
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Écht contact met de ander, effectieve communicatie 
 

Process Communication Model® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Process Communication Model® geeft handvatten om  
écht contact te maken en relaties te verbeteren.  

PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier  
in je werk en draagt bij aan optimale resultaten;  

of het nu om leren, leiding geven of persoonlijke contacten gaat. 
 



 
  

 

 

Met PCM krijg je zicht op effectief gedrag van jezelf en ook leer je 
negatief gedrag begrijpen en om te zetten in positieve interacties. 
Je ontdekt hoe je de ander kunt motiveren; of het nu een leerling 
is, een klant of een collega. Vanuit zelfinzicht lever je een concrete 
bijdrage aan een positieve sfeer in je omgeving. Dit vertaalt zich 
door in opbrengsten en resultaten. Omdat je weet wat werkt voor 
jou en je gesprekspartner. 

 
KOC Diensten wil de kennis over en het gebruik van PCM stimuleren. 
Niet omdat we denken dat de wereld maakbaar is, maar omdat het 
een krachtig gereedschap blijkt te zijn om het contact tussen 
mensen te verbeteren. In een gebroken wereld is het onze 
verantwoordelijkheid om te proberen elkaar écht te begrijpen en te 
bereiken. Dat is de waarde van goede communicatie en PCM helpt 
daarbij.  

 
 
Het Process Communication Model® levert je op: 
 

• Plezier in leren en ontwikkelen stimuleren en vergroten. 

• Diversiteit in je benadering van mensen en omgaan met verschillen. 

• Creëren van een sociaal veilige leer- en/of werkomgeving 

• Positieve verbinding maken met leerling/collega of klant. 

• Stress verminderen bij jezelf en de ander. 

• Effectief persoonlijk leiderschap en inzicht in managementstijlen. 

• Ineffectief gedrag en miscommunicatie verminderen. 

• Je eigen energiehuishouding managen. 

 
Het gedragsmodel Process Communication Model (PCM) is een ontdekking van Taibi 
Kahler. Kahler ontdekte patronen in gedrag. Deze zijn door iedereen te herkennen. 
Deze patronen geven aan welke ‘taal’ iemand spreekt en waardoor hij of zij 
gemotiveerd wordt. Bij ieder mens zijn deze gedragspatronen waarneembaar. Als 
je hier weet van hebt, kun je erop anticiperen en maak je makkelijker contact. 
 
Het (her)kennen van behoeften en omgaan met voorspelbaar en zichtbaar 
stressgedrag verbetert je communicatie op alle fronten.  
 
In welk spreekwolkje herken jíj je eigen stressgedrag?  

   



 
  

 

 

Driedaagse Basistraining 
 
Om PCM echt goed te leren kennen, bieden we een driedaagse Basistraining aan.  
Wanneer D.V: 14 en 15 januari en 5 februari 2021 
Trainer:  Korstiaan Karels 
Waar:   Nieuweweg Noord 251, Veenendaal 
Kosten:  € 900,- p.p. incl. persoonlijk profiel, koffie/thee en lunch. 
 
 
Training op locatie 
 
De inhoud van de basistraining kan ook 
geboden worden in een 
maatwerkprogramma. Op een studiedag met 
uw team wordt PCM gepresenteerd binnen 
de context van úw situatie. Passend bij uw 
vraag. Of het nu gaat om het omgaan met 
gedragsproblemen, verbetering van het 
klassenmanagement of de samenwerking in 
het team. De trainer bespreekt vooraf met u 
voor welke thema’s PCM toegepast kan 
worden en brengt een specifieke focus aan 
op de studiedag. 
 

Maatwerk 
 
Tijdens een studiedag of bij lesbezoeken en 
coaching kunnen we o.a.focussen op: 

- Kindgesprekken 
- Groepsplan gedrag en de verbinding 

met ZIEN! 
- Verbeteren van de instructie 
- Samenwerkend leren 
- Groepsdynamiek 
- Relatie leerkracht/leerling 
- Kindvriendelijke schoolomgeving 
- PCM en christelijk mensbeeld 
- Zelfinzicht  
- Stressmanagement en 

werkdrukvermindering 
Persoonlijke profielen 
 
Als aanvulling op een training kunnen 
deelnemers een online vragenlijst invullen. 
Op basis hiervan wordt voor u een 
persoonlijk PCM-profiel opgesteld. 
Afhankelijk van de behoefte kunnen we op 
elk profiel een persoonlijke terugkoppeling 
geven. 
 
 

 
Jongerenprofiel  
 
Voor leerlingen tussen de 13 en de 25 is er 
het jongerenprofiel. Het biedt zelfinzicht 
en kan helpen bij studiekeuze en inzicht in 
motivatie(problemen). Het reikt 
persoonlijke handvatten aan voor  
aansluiting in de groep of communicatie 
met leeftijdgenoten of leraren.  
We kunnen dit profiel aanbieden voor €35,- 
p.p. (ex BTW). 

Trainers 
 
Onze trainers Jannette Baaij-Melis en  Korstiaan Karels beschikken 
over de officiële PCM-certificering. Neem contact op voor meer 
informatie,  M: 06-404 86 599  of  E: kkarels@koc.nu 
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Werkdruk in balans 
 
Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte 
oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik 
gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt 
toch overzicht. 
 
Zeker in de onderwijssector wordt veel werkdruk 
ervaren. De maatschappelijke eisen die gesteld 
worden aan leerkrachten, ib-ers en leidinggevenden 
zijn enorm. De echte oorzaak van werkdruk moet 
gezocht worden in de manier waarop we hier mee 
omgaan. Groei in zelfinzicht en het oefenen van 
concrete vaardigheden zijn het resultaat van een 
doordacht programma. 
 
Werkwijze 
Na een voorbespreking met de opdrachtgever, stellen 
we een maatwerkprogramma samen. Vaste 
onderdelen daarvan zijn: 

- Afname van een PCM profiel (indien nog niet 
beschikbaar). 

- Een trainingsdag waarin aandacht is voor motivatie, energiebalans en faalpatronen. 
Deelnemers formuleren hun persoonlijke doelen. In interactieve werkvormen 
worden vaardigheden geoefend. 

- Een persoonlijk gesprek met de individuele deelnemers. In het gesprek wordt het 
faalpatroon en de persoonlijke doelen met elkaar geconfronteerd. Dit leidt tot een 
verdiepende analyse waar het echte probleem zit en dus ook de oplossing vandaan 
moet komen. 

- Na een tot twee maanden vind een follow-up bijeenkomst plaats. Deelnemers delen 
hun effecten en stellen doelen bij. 

 

Resultaat 
U krijgt handvatten om verantwoorde keuzes te maken om werkdruk de baas te zijn. De 
oplossingen worden gezocht op het niveau van overtuigingen en door de deelnemers zelf 
vertaald in praktische dagelijks terugkerende acties. Deelnemers zijn zich bewuster van 
keuzes die zij hebben om hun werksituatie te sturen en stress te verminderen. 
 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor onderwijsgevenden die in principe gezond zijn, maar een 
uitdagende werkomgeving hebben waar overbelasting een risico is. De training kan gevolgd 
worden door het hele team of met een geselecteerde groep collega’s. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
 
K. (Korstiaan) Karels MSc 
Onderwijsadviseur en gecertificeerd PCM-trainer 
(06) 40486599 
kkarels@koc.nu 


