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Jaargang 16, Editie 4 

Nr. 54, December 2021 
Projectmatiger werken 
Stap voor stap je doel bereiken:  

I 
n de herfst zijn we onze miniserie gestart over ‘projectmatiger wer-

ken’.  We hebben aandacht besteed aan het ABC-tje voor projectmatig 

werken. Daarbij zijn we ingegaan op de A4-methode, het SMART ma-

ken van je doelen en het komen tot een LEAN A3 projectplan.  

Methodes en plannen die behoorlijk wat nadenken vergen. 

Als je eenmaal SMART hebt wat je gewenste einddoel is dan kan het zijn dat 

je meteen doorgaat met dat rationele denken om te komen tot even ratio-

nele oplossingen. Daarmee zou je creatieve oplossingen over het hoofd kun-

nen zien.  

Het kan enorme winst opleveren wanneer je als het ware ‘out of the box’ 

gaat denken. Dat vergt dat je open gaat staan voor nieuwe ideeën. Maar 

kom maar eens aan nieuwe ideeën. Dat is nog lang niet simpel. 

In deze nieuwsbrief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langedijk Consult 

In deze nieuwsbrief: 

Stap voor stap:  een ABC-tje 

Als je projectmatig wil wer-
ken start je met een doel 

(A): je definieert het eindre-
sultaat  

Een volgende stap is het ma-
ken van een analyse van de 
uitgangssituatie (B): waar 

sta je nu?  

Tot slot heb je een actieplan  
(C) nodig om van A naar B te 

komen. 

Niet moeilijk en vast een open 
deur: de crux zit ‘m in het echte 

doen en vormgeven van deze 
stappen.  

Hoe vaak ga je toch gewoon 
maar aan de slag zonder goed 

overdacht doel of plan?  

• Projectmatiger werken 
Komen tot creatieve oplossingen 
Brainstormen = samenwerken p.2 

Mindmapping    p.3 
 

• Klant in de Schijnwerpers  
Een klant vertelt over zijn traject 
van zelfreflectie naar gedrags- 
verandering    p.4 

• Nieuws 
Prijsverlaging Coach Toolkit p.5 
Week van de Werkstress p.5 

 

Miranda Langedijk 

Agenda: 

Komen tot creatieve oplossingen: brainstormen en mindmapping 

• 25 maart & 8 april 2022 
Training Effectief & Assertief  
Communiceren              p.6 

Om tot vernieuwing te komen helpt het vaak enorm om samen te sparren 

over mogelijkheden zonder je aan de voorkant te laten belemmeren. Het 

valt niet mee om eventuele doemscenario's en beren op de weg daarbij als 

het ware even te parkeren en je creatieve geest de vrije loop te laten.  

We zijn erg gewend om meteen te denken in oplossingen die je meteen kunt 

gaan uitvoeren. Brainstormen vergt dat je ruimte geeft aan het boven halen 

van ideeën en suggesties die lang niet allemaal uitvoerbaar zullen zijn, maar 

die je wel kunnen inspireren om eens een ander perspectief te kiezen in je 

benadering. 

Wil je in je eentje je creatieve kant meer be-

nutten? Dan is het maken van een mindmap 

een goede optie! Een mooie manier om al je 

ideeën en gedachten te structureren. 

komen tot creatieve oplossingen 

https://www.langedijkconsult.nl/projectmatiger-werken/
https://www.langedijkconsult.nl/projectmatiger-werken/
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Brainstormen = samenwerken 

Een brainstorm start met 

een concrete vraagstelling 

of doel. In de divergentie-

fase worden alle acties, 

ideeën, oplossingen met 

betrekking tot de vraag 

gespuid.   

In de convergentiefase worden deze vastgelegd, 

geordend, verwerkt en geëvalueerd. 

Brainstormen = een kunst 
Een brainstormsessie is een leuke én effectieve manier 

om oplossingen voor een probleem of de benodigde 

acties voor een project te bedenken. 

Door samen te denken en open te staan voor elkaars 

ideeën, hoe  onlogisch ze  misschien ook mogen lijken, 

stimuleer je elkaar en kom je verder. Het is soms een-

voudiger om voort te borduren op het idee van een 

ander, dan om iets geheel nieuws te verzinnen.  

Sommige ideeën zullen op een gegeven moment weer 

van tafel verdwijnen. Andere ideeën leiden wel tot 

inspirerende en bruikbare toevoegingen. 

Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen 

vanuit verschillende invalshoeken oplossingen worden 

aangedragen.  Twee weten meer dan één! 

Een voorwaarde voor een succesvolle brainstormses-

sie is het creëren van een veilige setting. Een setting 

waarin alle deelnemers zonder terughoudendheid hun 

ideeën kunnen spuien, naar elkaar luisteren en elkaar 

stimuleren.  

Leid je zelf een brainstormsessie, dan kun je hierop 

sturen, bijvoorbeeld door waardering te uiten voor 

gekke, onverwachte, onhaalbare suggesties in plaats 

van mensen onderuit te halen of af te kappen.  

Brainstormtechnieken 

Er zijn veel verschillende brainstorm technieken.  

De meest bekende is de ‘post-it’ of ‘brain writing’ me-

thode. Hierbij schrijf je in 5 à 10 minuten al je ideeën 

op losse post-its. Die plak je daarna op een groot vel om 

ze vervolgens te kunnen te ordenen en rubriceren. 

Voordelen: 

• Je kunt opschrijven wat er maar in je opkomt 

• Je kunt de post-its gemakkelijk verplaatsen en clus-

teren 

• Je hoeft niet te wachten op je beurt, met de kans 

dat je je eigen idee vergeet of dat je er niet tussen 

kunt komen. Dat maakt deze techniek ook bijzonder 

geschikt voor introverte personen 

• Je kunt, wanneer je de opgeplakte ideeën van ande-

ren  ziet, op nieuwe, aanvullende ideeën komen  

Een brainstorm is heel erg geschikt om in een 
groep te doen. Wil je in je eentje tot een crea-

tieve oplossing komen?  
Op de volgende pagina leer je meer over mind-

mapping 

Aan het eind van een sessie breng je samen 

wel weer alle ideeën terug naar een realistisch 

plan. 
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Je start een mindmap vanuit het midden, met het 

hoofdonderwerp. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto 

waarin we het maken van deze  winternieuwsbrief 

‘Projectmatiger werken’ als voorbeeld hebben geno-

men.  

Vanuit het hoofdonderwerp teken je vervolgens enkele 

takken en daar schrijf of teken je een deelonderwerp 

bij. Om het geheel overzichtelijk te houden gebruik je 

één woord of tekening per tak. Wij kozen voor 

‘brainstormen’, ‘mindmapping’, ‘klantervaringen’, 

‘nieuws’, ‘bedrijfsinformatie’ en ‘training & coaching’. 

Vervolgens teken je vanuit de deelonderwerpen takken 

voor de sub onderwerpen. Hierbij schrijf of teken je 

alle sub onderwerpen die bij je opkomen. 

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, 
teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de 
vorm van een boomstructuur rond een centraal thema.  

Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te 
ondersteunen en bij leren en onthouden. Elektronische 
mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het inter-
actief toegankelijk maken van complexe en multimediale 
informatie. 
Bron: Wikipedia 

Mindmapping  

Wil je informatie ordenen, een creatief proces starten 

of een project in stukken verdelen, dan kun je een 

mindmap maken. 

Gedachtendump 

Heb je zoveel gedachten, informatie en ideeën in je 

hoofd dat je door de bomen het bos niet meer ziet? 

Dan kan het helpen om eerst een gedachtendump te 

maken, alvorens je alles in je mindmap zet.  Noteer 

alles wat er in je opkomt over een bepaald onderwerp 

op een flap, een leeg A4-tje of op het kladblok in je 

telefoon. Als voorbeeld hieronder één van onze 

’bierviltjes’ met items voor deze en de vorige nieuws-

brief. Dit helpt je om te beginnen in plaats van te ver-

zanden in de veelheid van je gedachten. 

Hoe zet je vervolgens al je ideeën om in concre-
te acties en taken? 

Je leest het in onze volgende nieuwsbrief! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visualisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomstructuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenobject
https://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
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Klant in de schijnwerpers Klant in de schijnwerpers 
Klaas Geugjes— Van zelfreflectie naar gedragsverandering 

Grenzen stellen 

Bij Miranda heb ik in slechts enkele coachgesprekken 

geleerd actief grenzen te stellen in mijn werk. 

In het verleden vond ik het lastig om met de drukte in 

mijn werk om te gaan. Het leverde me veel stress op. 

Als het me tenslotte dan echt te veel werd, uitte ik 

dat op een zeer explosieve en onterechte manier.  

 

Van zelfreflectie naar gedragsverandering 

Al direct in ons eerste gesprek, wandelend in Zaan-

dam, adviseerde Miranda me hier zelf iets aan te 

gaan doen, door af en toe nee te zeggen en het eer-

der bij mijn collega’s en leidinggevenden aan te ge-

ven, wanneer ik vol liep. Mijn eerste gedachte was: 

‘’Lekker dan! Alsof het mijn fout is dat ik zoveel op 

mijn bord krijg.’’ 

Maar in de volgende gesprekken kreeg ik steeds meer 

inzicht in mijn eigen gedrag en ontwikkelde ik meer 

zelfreflectie. Ik wilde het graag allemaal goed doen, 

pakte in mijn werk alles op en zei nooit nee. Ik was 

altijd bezig met problemen oplossen, maar zag niet 

welke overwinningen ik inmiddels had behaald.  Ook 

was ik me er niet zo goed van bewust hoe anderen 

mijn gedrag zouden kunnen ervaren. Dat doe ik nu 

anders. 

Coachtraject met Mindfulness programma 

Miranda is zeer deskundig en dat gaf me veel ver-

trouwen. Ik heb haar adviezen dan ook steeds direct 

toegepast. Ze luistert heel goed naar de dingen die je 

zegt en pakt precies díe punten eruit waar het om 

gaat.  

Ook haar Mindfulness programma heeft me erg ge-

holpen. Een aantal onderdelen, die voor mij goed 

werken,  heb ik eruit gehaald en die gebruik ik nog 

steeds. Ik heb er nieuwe inzichten, meer rust en meer 

balans tussen mijn werk en privé door gekregen. 

 

Eén team 

Ook onze organisatie heeft baat gehad bij mijn coach-

traject. We hebben twee vestigingen, één in het wes-

ten en één in het oosten van het land, met allebei 

een andere wijze van communiceren. Mijn direct lei-

dinggevende en een aantal collega’s zitten op een 

andere locatie dan ik zelf. Het hele team komt nu ie-

dere twee weken één dag naar de zaak voor overleg. 

Dat werkt goed. We zijn veel  meer één team gewor-

den.  

Klaas Geugjes,  
Service Projectmanager 
ClimaRad 

R 
eflectie en zelfreflectie is een onderwerp dat in onze coaching regelmatig aan bod komt. Zie ook onze 

artikelen hierover onder  het thema Persoonlijk Leiderschap. 

Klaas Geugjes is tijdens zijn coachtraject met reflecteren aan de slag gegaan. Het heeft hem én de or-

ganisatie waar hij voor werkt veel opgeleverd.   

Wil je  zelf je reflectievermogen vergroten, blinde vlekken leren zien  

en de kloof tussen weten en doen overbruggen?  

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 

https://www.langedijkconsult.nl/persoonlijk-leiderschap-artikelen/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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Het SuccesManagementSpel blijvend in prijs verlaagd! 

 

O 
nze coachtoolkit Het SuccesManagementSpel is blijvend in prijs ver-

laagd en kost nu slechts € 24,95 incl. BTW!  

Dus ben je nog op zoek naar een origineel en zinvol cadeau 

voor de feestdagen?   

Wil je je team een inspirerend cadeau geven?  

Kies dan voor Het SuccesManagementSpel. Dé toolkit om je coachende 

vaardigheden te versterken. De toolkit bevat 12 workshops, onder ande-

re om beter te leren plannen, communiceren, je rol te pakken en je zelf-

vertrouwen te vergoten. 

Je bestelt ’m eenvoudig, zonder verzendkosten, in onze webwinkel.  

Nieuws 

€ 42,50 

 

€ 24,95 

Week van de werkstress 

Tijdens de jaarlijks in november terugkerende Week van 

de Werkstress hebben we op social media weer volop 

aandacht besteed aan verschillende manieren om werk-

stress te reduceren. 

Het centrale thema dit jaar was ‘Mentaal Sterk!’ met 

bijzondere aandacht voor de sub thema's  Krachtbron-

nen, Krachten bundelen en Duurzame kracht. 

Thema’s die ons aan het hart gaan en waar wij in onze 

nieuwsbrieven en artikelen uitgebreid over schrijven. 

Wil je onze informatie en tips over deze sub thema's nog 

eens nalezen? Zie o.a. deze artikelen op onze website: 

Uit de dip: werken aan je fysieke weerstand 

Uit de dip: rustig en gestaag opbouwen 

Werkstress reductie: het belang van sociale steun 

Werkstress reductie: het vergroten van je regel- 

mogelijkheden 

Mooie stappen in de herfst 

In de afgelopen, prachtig gekleurde, 

herfstmaanden hebben we weer genoten 

van de mooie gesprekken met onze coach-

klanten. Al wandelend vanuit onze praktijk in Zaan-

dam of online via videobellen. 

In oktober zijn we gestart  met enkele mooie MT/

teamtrajecten  gericht op de versterking van de com-

municatie en samenwerking. 

Verder startten,  na  enige vertraging vanwege coro-

na, weer twee nieuwe begeleide intervisietrajecten 

in de zorg. 

Wil je meer informatie over onze individuele, 

teamcoach- of intervisietrajecten? 

 

Of wil je direct een af-

spraak maken?   

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  

contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/coach-toolkit/
https://www.langedijkconsult.nl/webwinkel/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/uit-de-dip-werken-aan-je-fysieke-weerstand/
https://www.langedijkconsult.nl/uit-de-dip-rustig-en-gestaag-opbouwen/
https://www.langedijkconsult.nl/werkstress-reductie-het-belang-van-sociale-steun/
https://www.langedijkconsult.nl/werkstress-reductie-het-vergroten-van-je-regelmogelijkheden/
https://www.langedijkconsult.nl/werkstress-reductie-het-vergroten-van-je-regelmogelijkheden/
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 beter voor jezelf opkomen, effectiever je ideeën inbrengen, je grenzen duidelijk stellen zon-
der in een conflict te belanden of steviger overkomen tijdens gesprekken en vergaderingen: as-
sertief gedrag en effectieve (non)verbale communicatie is de sleutel tot succes.  

Onze succesvolle en hooggewaardeerde tweedaagse training Effectief & Assertief Communi-
ceren is onlangs weer door de deelnemers naar volle tevredenheid afgerond. Ze zijn zeer positief en zetten gro-

te stappen. De eerstvolgende training is op 25 maart en 8 april 2022.  
Wil je deelnemen? We werken in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers en 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!  

“Tijdens de training heb ik geleerd hoe ik op een positieve 
manier voor mezelf kan opkomen en om feedback te zien als 
iets om van te leren. De sfeer binnen de groep voelde 
heel veilig, waardoor ik mezelf kon laten zien. Ik ben er dan 
ook heel dankbaar voor dat Miranda als trainer 
en wij als deelnemers deze sfeer samen hebben 
gecreëerd.” 

Ramona, leerkracht ZMLK-onderwijs  

Herman Broerencollege  

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 jaren 
hebben begeleid zaten o.a.: leidinggevenden, docenten, 
zorgprofessionals, zelfstandig ondernemers, accoun-
tants, P&O medewerkers, adviseurs, ICT-ers, beleids-, 
financieel, administratief, verkoop- en servicemedewer-
kers, uitvoerders, voormannen, planners, beheerders, 
assetmanagers, engineers, (school)directeuren en pro-
jectleiders. 

Meer referenties? Je vindt ze hier. 

Wil je effectiever en assertiever communiceren? 

Neem contact met ons op 

voor meer informatie of 

aanmelden. 

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 25 maart en 8 april 2022 

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

Locatie: gewerkt wordt in 
onze mooie, ruime en sfeer-
volle trainingsruim-
te 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/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 ook 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

