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Jaargang 17, Editie 2 

Nr. 56, September 2022 
Veerkracht 
Waarom veerkracht zelfcompassie vergt 

O 
mgaan met de dingen die stress geven is niet simpel. Zelfs als 

we op het strand zitten en de lucht is blauw, kunnen we nog 

stress ervaren.  Hoe je omgaat met wat je lastig vindt is be-

langrijk voor je veerkracht.  

In deze nieuwsbrief een voorzet voor een even simpele als effectieve basis-

reactie op je eigen stressrespons. Een manier om zelfcompassie vorm te 

geven en je hoofd en hart in te zetten om de weg naar rust en ruimte terug 

te vinden. 

In deze nieuwsbrief: 

 

Nieuwsbrief  
Langedijk Consult 

In deze nieuwsbrief: 

Veerkracht is het meebewe-

gen met de wind.  Te buigen 

en terug te veren zonder te 

breken.  

Hoe je denkt en hoe je om-

gaat met je gevoel, bepaalt in 

grote mate je veerkracht.  

Strenger zijn voor jezelf en 

minder ruimte geven aan je 

gevoel, verkleinen je veer-

kracht.  Je kunt er zelfs meer 

stress van krijgen.  

Tijd om uit de negatieve  

spiraal te stappen!  

• Waarom veerkracht                    
zelfcompassie vergt                         
Hoe het ervaren van stress tot 
meer stress kan leiden!  p.2 
Streng voor jezelf: minder         
veerkracht   p.3  

• Uit de negatieve spiraal 
Basisoefening in zelfcompassie p.4 
Trainen in zelfcompassie p.5 

• Klant in de Schijnwerpers  
Meer veerkracht en zelfvertrou-
wen      p.6 

Miranda Langedijk 

Agenda: 

• 4 en 18 november 2022 (vol!) 
31 maart en 14 april 2023 
Training Effectief & Assertief  
Communiceren            p.9 

Ik las een artikel, naar aanleiding van een proefschrift, over veerkracht. 

Over de vraag: hoe gaan we om met stressors (dingen die stress geven) in 

de werkcontext?  

Zeker gegeven wat er in bredere zin om ons heen gebeurt is dat een nogal 

relevant onderwerp. Kort door de bocht hebben we onder andere te maken 

met tekorten op de arbeidsmarkt, forse vergrijzing, een hoog verzuim en 

een hoge werkdruk, in een wereld waarin we op allerlei fronten met grote 

problematiek worden geconfronteerd.  

Dat vergt veel en we zien dan ook heel veel mensen met spanningsklachten. 

De vraag hoe je zelf (en als organisatie!) omgaat met spanning is dus be-

langrijk.  Dat omgaan met spanning is niet altijd simpel.  

Hoe het ervaren van stress tot meer stress kan leiden 

Ik ben me bewust dat het stellen van de vraag: “Hoe ga je zelf om met dat 

wat je stress geeft?” op zich al stress kan geven.  Dat klinkt misschien gek, 

maar we leggen de lat voor onszelf vaak (ongemerkt) heel hoog.  Op de vol-

gende pagina’s: hoe je reageert op stress kan je nog meer stress opleveren.  

Maar ook tips om uit de negatieve spiraal te komen! 
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2  De ander moet 

het beter doen! 

De vraag hoe je omgaat 

met stress kan ook boos-

heid oproepen. “Hoezo, 

hoe ga ik met stress om! De organisatie functioneert 

niet, die collega’s doen hun werk niet goed en daarom 

heb ik een probleem. Als de systemen hier nou ge-

woon op orde waren, dan kon je tenminste iets berei-

ken.” 

3 Moeten, moe-

ten, moeten  

Schuldgevoelens kunnen 

ook meteen oppoppen. “Ik 

moet goed omgaan met 

stress. Anders hebben mijn dierbaren, degenen die 

afhankelijk zijn van me, niets aan me, anders kan ik 

niet bijdragen, ben ik niet gezellig en sociaal genoeg.  

Ik moet me niet zo aanstellen. Waarom ben ik niet blij 

met de kansen die ik krijg, de mogelijkheden die ik 

heb, waarom maak ik het niet waar? Ik moet gewoon 

doorgaan, ik heb nou eenmaal geen andere keuze.” 

Heb je al stress?    

5 Verdoven en 

duiken 

Het kan ook zijn dat je 

van alles doet om weg te  

blijven bij dit soort ge-

dachten en gevoelens.  Door bijvoorbeeld hard te 

werken, steeds voor anderen te zorgen, veel te 

sporten, te feesten, door te duiken voor lastige din-

gen, ze niet aan te gaan, door lastige emoties en 

problemen te bagatelliseren, door te drinken of te 

shoppen, te gamen of Netflix series te verslinden.  

En misschien heb je dit soort gedachten, gevoelens 

en gedrag nooit    

4 Wat is er mis 

met mij? 

Er kan ook verdriet of 

angst bovenkomen. 

“Waarom ben ik zo vaak 

gestrest? Ik wou dat ik vrolijk was, dat het leven lich-

ter voelde.  Waarom kan ik niet dealen met die lastige 

emoties? Ik wil me niet weer zo sip en machteloos 

voelen. Ik wil niet steeds piekeren en malen. Ik wou 

dat ik weer eens gewoon goed kon slapen. Ik word er 

zo moe van en ik zie zo op tegen steeds dezelfde situ-

aties, of steeds weer nieuwe problemen.” 

1 Hoge lat 
Het hebben van een hoge lat kan gepaard gaan met overtuigingen die druk geven. Zoals: “Ik moet goed om 

kunnen gaan met stress. Ik wil geen stress hebben. Wanneer ik stress heb betekent dat dat ik de dingen 

niet aankan, dat ik niet goed genoeg ben, een probleem heb, minder goed presteer dan anderen. Anderen lopen 

niet met een steen op hun maag en een brok in hun keel rond.”  Deze overtuigingen geven dan stress, bovenop 

de spanning die je al ervaart.  
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Dat zet druk op jezelf, toch? Het leidt tot veel "ik moet" en “ik mag niet”. Tot veel negatief oordelen over jezelf en 

anderen. Dat leidt makkelijk tot het verkleinen van je veerkracht. Je raakt er immers door uit verbinding met jezelf 

en met anderen. 

Direct uit de negatieve spiraal 

stappen,  je veerkracht herstellen 

en je stress verlagen? 

Op de volgende pagina een eenvoudige 
en zeer effectieve oefening 

A 
ls mens vinden we het vaak lastig om om 

te gaan met het leven. Zelfs als de situatie 

vrij ‘ideaal’ is blijken we onszelf mee te 

hebben genomen en aan te lopen tegen 

onze eigen emoties en overtuigingen.  

Zo kun je op een tropisch eiland piekeren over werk 

dat je niet (goed) hebt afgerond, je partner, kind of 

vriend(in) die niet leuk reageerde bij het ontbijt, het 

gebrek aan een partner, kind of vriend(in), of de 

vraag of je er wel goed genoeg uit ziet om op het 

strand te liggen. Om maar wat te noemen. 

Veel verdriet en spanning begint dus met de assump-

tie dat het anders, sneller, mooier, gelukkiger, krachti-

ger, evenwichtiger zou moeten kunnen. 

Ofwel, dat jij het beter zou moeten doen. Of dat jij 

beter zou moeten zijn. Het  is een vorm van streng 

zijn voor jezelf.  

Streng voor jezelf: minder veerkracht 
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S 
oms zit je zo vast in je interne strenge reacties op je eigen stress, dat je in een spiraal omlaag gaat. 

Wat kun je dan doen? Er is een basisreactie die je helpt om die spiraal te doorbreken. Een reactie die 

even simpel is als super effectief: Oefen jezelf om, met een kleine glimlach, tegen jezelf te zeggen: 

"Ja, ik ben gewoon een mens." 

In die reactie zitten 5 enorm belangrijke elementen: 

Wat te doen? Basisoefening in zelfcompassie 
Uit de negatieve spiraal 

1  Je kijkt aan wat er echt gebeurt en je herkent 

hoe je reageert. Je onderkent dus dat er een 

stressor is en wat dit met je doet. Dus dat je bij-

voorbeeld reageert vanuit angst, verdriet of schuld-

gevoel. Waarmee je jezelf als het ware aan het sa-

boteren bent. 

2  Je staat even stil en glimlacht in plaats van 

dat je doorgaat met het veroordelen van je-

zelf en of anderen, of het stellen van eisen aan 

jezelf of het jezelf blijven stellen van niet te beant-

woorden ‘waarom’ vragen. Daarmee bouw je de 

gelegenheid in om bewust én vriendelijk naar je-

zelf en de situatie te kijken. In plaats van jezelf 

dieper in de put te praten of jezelf steeds vaster te 

draaien in machteloosheid en wat je allemaal 

moet van jezelf, anderen of de wereld. 

3 Je realiseert je dat er niets mis is met je. Je 

bent een mens. Je bent niet alleen in je stress-

reactie en je hoeft je daarover niet te schamen. Dit 

is wat we doen als mens. Dit is hoe we vaak reage-

ren op dat wat we lastig vinden. Dat is ok.  

4 Het mooie is dat je iedere keer dat je mag op-

merken van jezelf wat er echt gebeurt, je op-

nieuw de gelegenheid hebt om bewust te kiezen 

hoe je wél wil omgaan met lastige situaties en emo-

ties. Misschien met wat meer begrip en vriendelijk-

heid. Wat liever voor jezelf en met wat meer (zelf)

vertrouwen. 

5 Door te glimlachen geef je je hersenen een 

signaal: ontspan maar, het is veilig. Hoe ho-

ger en oppervlakkiger je gaat ademen en hoe 

meer je fronst en bang of boos kijkt, je schouders 

optrekt en je spieren onbewust spant, des te meer 

signalen ontvangen je hersenen dat er iets mis is. 

Alle alarmbellen gaan dan af. Daarop reageren je 

hersenen door verder in te zetten op het verster-

ken van  een vecht-vlucht respons. Dat leidt dan 

tot een spiraal van nog meer spanning en negatie-

ve, angstige, piekergedachten. 
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Trainen in zelfcompassie 

Wil je je veerkracht en zelfcompassie vergroten?  
Wil je naar de kern en beter voor jezelf zorgen? 
Wil je met meer rust, plezier en energie leven? 
 

Plan een afspraak in, ik spreek je graag! 

Bel ons: 075-614.54.27 

Of ga naar het  
contactformulier 

Durf te vertragen 

Zo'n vriendelijke begripvolle reactie (glimlachen, het 

is ok, ik ben gewoon een mens) is er één waarmee je 

zelfcompassie vormgeeft. Zelfcompassie is mega be-

langrijk wanneer het gaat om het vergroten van je 

veerkracht én het jezelf helpen anders om te gaan 

met die dingen die je stress geven. Zelfcompassie 

geeft je namelijk de kans, de rust en ruimte, om wijs 

te kunnen reageren.  

Zo simpel? Ja, zo simpel. De ingewikkeldheid zit in het 

willen en durven vertragen en opmerken van wat je 

doet , denkt en voelt. Steeds opnieuw, bewust en zo 

vriendelijk mogelijk. Dat is vaak vooral lastig omdat 

vertragen lijdt tot voelen. Het doorvoelen van lastige 

emoties doet pijn. En pijn vermijden we het liefst. 

 

 

Heb geduld 

In praktijk vergt vertragen, aankijken (voelen) en 

meer zelfcompassie dus veel oefening. Soms kies je al 

je hele leven (onbewust) voor een veel strenger per-

spectief.  

Geef jezelf de tijd. Wanneer je fysieke kracht wil trai-

nen verwacht je ook niet dat je je doelen hebt be-

haald na twee keer een bezoek aan de sportschool te 

hebben gebracht.  

Geef het tijd en blijf oefenen. Je zult merken dat je 

dan met de tijd steeds iets eerder gaat opmerken hoe 

je reageert, iets eerder stil kunt staan daarbij en gaat 

kiezen voor een mildere houding. Hoe meer druk je 

daarop zet (streng) en hoe meer eisen je stelt aan het 

resultaat dat het op moet leveren (streng) des te 

mooier om je te beseffen dat je dat dus doorhebt en 

herkent. Elke keer een gelegenheid om dat eens ver-

der te onderzoeken. 

O 
p het ervaren van spanning en stress reageren we vaak eerder streng dan mild. Zo’n strenge reactie 

roept meer stress op. Daarmee kun je in een negatieve spiraal raken. Niet onhandig om die spiraal te 

doorbreken om beter om te kunnen gaan met stress.   

Dat doe je door je lichaam juist te gebruiken om de boodschap door te geven aan je hersenen dat 

het veilig is. Dat kan door wat rustiger en dieper te ademen, naar je buik, met de nadruk op je uitademing. Door 

te glimlachen, waardoor je oogzenuwen, mond en gezichtsspieren ontspannen en door je schouders wat te laten 

zakken. Kortom: door een houding aan te nemen die past bij "het is veilig" in plaats van een houding die roept 

"waar is de leeuw?!" 

Je herkent het vast wel.  Wanneer je je lichaam meer ontspant, nemen stressgedachten en angst af.  

https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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M 
ijn eerste ontmoeting met Miranda was tijdens een teamcoachtraject op mijn werk. Ons team 

had een heftige en ingewikkelde periode doorgemaakt. Er was veel schade ontstaan in ons 

team. Collega's waren wantrouwend naar de organisatie en naar elkaar toe.   

 

Klant in de schijnwerpers Klant in de schijnwerpers 
Meer veerkracht en zelfvertrouwen 

Miranda nam in het teamtraject de tijd om vooral 

eerst naar ons allemaal persoonlijk te luisteren. Zo 

zorgde ze er voor dat in het team eerst de rust weer 

terugkeerde. Er ontstond weer een basis van veilig-

heid en zelfvertrouwen.   

Ik had direct een klik met haar. Ik voelde me vrij om 

haar alles te vertellen en voor te leggen. Door mijzelf 

open te stellen kon ik de nare periode een plek geven 

en de draad snel weer oppakken.   

Groepsgesprekken in het team 

Ook tijdens de groepsgesprekken ervaarden we dat 

er ruimte was voor elkaar. Een ieder kon zijn of haar 

verhaal doen en op deze manier werd inzichtelijk wat 

er in de afgelopen tijd in en met ons team was ge-

beurd. Dit herbeleven hielp ons om dat zelf op een 

goede manier te kunnen verwerken en het een plek 

te geven. We gingen vooruit en de positieve energie 

kwam terug.  

Ik heb veel baat gehad bij dit teamcoachtraject. Dat 

Miranda rustig is en alle tijd voor je neemt, vind ik 

echt een kwaliteit van haar.  

Stap voor stap weer herstellen 

Enige tijd later, tijdens de coronaperiode, gebeurde 

er een aantal heftige dingen in mijn privéleven, waar-

door ik een terugval kreeg.  

Vanuit mijn werk kreeg ik de ruimte om professionele 

hulp in te schakelen. De eerste aan wie ik dacht, die 

me in deze noodsituatie zou kunnen ondersteunen, 

was Miranda. We hebben de coachgesprekken opge-

pakt. Ook nu startten we met het herstellen van de 

basis. Miranda’s Mindfulness programma hielp me 

om weer goed te kunnen slapen en daardoor voelde 

ik me ook steeds beter en sterker.  

Naar de kern 

De coachgesprekken, allemaal via video en toch zó 

persoonlijk, gaven me meer inzicht in mijn eigen ge-

drag en brachten zo mijn zwakke plek aan het licht: 

grenzen stellen.  

Miranda luistert goed naar wat je vertelt en komt 

heel snel tot de kern. Ze geeft je specifieke hand-

vatten om dagelijks mee te oefenen en verder te kun-

nen. En ze leert je om lief en mild te zijn voor je-

zelf. Deze vaardigheden pas ik nu zowel privé als in 

mijn werk toe. Ook de onderhoud sessies samen met 

mijn nieuwe leidinggevende, aan het eind van mijn 

traject, heb ik heel fijn prettig gevonden.    

Volgende carrièrestap vanuit kracht 

Ik gun iedereen zo’n traject als ik heb gehad. Het 

heeft me zeer veel gebracht en inzichten gegeven. Ik 

voel me nu zo sterk dat ik de volgende stap in mijn 

carrière heb te kunnen zetten!  

 
 
Een professional bij  
een grote gemeente  
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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 het najaar   vindt  op  4 en 18 november 
2022 de eerstvolgende training  weer plaats. Deze training is inmiddels vol.  In het voorjaar verzorgen we de trai-
ning  opnieuw op 31 maart en 14 april 2023. Je kunt je hiervoor 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 
duidelijk communiceren en je doelen daadwerkelijk 
gaan halen!  

Praktische informatie 

Wanneer: vrijdag 4 en 18 november 2022 (vol!) en 

vrijdag 31 maart en 14 april 2023 

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: € 575,- 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. 

“Miranda is een geweldige trainer met een uitzonderlijk 
scherp, analytisch, observatievermogen. De praktische 
tips en de achterliggende theorie zijn zeer bruikbaar en 
relevant. Ik heb meer vertrouwen in mijn eigen kwalitei-
ten en in anderen gekregen.”  
Renee Kooger, onderzoeker TNO  

Meer referenties? Je vindt ze hier. 

Wil je werken aan (werk)stressreductie en/of 

prettiger en duidelijk(er) communiceren? 

 
Wil je meer informatie over 

de training? 

Bel ons:  075-614.54.27 

 Of  meld je direct aan 
via het  

aanmeldformulier 

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, accountants, 
P&O medewerkers, adviseurs, beleids-, financieel, admi-
nistratief, verkoop- en service medewerkers, uitvoerders, 
voormannen, planners, engineers, (school)directeuren en 
projectleiders. 

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. 

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

We verzorgen individuele, team- en organisatietrajecten.  Wij werken landelijk.  
In onze praktijk of in je eigen omgeving het gesprek aangaan? Videotrajecten zijn uiteraard mogelijk. Veilig , ge-
zond 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 

• Jezelf 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

