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Jaargang 16, Editie 3 

Nr. 53, Oktober 2021 
Projectmatiger werken 
Zo kom je tot een SMART plan! 

D 
e vakantie is weer voorbij, de scholen zijn begonnen. Een mooie 

tijd om weer meer de regie te nemen in je leven. Een goed mo-

ment om nieuwe doelen te stellen en een SMART plan te ma-

ken om ze te realiseren. Waarop wil je je de komende periode 

richten? Is er een project in je werk of privé waar je mee aan de slag wil? 

In deze herfstnieuwsbrief gaan we in op de basis van projectmatig werken. 

In een behapbaar project maak je je doelen concreet en ga je ervoor zorgen 

dat je ze ook behaalt. We kijken naar de winst die het kan opleveren om za-

ken  projectmatiger aan te pakken of dat nou in je werk is of privé. 

Elk project vergt in essentie het zetten van dezelfde basisstappen: een ‘ABC-

tje’. 

A. Je stelt een doel. Hoe zie je het gewenste eindresultaat voor je? 

B. Je maakt een analyse van de uitgangssituatie. Wat is de huidige situatie? 

C. Je maakt een actieplan om van A naar B te komen. Wat doe je wanneer 

en hoe? 
 

Juist het bewust zetten van deze stappen helpt je om je richting te bepalen,  

overzicht te krijgen en te houden, je niet te verliezen in bijzaken, gemoti-

veerd te blijven en niet in uitstelgedrag te verdwijnen. 

Dus wil je je eigen boot bouwen, je administratie digitaliseren, een jaarplan 

opstellen, een schoolreisje of je vakantie plannen, je zolder verbouwen of de  

samenwerking in je team verbeteren?  Dan kun je jezelf helpen te starten en 

door te zetten door dit projectmatig aan te pakken.   

In deze herfstnieuwsbrief én in de winternieuwsbrief geven we je hiervoor 

volop instrumenten en tips mee. Projectmatig werken vergt lef hebben. 

We starten  dan ook met 5 tips om door te pakken. Dan de A4 methode en 

meer over het SMART maken van je project. Tot slot een handige invultool 

om aan de slag te gaan met je eigen LEAN A3  projectplan.  

Op naar een geslaagd project! 

In deze nieuwsbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Langedijk Consult 

In deze nieuwsbrief: 

Doelen schieten vaak de 

grond uit als paddenstoelen. 

Onze to-do lijsten hebben de 

neiging te groeien als kool.  

Als doelen niet uit zichzelf 

uit het oog verdwijnen, on-

dergesneeuwd raken in de 

hectiek van alledag of stie-

kem onbewust worden uitge-

steld, dan springen we er 

soms middenin, zonder ons 

bewust af te vragen wat we, 

wanneer en hoe, precies wil-

len bereiken.  

Projectmatiger werken helpt 

je dingen voor elkaar te krij-

gen! 

• Projectmatiger werken 
Een project vergt lef hebben!  
5 Tips om door te pakken p.2 

A4 methode, SMART  p.3 
LEAN A3 projectplan  p.4 

 

• Klant in de Schijnwerpers  
Ervaringen van klanten met  
Timemanagement  p.6 

• Nieuws 
Coachproeverij Den Helder p.7 
Prijsverlaging Coach Toolkit p.7 

 

Miranda Langedijk 

Agenda: 
• 5 & 19 november 2021 

Training Effectief & Assertief  
Communiceren              p.8 
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5. Durf specifieke keuzes te maken 

Zelf aan de slag ? 

Op de volgende pagina’s praktische handvatten 
om projectmatiger te gaan werken 

2. Durf te schatten 

3. Durf te vragen 

1. Durf af te bakenen 

4. Durf verwachtingen te bespreken 

Wanneer je samenwerkt is het belangrijk dat de verant-

woordelijkheden in het project goed belegd zijn.  

Neem regelmatig de tijd om verwachtingen over en 

weer helder op tafel te krijgen. Niet alleen je verwach-

tingen over de inhoud (wat gaan we doen), maar ook 

over het proces (hoe werken we samen).  

Een project is eenmalig. Het is geen ‘business as usual’, 

je hebt nog geen routine of vaste werkwijze. Daarom 

vergt het bewuste aandacht en een goed projectplan. 

Zo kun je het project beter managen. Je ziet waar je 

afwijkt van de planning en waar je bij kunt stellen.  

Als iets nieuw is, is het natuurlijk wat lastig in te 

schatten hoe lang benodigde activiteiten gaan duren. 

Durf een inschatting te maken in plaats van geen stap 

te plannen, omdat je niet weet hoelang je bezig zult 

zijn. Je kunt altijd bijstellen.  

Pas wanneer je taken in de tijd gaat inplannen, kun je 

aan anderen goed aangeven wat je wanneer van hen 

nodig hebt of aan hen gaat leveren. 

Een project is een in tijd en middelen begrensde activi-

teit om iets te creëren.  Durf voor één realistisch, haal-

baar doel te kiezen en maak dit niet steeds groter of 

anders. Voor je het weet ben je 10 jaar bezig  :-) 

Een project vergt bijna altijd samenwerking met ande-

ren. Vraag jezelf af ‘wat doe ik zelf’ en ‘wat vraag ik aan 

een ander’? Ga na waarin een ander meer expertise 

heeft  en durf hulp te vragen. 

Je kunt alles wat je doet dat uit meer taken bestaat 

die tot hetzelfde eindresultaat leiden en die met el-

kaar samenhangen een project noemen.  

Door al deze taken stap voor stap uit te voeren be-

haal je uiteindelijk het gewenste resultaat en is je pro-

ject afgerond.   

Je kunt het grootste project behapbaar maken door 

alle taken stap voor stap uit te voeren.  

Om te weten waar je aan toe bent en helder te heb-

ben wat je te doen staat, kun je beter een groot aan-

tal kleine taken inplannen dan enkele grote.  

Ze stuk voor stuk afronden en afvinken, helpt om ge-

motiveerd te blijven. 

Een project vergt lef hebben! 
5 Tips om door te pakken 
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O 
m je eigen project overzichtelijk en praktisch haalbaar te maken, kun je het stap voor stap steeds 

concreter maken. Neem een concreet einddoel voor ogen en maak dit SMART. Dat helpt je om je 

taken vervolgens zo specifiek mogelijk te maken. Beantwoord voor jezelf daarbij de volgende vra-

gen: 

 

 

Zelf aan de slag? 
Instrumenten en tips om je project SMART te maken 

TIP 

Het helpt om je doel te visualiseren. Hoe ziet het er zo 
meteen uit, wat doet het, wie heeft er belang en baat bij, 
wat levert het op? 

→  Hoe ziet mijn afgeronde project eruit? → Wanneer moet het klaar zijn?  

TIP 

Wat zijn de mijlpalen, de grote tussenstappen waar je 
blij van wordt als ze af zijn? 

SMART A4 - de meest basale methode 

• Neem een leeg vel A4-papier en verdeel het in 3 ge-

lijke delen. 

• Beschrijf het uitgangspunt van je project in het bo-

venste vak, het gewenste eindresultaat in het on-

derste vak en daar tussenin globaal de stappen die 

gezet moeten worden om van begin naar eind te 

komen. 

Nu weet je waar je staat en wat je einddoel is.  

De volgende stap is het SMART maken van wat je 
hebt genoteerd op je A4. 

Specifiek 
Maak je doelstelling concreet: wat, wie, waar, wan-
neer, waarom? 

Meetbaar 
Maak je stappen en output meetbaar:  in euro’s, uren, 
een tevredenheidsscore, etc.. 

Acceptabel en Ambitieus 
Zijn je doel en de werkwijze die je kiest OK voor jezelf 
en de mensen die erbij betrokken zijn? Bijvoorbeeld 
in termen van duurzaamheid en efficiëntie.  
Is het doel ambitieus genoeg? Motiveert het je en 
brengt het genoeg op om er moeite voor te doen? 

Realistisch 
Maak je doel haalbaar. Ligt de lat niet te hoog? 

Tijdgebonden 
Plan je project in de tijd. Wanneer doe je wat? 
Plan ook alle tussenstappen en taken in je agenda. 

Met een LEAN A3 plan beschrijf je op een eenvoudige, gestructureerde manier de achtergrond,  

voortgang en resultaten van een project 

Hoe? Probeer het zelf op de volgende pagina 
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 1. Achtergrond 

− Waarom wil je hier aan werken?  

− Wat is het probleem? 

− Wat is de noodzaak?  

− Wat gebeurt er als je het niet doet? 

− Wie heeft er belang bij? 

2. Huidige omstandigheden 

− Wat is de stand van zaken op dit moment? 

− Wat is het verschil tussen de huidige en de 
gewenste situatie? 

− Met behulp van cijfers, grafieken, tekeningen 
en  foto’s kun je de uitgangssituatie SMART 
(zie pagina 2) in kaart brengen. 

3. Doelen 

− Wat is het gewenste SMART eindresultaat? 
(Zie pagina 2) 

− Wat zijn de voorwaarden voor het behalen van 
succes?  

− Is er een Plan van Eisen (PvE)? 

− Met behulp van cijfers, grafieken, tekeningen 
en  foto’s kun je het eindresultaat SMART in 
kaart brengen. 

4. Analyse 

− Een grondige analyse van het probleem. 

− Wat gaat er mis en waar? 

− Wat zijn de mogelijke oorzaken? 

− Met cijfers, grafieken en diagrammen kun je 
dit verder aantonen. 

Werken met je eigen LEAN A3 projectplan 

H 
et invullen van een Lean A3 projectplan helpt je om op een gestructureerde manier vooronderzoek te 

doen, de noodzaak te bepalen, SMART doelen op te stellen, verbeteringen voor te stellen, voortgang 

te rapporteren, te evalueren en, na implementatie, het proces te borgen.  

Het is een voortschrijdend document. Je vult het in de loop van een project aan met de vergaarde in-

formatie en inzichten. Net zolang tot je project afgerond is.  

De stappen 5 tot en met 8 vind je  

op de volgende pagina 
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6. Planning 

− Wie gaat wat, wanneer en hoe uitvoeren? 

− Met een realistische tijdsplanning naar aanlei-
ding van je actielijst kun je de voortgang/
status van het project bijhouden.  

− Een tijdsplanning is niet alleen een schatting 
van hoeveel tijd je per actie nodig hebt, maar 
ook een overzicht (in de agenda) van wanneer 
welke actie wordt uitgevoerd. 

− Zo zie je of de planning haalbaar is. Zijn de 
betrokken mensen op de afgesproken tijden 
beschikbaar? Zijn acties die nodig zijn om vol-
gende stappen te zetten tijdig gereed? 

7. Verifiëren van resultaten 

− Zijn alle acties tijdig en goed afgerond?  

− Wat is het resultaat? 

− Hebben de verbeteringen de gewenste effec-
ten? 

− Met grafieken, cijfers, diagrammen, tekenin-
gen en foto’s kun je aantonen wat de resulta-
ten van je project zijn. 

8. Vervolgtraject 

− Delen en presenteren van de resultaten. 

− Evalueren, hoe is het gegaan? Wat ging er 
goed, wat had er anders, beter gekund? 

− Zorg dat je leerpunten vasthoudt.  

− Vier je successen samen! 

− Bedenk hoe zaken te borgen en draag zo nodig 
zaken over aan degene die met de uitkomsten 
van je project gaat werken.  

5. Voorgestelde maatregelen 

− Welke verbeteringen zijn nodig om de hoofd-
oorzaken van het probleem, zoals die uit de 
analyse zijn gekomen, weg te nemen of aan 
te passen? 

− Wat zijn de verwachtingen waaraan de maat-
regelen  moeten voldoen? 

− Maak een actielijst! 

Hierna: 

Ervaringen van enkele van onze klanten met  

Timemanagement 
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I 
n gesprekken met klanten komt met regelmaat ook het onderwerp Timemanagement ter sprake. Klanten 

vinden het vaak lastig om structuur aan te brengen in hun werkzaamheden, doelen te bepalen, te plannen 

of te prioriteren.  Door deze zaken goed aan te pakken ervaren ze meer rust én energie. Hieronder enkele 

klantervaringen. 

Klant in de schijnwerpers Klant in de schijnwerpers 
Ervaringen van klanten met Timemanagement 

 

Wil je zelf PROJECTMATIGER gaan werken?   

Coaching kan helpen je doelen te realiseren! 

 

Wil je meer informatie of   

direct een afspraak maken?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

“Werken aan timemanage-
ment bleek meer dan ‘beter 
plannen’!  
Het heeft me duidelijk ge-
maakt welke kant ik op wil.” 

Eva 

“Door de training ‘Persoonlijk Timemanagement’ bij 
Langedijk Consult heb ik het lef en concrete hand-
vatten gekregen om van Dromen te gaan naar 
Doen.” 

Hans Lammers, facilitair mede-

werker Rabobank 

“Ik ben echt heel blij met het hele coachingstra-
ject. Miranda krijgt van mij een dikke 9! 
Ik heb heel veel geleerd en pas dit ook allemaal 
toe in mijn leven. Hierdoor heb ik veel meer rust. 

Ik voel mij weer helemaal energievol. Ik deel mijn 
dag thuis goed in qua inspanning en ontspan-
ning.  

Ik weet beter prioriteiten te 
stellen, privé en in het werk 
en ik heb weer zin om nieu-
we dingen op te pakken in 
mijn werk.” 

Petra Ekkes, leraar VSO 
Herman Broerenstichting  

 

“Het is me meer dan ge-
lukt mijn doel te berei-
ken. Het is fijn om weer 
de regie te hebben en 
stevig aan het roer te 
staan!” 

Leidinggevende Hoog-

heemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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O 
p 21 en 22 juni 2021 organiseerde de gemeente Den Helder voor al haar medewerkers een online 
Kennisfestival over duurzame inzetbaarheid: het Springplankfestival. 

De gemeente bood met 60 verschillende digitale workshops en lezingen een overzicht van wat er 
binnen en buiten de organisatie allemaal mogelijk is op dit gebied en waar je als medewerker zelf de 

regie in kunt nemen om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. 

 
Coachproeverij bij de Gemeente Den Helder 

 

Nieuws 

Prijsverlaging Het SuccesManagementSpel per 15 november 2021! 

Ben je op zoek naar een origineel en zinvol cadeau voor de feestdagen? 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 je coachende vaardigheden te 
versterken. De toolkit bevat 12 workshops, onder andere om beter te leren plannen, 
communiceren, je rol te pakken en je zelfvertrouwen te vergoten. 

€ 42,50 

 

€ 24,95 

Maar wacht nog even met bestellen! 
 

Per 15 november 2021 verlagen we de prijs van Het SuccesManagementSpel.   

De Coach Toolkit kost dan geen € 42,50 incl. BTW maar slechts € 24,95 incl. BTW. 

Wil je meer informatie over  

Het SuccesManagementSpel?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

Langedijk Consult is 
vaste partner van 
de Gemeente Den 

Helder.  
We verzorgen er 

sinds 2016 met veel 
plezier individuele 
coaching en team-

coaching.  

Miranda werd door de gemeente uitgenodigd om op het festival een coachproeverij te verzorgen. Medewerkers 
die zich inschreven voor een coachsessie konden zo op een laagdrempelige manier kennis maken met coaching.  
Erg leuk dat we op deze manier onze bijdrage konden leveren. 

https://www.langedijkconsult.nl/coach-toolkit/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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. Deze training is inmiddels vol. In het voorjaar verzorgen we de training  opnieuw op  

25 maart en 8 april 2022. Je kunt je hiervoor nu alvast aanmelden. Het animo voor deze training is altijd 
groot, dus schrijf je snel in! 

Training 
Effectief & Assertief Communiceren 

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 dui-
delijk communiceren en je doelen daadwerkelijk gaan 
halen!  

Praktische informatie 

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 ja-
ren hebben begeleid zaten o.a.: leidinggevenden, do-
centen, zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, 
accountants, P&O medewerkers, adviseurs, beleids-, 
financieel, administratief, verkoop- en service mede-
werkers, uitvoerders, voormannen, planners, engineers, 
(school)directeuren en projectleiders. 

“Door deel te nemen aan de training Effectief & Assertief 
Communiceren heb ik een extra stap kunnen zetten in mijn 
totale coachtraject. Ik voel dat ik weer een stap verder ben 
gekomen om voor mezelf op te komen én er te zijn!” 
Eveline, projectleider Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 

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 

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. 

Wanneer: vrijdag  5 en 19 november 2021 (vol!) en 
vrijdag 25 maart en 8 april 2022 

Tijd: beide trainingsdagen duren van 9.00 uur tot 
16.00 uur.  

Locatie: gewerkt wordt in on-
ze mooie, ruime 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. 

https://www.langedijkconsult.nl/training-effectief-en-assertief-communiceren/
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/
https://www.langedijkconsult.nl/miranda-langedijk/
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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

