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Zelfcompassie 
De sleutel naar innerlijke rust en geluk 

In deze nieuwsbrief: 
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wanneer je het moeilijk 

hebt, lijdt, faalt of  

het gevoel hebt dat je  

tekort schiet 
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W 
anneer je je wilt verdiepen in het begrip zelfcom-

passie kun je niet om Kristin Neff  heen. Zij maakte 

internationaal naam met haar onderzoek naar 

zelfontplooiing en zelfcompassie. Reacties op haar 

boek Zelfcompassie - Stop jezelf te veroordelen liegen er niet om. Zo 

zegt Daniel J. Siegel: “Dit boek is verplichte kost voor iedereen die op 

zoek is naar innerlijke rust en geluk” en Mihaly Csikszentmihalyi, au-

teur van Flow: “een originele en effectieve manier om de kwaliteit 

van je leven te verbeteren.”  

Ik denk dat die reacties niet alleen iets zeggen over haar boek, maar 

dat ze heel goed het enorme belang aangeven van het versterken 

van zelfcompassie in je leven.   

Hoewel we het nog helemaal niet zo makkelijk vinden om compassie 

voor onszelf te hebben, blijkt dat we vaak al veel meer doen op het 

gebied van zelfcompassie dan we ons bewust zijn. Juist dat bewust 

worden van wat je al doet om vriendelijk en liefdevol te zijn voor je-

zelf helpt enorm om de drempel naar het trainen van meer zelfcom-

passie te verlagen.  

“  Voor deze nieuwsbrief vroegen we enkele van onze klanten, op-
drachtgevers en relaties hoe zij in hun dagelijkse praktijk zelf-

compassie concreet vorm geven.  

De 3 elementen van zelfcompassie  

Compassie met anderen in 5 stappen 

Zelfcompassie in 5 stappen 
 

En daar tussendoor tref je natuurlijk de mooie voorbeelden die we 

mochten ontvangen 

In deze nieuwsbrief 
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 “  Zelfcompassie vind ik best een lastig begrip.  
Het betekent voor mij zelfliefde. Om daar 

meer invulling aan te geven doe ik meer dingen 
voor mezelf en breng ik meer tijd met mezelf door.  
Ik heb dat lang niet gedaan, maar ik heb ontdekt 
dat dat goed voor me is.  

Ik maak bijvoorbeeld in mijn eentje een wandeling, 
ga alleen naar de film, haal iets heel lekkers voor 
mezelf te eten of ik ga in mijn eentje naar ons fami-
liehuis in Zeeland. 

 
Wolthéra Hamaker, P&O adviseur Regio College  

Definitie van zelfcompassie 

Kristin Neff geeft aan dat zelfcompassie uit  

3 elementen bestaat: 

 

1  Begrip en vriendelijkheid voor jezelf als je 

het moeilijk hebt. In plaats van zelfkritiek of 

het negeren van je emoties, zoals verdriet of 

angst. 

2  Acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uit-

maakt van het leven.  We zijn met elkaar ver-

bonden in dat we allemaal mens zijn en daarmee 

sterfelijk, kwetsbaar en niet perfect.  In plaats van 

de lat voor jezelf  (in allerlei opzichten) te hoog te 

leggen. 

3  Het bewust onder ogen zien van je eigen 

emoties, zonder te oordelen.  Dit vergt een 

mindfulle manier van waarnemen van de realiteit, 

van dat wat is, zonder het kleiner of groter te ma-

ken, zonder het kwijt te willen of er in te verdwij-

nen. 

 

Compassie voor jezelf is daarmee niet echt anders 

dan het hebben van compassie voor anderen.  

Omdat we het vaak veel lastiger vinden om com-

passie met onszelf te hebben, kan het helpen om 

het begrip compassie eerst eens te bekijken ge-

richt op de ander.  

Op de volgende pagina: 
Compassie met anderen in 5 stappen 

“  Zelfcompassie hebben...dat vind ik heel lastig. In praktijk laat ik anderen voorgaan. Ik doe de dingen waar-
van ik denk dat anderen er blij mee zijn. Ik neem mezelf vaak voor dat ik beter voor mezelf wil zorgen. Maar 

puntje bij paaltje kom ik niet voor mezelf op. Ik vind het lastig om in groepen mijn mening te geven. Of tegen ie-
mand in te gaan als ik weerstand krijg. Dan denk ik al snel "laat maar". Daarmee ben ik niet vriendelijk voor me-
zelf. 

“  Ik ga er af en toe tussen uit met mijn beste 
vriendin. Heerlijk een paar dagen naar een leuke 

stad, winkelen, lekker eten, niets hoeven en bijklet-
sen.  
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1 Opmerken 

Compassie voelen vergt in de eerste plaats dat 

je opmerkt dat de ander het moeilijk heeft. Zon-

der bewust opmerken kom je niet  tot  medele-

ven.   

2 Verdragen 

Daarbij vergt het dat je er bewust voor kiest 

de emoties van de ander te verdragen in 

plaats van ze ‘niet te willen zien of ervaren’ of 

‘er niet tegen te kunnen dat de ander deze 

emoties heeft’. 

Compassie met anderen in 5 stappen 

W 
at merk je op, wanneer je compassie voelt voor een ander?   

Bijvoorbeeld voor iemand van wie je veel houdt. 

“ Zelfcompassie heeft volgens mij te maken met vergevingsgezindheid richting jezelf. Het is best lastig 

om jezelf te ‘’vergeven’’.  Ik denk dat het vooral te maken heeft met negatieve overtuigingen die in je 

jonge jaren zijn ingegrift.  

Ouders, leraren, andere opvoeders en andere kinderen kunnen je laten denken dat je iets niet goed doet. 

Dat je dom bent, dik, lelijk of slecht. We zijn heel gevoelig voor dit soort negatieve commentaren. Eén rotop-

merking blijft veel langer hangen en dringt dieper door dan heel veel positieve opmerkingen.  

Lichaam en geest zijn een eenheid. Wat je denkt en voelt, vertaalt zich in je lichaam. Hoe dat gebeurt, is 

voor ieder mens verschillend.  

Yoga is een manier om vriendelijk te zijn voor je lichaam. Tijdens de oe-

feningen kun je fysieke blokkades opmerken of zelfs pijn voelen. Door 

deze fysieke gewaarwordingen te aanvaarden en bewust naar deze 

plekken toe te ademen, kun je in je eigen tempo je grenzen steeds ver-

der verleggen. De pijn kan hierdoor verminderen of zelfs helemaal ver-

dwijnen.  

Dit heeft ook een positieve invloed op je mentale gezondheid. Lichaam 

en geest komen op die manier weer in balans en in beide ga je meer rust 

ervaren. 

Dirk-Jan Lust, regressietherapeut en yogaleraar bij  Yoga Instituut Dirk-Jan Lust  

https://dirk-janlust.nl/
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“  Zelfcompassie is mezelf een pauze gunnen 

3 Vriendelijk reageren vanuit  begrip 

voor de ander 

Vervolgens vergt het dat je met gevoel rea-

geert op de pijn van de ander. Compassie is 

geen rationele reactie. Je voelt de behoefte 

om de ander op de één of andere manier te 

helpen vanuit warmte en zorgzaamheid. Ie-

mand helpen wil niet zeggen dat je de pijn of 

de oorzaak van de pijn weg moet nemen. Je 

reageert vanuit begrip en vriendelijkheid. 

4 Acceptatie dat lijden onvermijdelijk 

deel uitmaakt van het leven 

Het is inherent aan het feit dat we mens zijn, 

dat we fouten maken en dat er dingen op 

ons pad  komen die we moeilijk vinden om 

mee om te gaan.  Naarmate je je beter reali-

seert wat het inhoudt om mens te zijn, 

wordt het makkelijker om met begrip en 

vriendelijkheid te reageren.  

5 Zonder oordeel 

Die vriendelijke en begripvolle houding vergt 

dat je echt naar de ander luistert en reageert 

zonder met een (negatief) oordeel te komen 

of meteen in oplossingen te schieten. 

Op de volgende pagina kun je het 5 stappenmodel op jezelf toepassen 
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Zelfcompassie in 5 stappen 

 

De kracht van kwetsbaarheid 

Om beter voor jezelf te zorgen helpt het enorm wan-

neer je kwetsbaar durft te zijn. Daarmee geef je jezelf 

heel veel ruimte. 

Iemand die daar heel veel over heeft geschreven en 

gesproken (én wereldberoemd is geworden op dit the-

ma :-)) is Brené Brown. 

 

 

Brené Brown: De kracht van kwets-

baarheid 

TED 23 december 2010 

M 
isschien ben je al heel mild voor jezelf. Maar misschien kun je jezelf soms enorm op je 

kop geven of onderuit halen, vinden dat je beter zou moeten presteren, pieker je over 

wat je allemaal verkeerd hebt gedaan en vul je in hoe erg anderen dat vinden.  Kort-

om, je hebt dan het gevoel dat je niet (goed) genoeg (bezig) bent.  

Zelfcompassie betekent dat je, net zoals je zou 

doen bij iemand van wie je houdt, met meer com-

passie handelt richting jezelf. In plaats van jezelf 

hard te veroordelen stop je energie in je bewust 

te worden dat je ook gewoon een mens bent. Je 

beseft dat lastige dingen gebeuren, dat je fouten 

kan maken en dat je dingen tegen kunt komen in 

jezelf die je niet zo leuk vindt. Al die dingen kun-

nen je stress geven, bijvoorbeeld in de vorm van 

angst, verdriet of boosheid. 

Vanuit zelfcompassie sta je juist stil bij die emo-

ties, vanuit vriendelijkheid en begrip, zonder oor-

deel. In plaats dat je je energie stopt in niet te wil-

len wat is, helpt het  je de realiteit  te accepteren 

en jezelf af te vragen hoe je op dit moment het 

beste voor jezelf kunt zorgen. 

Wanneer je met compassie met jezelf omgaat, 

ontstaat er rust in je hart en hoofd, waarna je 

meestal vanzelf weer ruimte ervaart om wijze be-

slissingen te nemen.  

Kortom, pas nu het 5 stappen - compassie - model toe op jezelf: 

 

1 Opmerken 

Zelfcompassie begint bij op te merken wat een 

situatie met je doet. Welke gedachten, gevoelens, 

gedrag en fysieke gewaarwordingen merk je op bij 

jezelf?   

Bijvoorbeeld: een knoop in je maag, een brok in je 

keel, een vol hoofd, tranen die hoog zitten, buik-

pijn, hoofdpijn, trillen, weg willen lopen, jezelf op 

je kop geven, boosheid, teleurstelling, angst. 

“ Zelfcompassie is echt luisteren naar mijn lijf 

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability?language=nl
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“  Steeds maar piekeren. Dat gaf me heel veel 
stress. Toen heb ik geleerd om juist vriendelijk 

met die negatieve gedachten en angst om te gaan. 
Om milder te zijn voor mezelf.  

Dat was een enorme eye-opener. Nu kan ik het 
veel beter loslaten. Het grootste verschil is dat ik 
mezelf niet meer zo onderuit haal. Ik waardeer 
mezelf meer. 

2 Verdragen 

Misschien merk je op dat je de gedachten of ge-

voelens die je tegenkomt (in je lijf) niet wil heb-

ben of voelen. Kijk of je ervoor kunt kiezen ze toe 

te staan, te laten zijn. Het is eigenlijk heel mooi 

en belangrijk dat je deze signalen opmerkt. Zon-

der deze signalen zou je door kunnen gaan, bij-

voorbeeld met over je grenzen gaan, jezelf om-

laag halen, in agressie of passiviteit blijven, je 

hoofd  in het zand steken, vluchten etc.  

Hoe vaker je stil staat bij lastige emoties, des te 

veiliger het wordt om  juist dat te doen.  Het doet 

zeer, maar je beweegt er doorheen.  

3 Vriendelijk reageren vanuit begrip voor 

jezelf 

Bied jezelf warmte en zorgzaamheid. Hoe kun je 

jezelf helpen? Wat is een liefdevolle reactie? 

Het gaat er niet om dat de pijn moet verdwijnen. 

Je reageert mild en vriendelijk voor jezelf, omdat 

je begrijpt dat je niet perfect hoeft te zijn en je 

goed voor jezelf wil zorgen.  Je bent al goed, zoals 

je bent! 

Je snapt dat dit te leren doen enorm bijdraagt aan 

het versterken van je zelfvertrouwen. 

“ Door meer van mezelf te gaan houden heb ik ook geleerd milder te zijn voor anderen. Ik zit niet meer zo snel 
in de aanval of verdediging. Ik denk dat ik er aardiger door ben geworden, minder  oordelend.  
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4 Acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt 

van het leven 

Wanneer iemand van wie je houdt een fout maakt of iets 

moeilijks meemaakt, vinden we het vaak logisch om met be-

grip, liefdevol,  te reageren in plaats van meteen boos te wor-

den. Je snapt dat de ander ook maar een mens is en troost de 

ander als die verdrietig of bang is of zichzelf onderuit haalt.   

In deze stap leer je ook zo met jezelf om te gaan. Wees zo 

vriendelijk mogelijk voor jezelf en behandel jezelf zoals je een 

geliefde zou behandelen of zoals die op jou, met begrip en 

compassie, zou reageren.   

“  Ik was vaak jaloers op anderen. 
Door de coaching snap ik dat ik 

zelf steeds bang was te kort te krijgen. 
Leren meer van mezelf te houden 
maakt dat de jaloezie weg smelt.  

 

“  Ik was vaak moe. Het was veel. Ik 
wilde meer rust. Maar ik kon niet 

gewoon op de bank zitten. Ik was altijd 
bezig.  Ik dacht dat rust kunnen nemen 
niet in me zat. Ik wilde me niet schuldig 
voelen, dus dan ging ik door. Ik heb in 
de coaching geleerd meer compassie 
met mezelf te hebben. Ik wist niet dat 
ik dat kon trainen, maar dat kan :-) Het 
maakt dat ik nu veel beter voor mezelf 
zorg. 

“  Zelfcompassie is mezelf iets 
moois gunnen. Het allermooiste 

om te doen vind ik reizen. Ik spaar 
daarvoor en ik heb nu al drie keer een 
droomreis gemaakt.  

 

“  Zelfcompassie betekent voor mij 
kwetsbaar mogen zijn. Mogen 

huilen, mezelf troosten, mijn grenzen 
stellen, hulp vragen, complimenten 
ontvangen, mijn hart open stellen en 
goed voor mezelf zorgen! 

5 Zonder oordeel 

Ga na of je (impliciete) oordelen over jezelf hebt. Zo kun je 

bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: “zit niet zo te piepen, lekker 

handig van me, dat heb ik natuurlijk weer, wat stom van mij, 

natuurlijk kan ik dat niet, wat zullen anderen wel niet van me 

denken?” 

Streng zijn voor jezelf helpt je niet verder. Het is iets anders of 

je realistisch kijkt naar je mogelijkheden en jezelf helpt te le-

ren, of dat je jezelf onderuit haalt onder het mom van dat je 

dat verdient of het daardoor beter zal gaan doen.  Ook de lat 

onrealistisch hoog leggen is een vorm van jezelf onderuit ha-

len. Je kan dan namelijk alleen maar falen.  

Vanuit zelfcompassie stel je jezelf 

realistische, haalbare doelen. En 

weet je dat het evengoed mogelijk 

blijft dat je die niet haalt :-).  
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 W 
e hebben in de herfst weer een aantal mooie trainingen  en workshops mogen verzorgen voor 

o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Gemeente Dijk en Waard, Stich-

ting De SMD en het GVB. Op locatie en in onze eigen praktijk. 

We ontvingen mooie referenties.  

Nieuws 

Een 10 voor toepasbaarheid 

Ik vond de training Effectieve Communicatie erg goed. 

Een fijne afwisseling tussen theorie en praktijk met oog 

en ruimte voor persoonlijke verhalen. 

Miranda kan erg goed luisteren en weet op een objec-

tieve, duidelijke wijze situaties te ontleden en tot de 

kern te komen. 

Milan Lobrij, wetenschappelijk medewerker RIVM 

Een goede communicatietrai-

ning met fijne opbouw en ruim-

te voor diepgang. 

Fijn dat de trainer echt luister-

de en prikkelende vragen stelde 

om je verder te helpen. 

Bedankt! 

Roos Nieuwendijk, projectmanager CIBG  

Ik heb de training Effectieve 

Communicatie als zeer fijn er-

varen, zeer waardevol en inspi-

rerend. 

De training, gegeven door Mi-

randa, geeft veel stof tot nadenken en inzicht in hoe 

het geleerde toe te passen in de praktijk: een 10! 

Chamelva van Kallen, subsidiemedewerker DUS-I  

Training Effectieve Communicatie VWS  Workshop met Het SuccesManagementSpel 
We hebben in een klein gezel-

schap een ontzettend fijne 

workshop gehad.  

De workshop was gefocust op 

het in kaart brengen van per-

soonlijke ontwikkelpunten waarbij we goed begeleid 

werden door de coach, Miranda, en Het SuccesMa-

nagementSpel.  

Het SuccesManagementSpel stelde ons in staat om 

met elkaar een goed diepgaand gesprek te hebben en 

knelpunten en kansen samen te ontdekken.  

Miranda had aandacht voor ieder persoonlijk en kon 

binnen no-time tot de kern van het vraagstuk door-

dringen. 

Femke Flietstra, 

medewerker kabinetszaken   

Gemeente Dijk en Waard 

Wil je meer informatie over  

onze trainingen en workshops?  

Bel ons:  075-614.54.27 

Of ga naar het  

contactformulier 

https://www.langedijkconsult.nl/coaching-training/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
https://www.langedijkconsult.nl/contact/
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Klant in de schijnwerpers Klant in de schijnwerpers 
Door zelfcompassie uit de burn-out 

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 

I 
k ben er in de afgelopen 1,5 jaar achter gekomen dat het vergroten van zelfcompassie me uit een burn-out 

heeft gehaald. Het heeft mijn leven in alle opzichten fijner gemaakt. Ik ben mijn grenzen gaan zien en respec-

teren en ik ben dichter bij mijn gevoel gekomen. 

Zelfcompassie zit in  alles 
Het zit in alles. In grote dingen als van mezelf mogen 

erkennen wanneer ik moe ben en daaraan toe mogen 

geven. Bijvoorbeeld door niet tot 11 uur 's avonds 

door te gaan met werken.  Of voor elke klus de verant-

woordelijkheid te nemen en dan alles perfect te willen 

maken. Door in mijn pauzes tijd te nemen voor mezelf. 

Door mezelf te gunnen thuis lekker op de bank liggend 

bij te komen.  Door niet hard door te hoeven fietsen 

naar mijn werk, maar relaxed om me heen te kijken en 

te genieten van de omgeving. Ik heb weer tijd gemaakt 

voor hobby's. Ik geniet bijvoorbeeld weer van muziek. 

Dat was lang weg. 

De druk eraf 

Ik merk het nu op wanneer ik zelfs tijdens een wande-

ling ga 'presteren'. Hard doorlopen en doorgaan tot 

mijn lijf op is. 

In de zomervakantie heb ik een fietstocht gemaakt 

met mijn vriendin. We fietsten voor het plezier en na-

men alle tijd van de wereld. De druk was er helemaal 

van af en dat maakte het een heerlijke reis. 

Streng zijn voor jezelf kan 'normaal' worden en voelen 

als 'logisch' om te doen. Zo logisch dat ik het me niet 

meer bewust was. Dat gaf me steeds meer spanning 

en vermoeidheid. Mijn plezier in de dingen verdween. 

Goed voor mezelf zorgen! 
Nu merk ik op wat echt belangrijk is voor me. Ik leef! Ik 

zorg goed voor mezelf. Tot in de kleinste dingen. Ik zet 

mijn tent op met geduld. Het hoeft niet 'perfect en 

snel'. Ik strik mijn veters zelfs bewuster :) Ik kwam er-

achter dat ik ze zo strak trok dat het niet comfortabel 

voelde...  

Zelfcompassie verandert mijn leven. Nu klinkt het wel-

licht alsof het nu allemaal 'perfect gaat', maar zo is het 

natuurlijk niet... Het vergt dat ik alert blijf, want anders 

schiet ik voor ik het 

weet terug in de ou-

de patronen.  

En 'perfect' hoeft het 

ook niet te worden :)  

 

Anoniem 

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? 

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 grote 

stappen. De eerstvolgende training is op 31 maart en 14 april 2023.  
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 handelen vanuit 
zelfcompassie, open, eerlijk en duidelijk communice-
ren en je doelen daadwerkelijk gaan halen!  

Praktische informatie 

Wanneer: 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. 

De training Effectief & Assertief Communiceren brengt je 
weer dichter bij jezelf en helpt je anderen en de wereld 
beter te begrijpen.  De trainer, Miranda, is professioneel 
kundig en ervaren. 
Raymond Domingo, product-
ontwikkelaar Nedap Healthcare  

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

