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In 3 stappen naar een 

rustiger leven 
Hoofdartikel door Miranda Langedijk 
 

 

Wanneer je iemand vraagt “Hoe gaat het 
”is het antwoord heel vaak: “druk”. 
Natuurlijk is er niets mis met een beetje 
tempo. Maar in een maatschappij waar 

1 op de 7 mensen burn-out raakt, is het in ieder geval nuttig om jezelf af te 
vragen of jouw mate van druk zijn ook lekker voelt. 
Je hoeft je immers niet altijd heel druk te voelen. Vertragen kun je leren.  
 

Vertragen betekent niet, dat je niet meer in actie komt, dat je niets presteert. 
Integendeel. Vaak betekent vertragen dat je effectiever en efficiënter wordt. 
Vertragen betekent, denk ik, vooral dat je bewuster gaat leven. Met meer 
aandacht. Met vriendelijker aandacht. Niet zo streng voor jezelf (en anderen) 
maar mild, met meer compassie. Misschien haak je nu af, maar het zijn juist 
niet de minst succesvolle mensen die compassie inzetten om met meer passie 
die dingen te doen waar ze blij van worden en waar ze goed in zijn.  
 

Bewuster aandacht hebben, op een vriendelijke manier, zodat je blijft leren en 
groeien, als mens en in je vak, vergt vertragen. Wanneer neem je betere 
beslissingen? Als je in een Formule 1 wagen over een parcours sjeest, of 
wanneer je een beetje struint door de duinen? 
 

De vorige nieuwsbrief gaf handvatten voor zelfreflectie. Om erachter te komen 
hoe snel je gaat. Zijn er gebieden in je leven waar je wel héél hard rent? En zou 
je wel wat rustiger, minder streng voor jezelf en met meer aandacht, willen 
leven? 
 

In deze nieuwbrief tref je tips en handvatten om dat te realiseren: 
 De 3 valkuilen van te snel gaan.  

Hoe snelheid kan leiden tot Onrust, Onzekerheid en Ontevredenheid 

 Vertragen in praktijk: 6 klanten over hoe zij vertragen 

 En een 3 Stappenplan om te vertragen: van Onrust naar bewuste 
aandacht. Van Onzekerheid naar (zelf)vertrouwen en van 
Ontevredenheid naar acceptatie!  

 

Achter de schermen bouwen we aan onze NIEUWE WEBSITE. Ons doel: alle info 

voor klanten zo prettig mogelijk toegankelijk maken, 2020 PROOF! Tips, 
artikelen, werkwijze en meer. Wil je deelnemen aan ons testpanel en ons een 
keer van feedback voorzien? Laat het Miranda of Nannette even weten. We 
waarderen je constructieve input enorm! 

 

AGENDA 
Effectief starten in het 
nieuwe jaar. Nu alvast 
inplannen! 
 

Training Effectief en 
assertief communiceren 
 3 & 17 april 2020  
zie pagina 8 
 

Op pagina 9 een aantal 
mooie referenties van 
cliënten en 
opdrachtgevers 
 
 

 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 
Een 3 Stappenplan om 
te Vertragen:  
Vorige keer: 
1. Zelfreflectie 
 
Nu:  
2. De valkuilen van te 

snel gaan. Waarom 
zou je vertragen? 
pagina 2 

3. Een 3 Stappenplan 
om te vertragen 
pagina 5 

 
Verder: 
6 Klanten over hoe zij 
vertragen, pagina 3 
 

Nog t/m 31 december: 
15% feestkorting op Het 
SuccesManagement- 
Spel, pagina 10 

 

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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De 3 valkuilen van te snel 

gaan 

Waarom zou ik vertragen? 
Hoe snelheid kan leiden tot Onrust, 
Onzekerheid en Ontevredenheid 
 

én van de dingen waar we als mens 
flink last van kunnen hebben is ‘een vol 
hoofd’. Een hoofd dat altijd ‘aan’ staat. 

Gedachten die maar doorgaan, alsof je in een 
trein zit die rondjes blijft rijden.  
 

Je kunt bijvoorbeeld beginnen te denken aan 
een klusje dat je nog hebt te doen. Doorgaan 
met de gedachte dat je tuin ook nodig 
onderhouden moet worden. Vervolgens 
verzanden in stress omdat je niet toekomt aan 
die tuin, omdat het op je werk zo druk is. Je 
daarbij misschien druk maken over wat de 
buren, of je schoonouders van je rommelige 
tuin vinden. En uitkomen bij frustratie of een 
gevoel van falen of moedeloosheid over het 
feit dat je nog steeds die eerste klus niet hebt 
opgepakt, omdat je zo piekert.  
 

 Of het nu is dat je ’s nachts wakker wordt 
en in gedachten aan de haal gaat met je to 
do lijst, of een akkefietje met je collega of 
leidinggevende...  

 Of dat je ’s middags moe thuis komt, 
omdat je hoofd zo vol en zwaar voelt dat 
al je energie wegvloeit (waar je weer over 
kan piekeren)… 

 Of dat je je een beetje het slachtoffer 
voelt van je gedachten en dat je van jezelf 
zegt: ik zit nooit stil, ik heb die rust nou 
eenmaal niet... 

 

In al die gevallen ervaar je druk. Druk die vaak 
samenhangt met de snelheid waarin je leeft. 
We willen de dingen vandaag klaar of 
opgelost. We moeten alles behoorlijk goed 
doen en we moeten sowieso misschien wel 
wat veel van onszelf. Of we denken dat dingen 

moeten van anderen. Of dat het nu eenmaal 
normaal is dat je bepaalde dingen gewoon 
doet. Eisen die bijdragen aan de druk en 
snelheid die je kunt ervaren.  
 

Al dat moeten, die ervaren druk en de 
snelheid waarin we van het één naar het 
ander gaan, kunnen leiden tot (flinke): 

 ONRUST: heb ik alles wel (op tijd) op 
orde? 

 Hoe vaak voel je je gejaagd? 
 Wat maakt dat je druk ervaart? Wat 

doet dat met je? 
 Wanneer heb je een vol hoofd? 
 Wanneer blijf je malen, piekeren, in 

een rondje draaien? 
 Hoe uit onrust zich in je lichaam? 

Waar voel je spanning? 
 

 ONZEKERHEID: kan ik het allemaal wel 
aan en doe ik het goed genoeg?  

 Wanneer geef je jezelf op de kop, ben 
je streng of onvriendelijk voor jezelf?  

 Wanneer zijn er (veel) negatieve 
gedachten of oordelen?  

 Haal je jezelf soms omlaag? Hoe? 
 Waar twijfel je over, waar ben je bang 

voor? 
 

 ONTEVREDENHEID: Wanneer is er nou 
eens tijd om te genieten? 

 Hoe tevreden ben je met je leven, je 
eigen gedrag, je keuzes? 

 Welke levensgebieden zijn voor jou 
belangrijk? (persoonlijke ontwikkeling, 
relaties, werk, sport, etc.) 

 Weet je wat je zou willen met 
betrekking tot elk van die gebieden? 

 In hoeverre leef je, bewust, in het nu? 
Of kijk je vooral veel terug (zo had ik 
het willen doen, waarom is dat zo 
gegaan?). Of ben je vooral gericht op 
de toekomst (zo wil ik het gaan doen, 
dit wil ik voelen)? 

 
 

E 
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Vertragen met je verjaardag 

Het is een traditie geworden om op 
mijn verjaardag samen te vertragen. 
We maken dan met mijn gezin, 
ouders en vrienden een lange 
wandeling in de bossen. We sluiten 
af met een diner en 
hotelovernachting. Tijd en aandacht 
voor elkaar is het mooiste cadeau. 

Wieke 

Vertragen is belangrijk voor me. 

Hoe ik dat doe? Nou, bijvoorbeeld door 
lekker met de honden te lopen buiten. 
En door te tuinieren. 
Een hele fijne manier is ook vilten. 
Bezig met wol en water. Ik maak dan 
voorwerpen die je kunt gebruiken. 
Sjaals bijvoorbeeld. Of een knuffel voor 
de baby van een collega. 
Ik geef ook workshops vilten. Dan zie je 
dat effect van ‘uit je hoofd en in je lijf’ 
ook bij anderen. Dat brengt 
ontspanning. 

Juliëtte 

Vertragen hoe doe je dat?  
Voorbeelden van vertragen in praktijk: KLANTEN VERTELLEN 
 

Vertragen heb ik echt moeten leren. Destijds viel 

ik bijna om, zo druk was het, en zo druk maakte ik 
het dus ook voor mezelf. Als ik niet was vertraagd 
was het niet goed gegaan met me.  
De coaching heeft me enorm geholpen om mezelf 
niet meer zo op te zwepen. Ik weet nu waarom ik 
dat eigenlijk deed en ik kan er bewust voor kiezen 
dat los te laten. Ik maak nu steeds vaker andere, 
bewustere keuzes. Als er emoties zijn duw ik die 
niet meer weg. Ik sta er dan bij stil. Ik kan dingen 
nu makkelijker loslaten en een plek geven. En ik 
mag veel meer van mezelf. Ik ben een leuker mens 
geworden voor mezelf, vind ik.  
Ik fietste altijd graag. Heerlijk de bossen in. Daar 
maak ik nu weer tijd voor. Ik vertraag ook in de 
gesprekken die ik voer met collega’s. Ik luister veel 
beter en ik neem de tijd om goed door te vragen. 
Dat voelt goed en het scheelt veel tijd en frustratie 
in de uitvoering.  

Sander 
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Als ik thuis in actie ben geweest, 

boodschappen doen, opruimen, de was, 
dan een moment nemen voor mezelf, 
een kop koffie erbij, en dan heerlijk de 
krant uitpluizen. Daar kan ik enorm van 
genieten. 
Vertragen is voor mij ook de hond 
uitlaten in de zomer en dan gewoon 
midden op een veld gaan liggen, het 
gras ruiken, de zon op je lijf voelen en 
helemaal tot rust komen.  

Anuschka 

Als ik in de druk-druk (of boos)modus 

raak merk ik dat tegenwoordig op. 
Dan maak ik even letterlijk pas op de 
plaats. Vaak maak ik dan ook even 
een wandelingetje Dat helpt enorm 
om verstandige keuzes te maken en 
stress los te laten. 

Co 

Ik doe vaak drie dingen tegelijk. Daardoor 

ervaar ik eigenlijk steeds een soort druk in 
m’n hoofd. Mn schouders staan vaak strak 
van die spanning. Dus ik vertraag nu vaker 
door de Mindfulness-coaching toe te passen 
in mijn dag. Ik ben nu op het punt dat ik 
bewust opmerk hoeveel ik eigenlijk tegelijk 
probeer te doen. En hoeveel ik steeds moet 
schakelen op een dag, omdat ik iedereen 
meteen antwoord wil geven. Die inzichten 
helpen me om het echt anders aan te gaan 
pakken. 

Martha 
 
 
 
 

En zo vertragen wij 
Wij kunnen enorm tot rust komen door 
het maken van mooie wandelingen, 
tuinieren, breien (Nannette) en, vooral 
in de wintermaanden, het maken van 
grote legpuzzels (nee, niet onder 
werktijd ). 



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

 

 
 

 

 

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 5/11  

 

 
 
 

 

STAP 1: Van Onrust naar bewuste 
aandacht 

OPMERKEN 
Door te vertragen kun je bewust opmerken 
wat er gebeurt. Neem meer tijd voor de 
dingen en doe dingen niet. Zeg vaker ’nee’ 
zodat je ‘ja’ ook een echte ‘ja’ kan zijn.  
Wanneer je iets wil veranderen begint dat 
altijd met bewustzijn van hoe het nu is en 
nadenken over wat je zou willen en hoe daar 
te komen. Dat vergt tijd en ruimte. Om te 
vertragen heb je te beginnen met vertragen. 
Maak ruimte in je leven om stil te staan en 
bewust te kiezen voor het pad dat je op wil 
gaan. Hoe ongemakkelijker het voelt om meer 
rust in te bouwen, des te meer je er mogelijk 
aan toe ben. 
 

ZELFINZICHT 
Wanneer je vertraagt en beter gaat opmerken 
dan is het handig om ook meer zicht te krijgen 
op wat datgene dat je opmerkt echt betekent. 
Neem de tijd om te leren steeds betere 
analyses te maken van wat zich aandient in je 
leven. Wat denk je en wat voel je? Hoe 
gedraag je je? Wat betekent dat nu echt? 
Welke signalen kun je herkennen? Analyseren 
om tot meer zelfinzicht te komen kan onder 
andere door zelfonderzoek, reflectie, het 
toetsen van gedachten op hun waarde, na te 
gaan wat van jou is en wat van een ander en 
wat in het nu speelt versus wat oude patronen 
zijn die je herhaalt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
STAP 2: Van Onzekerheid naar 
zelfvertrouwen 

HOUDING 
Wanneer je de tijd neemt om te vertragen 
(dingen langzamer te doen, met meer 
aandacht), valt je meer op. Zo geeft vertragen 
je de ruimte om stil te staan bij je feitelijke en 
gewenste houding. Hoe ga je om met jezelf en 
anderen? Merk je bijvoorbeeld op dat je 
streng bent voor jezelf en soms veeleisend 
voor anderen? Heb je soms een kort lontje, 
misschien omdat je alles op je schouders 
neemt?  
 

MILDER 
Je kunt jezelf trainen om milder voor jezelf en 
anderen te worden. Je kunt, steeds opnieuw, 
kiezen voor een meer compassievolle 
houding. Een houding waarbij je zo vriendelijk 
mogelijk bent. Dat is een houding waarmee je 
het beste uit jezelf en anderen haalt. Leren, en 
dus ontwikkelen, doen we nu eenmaal beter 
in een situatie waarin we eerlijk, durven, 
kijken naar wat is. Dat durven kijken naar wat 
is en vervolgens vriendelijk werken aan 
verbetering, helpt je om steeds 
betrouwbaarder voor jezelf te worden. 
Daarmee bouw je, stapje voor stapje, actief 
aan je zelfvertrouwen. 
 

STAP 3: Van Ontevredenheid naar 
acceptatie  

VOELEN 
Wanneer je heel hard rent ben je je minder 
bewust van je emoties en gevoel. Hoe drukker 
je het hebt, des te groter de kans dat je zelf 
over je grenzen gaat en dat je anderen ook 
over jouw grenzen laat gaan. Leren vertragen 
helpt om weer dichter bij je gevoel te komen. 
Je gevoel is een onmisbaar instrument. Het 

Vertragen hoe doe je dat?  
EEN 3 STAPPENPLAN OM TE VERTRAGEN 
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helpt je te weten wat belangrijk voor je is. 
Welke kant je op wilt. Wat goed is voor je en 
wat bij je past en wat niet. Het geeft je ook 
aan waar je bang voor bent en waar je in zou 
kunnen groeien. Het bij je gevoel durven 
blijven en daardoor beter snappen wat je 
gevoel je vertelt helpt enorm om wijs te 
kunnen handelen. Om je gedachten zo nodig 
te relativeren of om te buigen en zaken echt 
een plek te geven in je leven en vervolgens 
beter los te kunnen laten. Want alles dat er 
niet mag zijn, dat je niet wil voelen, is er 
dubbel.  
 

LOSLATEN 
Meer zicht hebben op je gevoel helpt je ook 
om slimmer om te gaan met (herhalende) 
negatieve gedachten en piekeren. In plaats 
van rondjes te blijven rijden in de 
piekertreintjes waar we in kunnen zitten, kun 
je als het ware naar je gedachten leren kijken. 
Zonder dat je er meteen mee aan de haal 
hoeft te gaan. Een alternatief is dat je jezelf 
afleidt. Dat betekent dat je leert je aandacht 
bewust op iets anders (een zogenaamd 
‘anker’) te richten, in plaats van steeds bij de 
negatieve of pieker-gedachten te blijven. Een 
goed anker is bijvoorbeeld je adem. Let maar 
eens op wat al gebeurt in je hoofd en je lijf 
wanneer je tien keer heel bewust in- en uit 
ademt. Bewust ademen helpt te ontspannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDITATIEOEFENING: Je losmaken van 
negatieve en pieker-gedachten door ze 
waar te nemen 
Je neemt de tijd om comfortabel te gaan zitten. Je 
ademt een paar keer bewust diep in en uit. Dan 
laat je de adem gaan precies zoals de adem gaat.  
Je aandacht rust op je adem. Je volgt de adem. 
In….Uit.  
Wanneer er gedachten voorbij komen die je 
aandacht trekken dan visualiseer je dat je op een 
mooie oever gaat zitten, terwijl je uitkijkt over een 
rivier. Je ziet je gedachten als scheepjes voorbij 
komen, van rechts naar links. Je neemt de tijd om 
ze voorbij te laten varen, dat doen ze uit zichzelf. Je 
hoeft er niets voor of mee te doen. Je aanschouwt 
en merkt het op wanneer je de neiging hebt te 
gaan reageren. En dan kies je er steeds opnieuw 
voor om ze alleen te aanschouwen. Wanneer ze 
voorbij zijn gevaren richt je je aandacht weer op je 
adem. Bij nieuwe gedachten herhaal je, met een 
glimlach, het proces - met dank aan Dr. Tomek 
Wyczesany 
 

Lees verder op de volgende pagina 
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Deze vier manieren van omgaan met emoties: 
1. erbij blijven, doorvoelen 
2. relativeren en ombuigen 
3. waarnemen van gedachten zonder op de 

automatische piloot te gaan reageren 
4. jezelf afleiden door je aandacht bij een 

anker te brengen (bijvoorbeeld je adem) 
 
zetten een actief proces in werking van komen 
tot meer acceptatie. Dat is fijn. Zo kun je door 
te vertragen meer opmerken en komen tot 
meer zelfinzicht. Dat kan je helpen steeds 
vaker steeds milder te denken en handelen. 
 

Combineer dat met meer bewust omgaan met 
je gevoel en je merkt dat je actief aan het 
leren bent hoe je moeilijke dingen een plek 
kunt geven en los kunt laten wat je niet meer 
nodig hebt. Dat geeft rust en ruimte en helpt 
je met zelfvertrouwen stevig te staan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wordt 2020 jouw jaar om hier stappen 
in te zetten? En wil je daar een stuk 
begeleiding bij van een professional 
die je in korte tijd echt verder kan 
helpen? Je bent bij ons aan het juiste 
adres! Neem contact met ons op, we 
helpen je graag verder. 
 

Van STRENG MOETEN naar MILD 
WILLEN 
Hoe spreek je met jezelf? Is je innerlijke 
stem een goede vriend? Ga je zo met 
jezelf om zoals je omgaat met iemand 
van wie je veel houdt? Of kraak je jezelf 
regelmatig af, stel je jezelf eisen, leg je de 
lat altijd hoog, is het niet snel goed 
genoeg? Vertel je jezelf doemscenario’s, 
dat dingen vast mis gaan, dat mensen je 
niet zien of waarderen? 
Als mens kunnen we heel geneigd zijn 
streng en onvriendelijk tegen onszelf te 
zijn. En dat nog goed te praten of logisch 
te vinden ook. “Want wat doe je anders? 
Stilzitten, luieren, dan vind je alles maar 
best, komt er niets meer uit je handen, 
dingen lopen mis en dat levert allemaal 
gedoe en narigheid op”. En dat willen we 
voorkomen. Dit soort gedachten leren we 
vaak in de loop van ons leven aan. We 
worden er goed in  Het goede nieuws is 
dat je compassie kunt trainen. En dat 
leidt tot veel meer, diepe, rust, een 
groter zelfvertrouwen én betere 
resultaten. 
 

Ben je soms of vaak van het 
strenge moeten en wil je meer 
ontspannen kunnen genieten van 
je leven en werk? Dan ben je bij 
ons aan het goede adres! In 6 à 
10 coachgesprekken naar minder 
stress en meer rust en plezier. 
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De training Effectief en assertief communiceren en de trainer heb ik als erg positief ervaren. Het 
gemêleerde groepje van medecursisten vond ik ook heel prettig. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan 
om op een gezonde en assertieve manier mijn grenzen aan te geven en te beschermen. Tijdens de 
training heb ik o.a. geleerd om mijn temperamentvolle reacties om te buigen naar assertieve! Ik wil 
echt iedereen aanraden om deze training een keer te volgen!’ 
 

Marjolein Loggen, commercieel medewerker binnendienst RTV NH/AT5 
 

  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).  

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 (075-614.54.27) of schrijf je direct in via de website. 
 

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. 

Training Effectief & Assertief 

Communiceren 
Wil 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 en assertief 
communiceren, speciaal voor managers en professionals, 
verzorgen we al jaren met veel plezier.  

Op 3 en 17 april 2020 vindt de eerstvolgende training weer 

plaats. We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers. 
Het animo voor deze training is altijd groot, dus schrijf je snel in!  
Trainer: Miranda Langedijk Locatie: in onze praktijk in Zaandam. 
 

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!  
 

 

DIRECT 

INSCHRIJVEN 

voor deze 

training! 

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
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=70
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Referenties  
Langedijk Consult bestaat sinds 2002. Ons bureau floreert al jaren dankzij 
tevreden klanten. Nieuwe klanten komen vaak bij ons via mond-tot-mond reclame. 
Op deze pagina vind je enkele referenties van klanten en opdrachtgevers over hun 
ervaringen met onze individuele coaching, teamcoaching, training of Coach Toolkit. 

Prettige sfeer en verstandhouding 
Ik heb het coachtraject bij Miranda (een 
individueel traject én duocoaching met een 
collega) als geweldig ervaren.  
Miranda weet op een warme, luchtige en 
humoristische manier een spiegel voor te houden 
en zij geeft handvatten om alle issues aan te 
pakken. Dit alles zorgt voor een prettige sfeer en 
verstandhouding en ondanks dat het diep kan 
gaan geeft Miranda je het gevoel dat alles goed 
komt. 
Sylvia 

Zorgvuldig en snel tot de kern 
In mijn rol als manager binnen de modaliteit 
Tram hebben Miranda en ik samen een 
coachtraject voor het hele management van 
Tram (zo'n 50 leidinggevenden) opgezet. 
Het is me daarbij opgevallen dat Miranda 
direct bij aanvang de doelen en kaders van het 
traject scherp stelde. Zo was meteen duidelijk 
wat we van elkaar en van haar als coach 
konden verwachten. De afgestemde doelen 
heeft ze gedurende het traject steeds voor 
ogen gehouden. Bij eerdere 
organisatieveranderingstrajecten ben ik die 
doelgerichtheid niet vaak tegengekomen. Ik 
vind haar aanpak echt heel positief! 
Leonie Boekel, manager bij GVB  

 

Geleerde met veel plezier 
toepassen 
Tijdens de tweedaagse training Effectief en 
assertief communiceren heb ik ervaren dat ik in 
staat ben assertief en effectief te communiceren! 
Ik heb genoten van deze twee dagen. Miranda is 
een hele fijne trainer, vriendelijk, rustig, helder, 
professioneel, maar bovenal iemand bij wie je je 
meteen vertrouwd voelt. Zij schept de belangrijke 
voorwaarde: vertrouwen en een heerlijke 
omgeving om deze dagen door te brengen. En 
dat met een groep mensen die elkaar niet kenden 
en die na twee dagen communiceren, openheid, 
je kwetsbaar durven opstellen, leren en 
reflecteren mij en elkaar op een positieve wijze 
mooie feedback gaven, waarop ik nog lang kan 
teren. Oftewel, ik ben lerende, ik wil en zal nog 
veel oefenen (is een keuze J) en ik zal de komende 
tijd bewust met vallen en opstaan de geleerde en 
geoefende stof in de praktijk gaan toepassen. En 
dat met veel plezier. Want door te communiceren 
op deze wijze kom je op een heel positieve 
manier verder in alle facetten van je leven! 
Joke Meijer, adjunct-directeur primair 
onderwijs  
 

Meer referenties? Je vindt ze hier 

https://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=245
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JEZELF OF ANDEREN COACHEN?  Dé tool om dit te realiseren! 
 

Heb je een leerdoel? Of wil je beter kunnen coachen? 
Kom tot een plan van aanpak met  

Het SuccesManagementSpel 
 

Ben je op zoek naar een origineel en zinvol cadeau voor Kerst? Wil je je team 

een inspirerend cadeau geven? Een relatiegeschenk waarmee je iemand 

succes wenst of feliciteert met geboekt succes?  
Kies voor Het SuccesManagementSpel.  
Dé toolkit om jezelf en anderen te (leren) coachen. 

 

Maak nog  t/m 31 december 2019 gebruik van onze feestelijke 
kortingsactie! 

 

Vul bij je bestelling in onze webwinkel de kortingscode FSTH43 in en ontvang 
direct 15% korting! Je krijgt onze complete coach toolkit voor slechts € 29,85 ex. 
BTW en zonder verzendkosten! Klik hier om te bestellen! 
 

 

Met Het SuccesManagementSpel 
krijg je snel en eenvoudig op tafel waar je 
kwaliteiten liggen, wat er goed gaat, en 
welke ontwikkelpunten je voor jezelf ziet. 
 
 

Wat onze toolkit onderscheidt van veel 

andere spellen is dat elk thema heel 

concreet is uitgewerkt in gedrag dat je 

kunt vertonen om meer succesvol te zijn. 
 
 

Bovendien bevat de toolkit een spelbord 
en bijbehorende coachvragen, die het 
eenvoudig maken om een compleet 

coachgesprek te voeren, gericht op die 
ontwikkelingen die voor jou relevant zijn.  
 
 

Zo weet je na afloop niet alleen welke kwaliteiten 
en ontwikkelpunten je hebt, maar heb je ook een 

gericht actieplan om tot meer succes te komen.  
Of dat nu is met betrekking tot Plannen, Je plek 

innemen, Communiceren of één van de andere 12 
uitgewerkte thema’s. 
 

Zie hiernaast een greep uit de 144 TO DO KAARTJES met 
concrete succesvolle acties die je verder helpen bij 
het daadwerkelijk leren realiseren van je doelen! 

http://www.langedijkconsult.nl/pages/content.php?page=153
https://www.langedijkconsult.nl/pages/order_step1.php?page=214
https://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 BIJ 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

