdag 1,5 à 2 liter water en houd het ’s avonds
bij 1 of 2 glazen.
Zo voorkom je dat je ’s nachts naar het toilet moet,
maar ook dat je uitdrogingsverschijnselen als droge
luchtwegen en kramp in je benen krijgt. In geen enkel
geval bevorderlijk voor je nachtrust.

6. Vitamine D
Met voldoende vitamine D in je lichaam slaap je sneller,
langer en beter. Eet daarom voldoende
zuivelproducten, eieren en vette vis en probeer
dagelijks 30 minuten daglicht op je onbedekte hoofd en
handen te krijgen. Veel mensen in Nederland kampen
met een vitamine D tekort. Zit je laag qua vitamine D,
dan kun je in overleg met je huisarts, een supplement
innemen.

7. Magnesium
Voldoende magnesium zorgt voor stevige botten,
gezonde tanden en een goede stofwisseling. Maar
magnesium heeft ook een positieve invloed op je
nachtrust. Het bevordert de ontspanning van lichaam
en hersenen en reguleert de aanmaak van het
slaaphormoon melatonine. Magnesium zit onder andere
in peulvruchten, groene bladgroenten en zalm. Ook
magnesium, kun je zonodig, in overleg met je huisarts,
aanvullend als supplement innemen.
(Bron: NRCQ 19-10-2015 / AD.nl 28-9-2018)
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Stap 7: Slaaprituelen
Een slaapritueel is een combinatie van dingen die je doet om op een positieve en ontspannen manier
optimaal de overgang te maken van de dag naar de nacht. Van waken naar slapen.
Doezeltijd
Het is heel normaal om tijd nodig te hebben om in slaap te vallen. Je last als het ware doezeltijd in. Tijd
waarin je tussen waken en slapen beweegt. Je kunt jezelf leren juist ook deze tijd te waarderen. Weet dat
niet alleen de tijd waarin je in diepe slaap bent ‘telt’. Je lichaam heeft rust nodig. Je kunt ook in diepe rust
zijn terwijl je niet slaapt. Je kunt zelfs je lichaam bijna helemaal in ‘slaap brengen’, terwijl je juist mentaal
zeer alert bent (zoek maar eens naar mooie Yoga Nidra meditaties).
Verder is het goed te weten dat uit slaaponderzoek blijkt dat we de tijd die we feitelijk slapen vrijwel
altijd onderschatten.

Tip: maak je eigen slaapritueel
Het hebben van een vast slaapritueel kan ook helpen om rustig in slaap
te vallen. Op deze en de volgende pagina 7 tips om zo ontspannen

mogelijk aan de nacht te beginnen. Kies die dingen die bij jou
passen. Heb je aanvullende ideeën? We houden ons aanbevolen voor
mooie tips en suggesties 
Een slaapritueel kost ook een bepaalde hoeveelheid tijd.
Heb je je keuzes gemaakt, dan weet je op welk tijdstip je idealiter je dag
gaat afronden.

1. Schemeren
Een uurtje ‘schemeren’. Tijd nemen om te
ontspannen, bij kaarslicht of een open haard.
Een beetje voor je uit staren, de dag voorbij laten
komen of wat reflecteren op wat er vandaag
bijzonder, mooi, ingewikkeld of emotioneel was.
Dingen een plek geven, wellicht samen in gesprek.
Een ommetje maken door de buurt, al dan niet
met hond. Een spelletje doen, muziek luisteren,
lichte yoga of ontspanningsoefeningen doen, of
gewoon een beetje rommelen in huis.

Reflecteer je voor het slapen gaan op de
dag, dan hoef je daar niet ’s nachts voor
wakker te worden.
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2. Liefde voor je maag
Een beker warme melk of kruidenthee.
De warmte van de drank zorgt voor een
ontspannen, slaperig gevoel.

3. Heerlijk, ik mag lekker
slapen!
Rond een vast moment naar bed
gaan. Herken dit moment als een
cadeautje. Iets dat je jezelf gunt.

Je lichaam gaat (de start van) je
ritueel herkennen. Herhaal je je
slaapritueel dagelijks, dan zal je
merken dat je na verloop van tijd
al ontspant bij het dimmen van
het licht 
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4. Helend water
Een douche of bad nemen. Warm, maar niet te
warm. Voor extra ontspanning kun je in je bad
magnesium, of Epsom zout doen. Dit helpt onder
andere om je spieren te ontspannen. Natuurlijk kun
je ook een lekkere olie toevoegen voor je huid en
voor de geur. Bewust je zintuigen gebruiken helpt je
te landen in het hier-en-nu. Bepaalde geuren kunnen
je ook direct helpen te ontspannen omdat je ze
associeert met ontspanning. Misschien doet lavendel
je teruggaan naar een heerlijke vakantie in de
Provence. Of brengt kaneel je naar de keuken met
appeltaart van je oma.

6. Uit je hoofd, op papier
Eventuele resterende ideeën of plannen
kort opschrijven, zodat je ze kunt
loslaten.
Leg ook een klein notitieblokje naast je
bed. Word je wakker met briljante
ideeën, of ben je ‘s nachts wakker
doordat je een to do lijst maakt in je
hoofd: laat los door je ideeën even aan
het papier toe te vertrouwen.

5. Dankbaarheid
Stilstaan bij waar je deze dag dankbaar voor bent.
Bouwen aan een bewuste praktijk van dankbaarheid
is het creëren van meer geluk in je leven. Je kunt
simpelweg in jezelf opnoemen waar je op deze dag
dankbaar voor bent. Je kunt het ook opschrijven. In
een dankbaarheidsboekje, of op een stukje papier
dat je in een mooie glazen pot stopt. Het kan ook
een samen-ritueel zijn. Iets dat je met je partner of
kinderen doet. Waarbij je eens per kwartaal, of per
jaar, samen terugleest wat er allemaal aan mooie en
fijne momenten en ervaringen is gepasseerd.
Je bewuster zijn van waar je dankbaar voor bent
geeft ook een positiever perspectief en meer rust.
Wat er ook gebeurt, er zijn altijd dingen die je heel
fijn vond. Of het nu het zingen van een merel is, een
uurtje zon in de tuin of de geur van vers gemaaid
gras. Bovendien geeft dit meer helderheid en focus
in je volgende dagen. Als je weet waar je dankbaar
van wordt, ga je daar veel gemakkelijker meer
ruimte voor maken in je leven.

SLAAPRITUELEN:
WAT PAST BIJ
JOU?
7. Ontspannende activiteit
Je kunt je dag afsluiten met een ontspannende
activiteit waarbij je je gedachten actief op iets richt.
Bijvoorbeeld: een meditatie, muziek die je luistert, een
verhaal dat je leest, foto’s of tekeningen die je bekijkt.
Een fijne massage is natuurlijk ook een heerlijke manier
om lichaam en geest te ontspannen!

Ochtendritueel
Ook voor het wakker worden kun je een vast ritueel inbouwen om je dag optimaal te beginnen.
Start jij bewust je dag? Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?
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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 1 en 15 november 2019 vindt de eerstvolgende training weer
plaats. 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
Een geweldige training die mij veel heeft geleerd.
Miranda is een gedreven, vriendelijke trainer met humor, die precies de vinger op zere plek weet te leggen.
Monique

Meer referenties? Je vindt ze hier.
Meer informatie
Wil je werken aan (werk)stressreductie en/of prettiger en duidelijk(er) communiceren?
Neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075614.54.27) of schrijf je direct in via de website.

DIRECT
INSCHRIJVEN
voor deze
training!

Langedijk Consult verzorgt ook Vitaliteits workshops
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.

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 8/11

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

Klant in de schijnwerpers – intervisie voor en door
leerkrachten

Langedijk Consult is sinds 2011 partner in professionalisering van de Leo Kannerschool VSO. In fijne
samenwerking met de school is in het afgelopen schooljaar een groot intervisietraject opgezet. Onze
coach en trainer Karin Peperkamp verzorgde de begeleiding en het leren werken met intervisie voor
de leerkrachten. Daarbij leidde ze interne intervisoren op die de intervisiegroepen verder zullen gaan
begeleiden in de toekomst.
Laura de Kiewit vertelt hoe zij dit heeft ervaren:

I

k heb bij ons op school de intervisiebijeenkomsten bijgewoond, iedere keer met
dezelfde groep collega’s. De bijeenkomsten
werden begeleid door Karin. Zij is rustig en
neemt ruim de tijd voor je om het je goed te
kunnen leren. Dat vond ik heel fijn. Ze gaat
ook na wat je al van intervisie weet en licht toe
hoe de bijeenkomsten gaan verlopen.
Op verschillende manieren met elkaar tot
inzichten komen
Tijdens de bijeenkomsten hebben we
verschillende intervisiemethodieken
toegepast. Sommige methodieken riepen in
eerste instantie wel wat weerstand op, maar
ik ben blij dat we toch hebben doorgezet. Op
die manier kom je er vanzelf achter welke
methodiek je voorkeur heeft. Karin liet ons
verder heel vrij in het kiezen voor een
methodiek en ze bood veel ruimte voor
inspraak.
De casussen die we wilden behandelen,
brachten we als groep zelf in. Door
verschillende methodieken toe te passen
kwamen we er al doende ook achter welke
methodiek het beste geschikt is voor welke
soort casus.

Goed leren doorvragen
Persoonlijk vind ik dat alle methodieken wel
iets te bieden hebben.
Vooral van het “op een goede manier
doorvragen” heb ik veel geleerd. Karin geeft
goede tips over hoe je vragen het beste kunt
stellen en ze geeft je, tijdens het oefenen,
direct feedback. Zo kun je dit meteen in de
praktijk toepassen. Wanneer je ergens
vastloopt, geeft ze concreet advies om weer
verder te kunnen gaan.
Meer en beter in contact met elkaar
Ik vind intervisie een goede manier om als
groep samen problemen op te lossen én
elkaar als collega’s beter te leren kennen,
zowel op persoonlijk vlak als in het werk.
Sommige collega’s in de intervisiegroep kende
ik hiervoor niet zo goed, maar we hebben
elkaar nu op een andere manier leren kennen
en we hebben veel meer persoonlijk contact
met elkaar gekregen. De onderlinge
verhoudingen binnen de school zijn hierdoor
ook verbeterd.
Ik ben enthousiast. Ik heb veel van de
intervisiebijeenkomsten geleerd en verwacht
dat ik intervisie met regelmaat in mijn werk
zal inzetten.
Laura de Kiewit, leerkracht
Leo Kannerschool VSO
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Nieuws en achtergronden
In de media verschijnen met regelmaat artikelen over onze thema’s: effectief communiceren en
(samen)werken, (werk)stress reductie, burn-outpreventie en – begeleiding. Onderwerpen waar ook wij
veel over schrijven om je van inhoudelijke informatie en praktische tips te voorzien. Al onze artikelen
en nieuwsbrieven over deze en andere (coach)thema’s kun je teruglezen op onze website.

Mindful de zomer in!
De titel van onze nieuwsbrief van
juni 2018. Vol informatie en tips
die ook dit jaar weer kunnen
bijdragen aan een heerlijk
ontspannen zomer 

'Over dertig jaar hoort mediteren
gewoon bij een gezonde leefstijl'
Nu.nl 14-2-2019

Slaap je slecht? Misschien is jouw biologische
klok extra gevoelig voor licht
De biologische klok van de meeste mensen loopt net iets te traag.
Ze hebben een ritme van 24,2 uur.
Daglicht zorgt er iedere dag voor dat je biologische klok weer
goed gaat lopen, maar als je gevoelig bent voor licht kan
kunstlicht je biologische klok vertragen. Dan ga je dus later naar
bed, terwijl de wekker ’s morgens meestal op hetzelfde tijdstip
afgaat. Zo kom je slaap tekort.
Voor 90 procent van de mensen geldt dat ze gevoelig zijn voor
licht. Slechts 10 procent heeft er geen last van.

Meer balans 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,
teambijeenkomsten en intervisietrajecten. Je vergroot de gespreksvaardigheid en komt snel en
gestructureerd tot de kern. Je vindt uit
wat je kunt doen om problemen op te
lossen en successen te behalen. Ook
wat betreft stressreductie en privéwerk balans!

Bestel de toolkit nog voor de
zomervakantie met 15% korting
Vul t/m 11 juli 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!

Merk je dat je slecht slaapt?
Het kan helpen om ’s avonds minder licht aan te hebben. Gedimd
licht kan er voor zorgen dat je biologische klok niet vertraagt.
NOS.nl 29-5-2019

Ons thema voor deze en de vorige nieuwsbrief was recent ook
weer actueel.
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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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