
Maak echt contact en 
bereik samen zoveel meer 

Process Communication Model®



Communicatie of miscommunicatie? Herken de signalen. 

Zou je 
misschien, als je 
tijd hebt, hoor...

Weet wat werkt, met Process Communication
 
Langs elkaar heen praten, niet optimaal samenwerken en je 
onbegrepen voelen; in ons werk en dagelijks leven ervaren 
we dat allemaal weleens. En dat kan gevolgen hebben. We 
verliezen onze motivatie, presteren minder, worden moe, raken 
geïrriteerd of belanden in conflicten. Hoe komt dat? En liever: 
hoe kunnen we dat voorkomen?

Het Process Communication Model® helpt je om effectiever en met meer 
energie samen te werken, elke dag weer. Iedereen zit namelijk anders in elkaar. 
En voor iedereen werkt iets anders. Jouw boodschap komt beter over wanneer 
je loskomt van jouw communicatievoorkeuren en aansluiting zoekt bij die van 
de ander. Zo ontstaat erkenning, begrip en dynamiek. En bereik je samen zoveel 
meer. 



Hoe werkt Process Communication?

Het Process Communication Model® (PCM) geeft al onze behoeften en 
voorkeuren weer in zes persoonlijkheidstypen, die we allemaal in meer of 
mindere mate in ons hebben. Inzicht in deze unieke combinatie helpt je alles uit 
jezelf en de relatie met anderen te halen. Zodat je weet wat werkt. 

Je leert kenmerkend gedrag bij jezelf en anderen om te zetten in iets positiefs. 
Zo werk je effectiever samen, met meer energie, plezier en resultaat. 
Elke dag weer. Of je nu werkzaam bent in het bedrijfsleven of het 
onderwijs, grotere of kleine organisaties; de praktische
handvatten van PCM pas je overal toe. 
En voor thuis is het ook handig …

Ontstaan vanuit observatie, doorontwikkeld met NASA

Het Process Communication Model® is ontwikkeld door Dr. Taibi Kahler en 
biedt een unieke kijk op menselijk gedrag en hoe we communiceren. PCM 
is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd, met behulp van NASA. 
Organisaties als BMW, CocaCola en L’Oreal passen PCM al ruim 35 jaar 
wereldwijd toe ter verbetering van motivatie, leiderschap, teamdynamiek en 
stressmanagement.

Dr. Taibi Kahler

stel je 
eens voor 

dat je iedereen 
bereikt

‘Als je wilt dat mensen naar je luisteren, 
spreek dan hun taal’



Wat levert dit communicatiemodel je in de praktijk op?

Met Process Communication begrijp je:
• Wat jouw communicatievoorkeur is. Pas dan kun je ervan loskomen en je  
 richten op wat de ander nodig heeft.
•  Wat je motiveert. Zo werk je met meer energie aan een beter resultaat.  
 En benut je al je kwaliteiten optimaal.
•  Hoe je voorkeuren van anderen herkent. Dan weet je wat de ander   
 stimuleert en kun je de communicatie aanpassen op die belevingswereld.
•  Wat voor stress zorgt. Zo kun je negatief gedrag observeren en    
 voorspellen, en daar effectief op inspelen. En houd je de (werk)sfeer goed.
•  Hoe je miscommunicatie omzet in effectief contact. Verlies minder tijd en  
 energie in onbegrip en bereik direct resultaat.

Die inzichten en handvatten dragen bij aan meer werkplezier, krachtiger 
leiderschap, minder stress, meer resultaat en minder uitval.

Communicatie of miscommunicatie? Herken de signalen. 

Dat is toch 
gewoon logisch



Jouw persoonlijkheidshuis als sleutel voor communicatie en motivatie
 
Het Process Communication Model® definieert zes persoonlijkheidstypen, die we 
allemaal in ons hebben. De opbouw en intensiteit is voor iedereen verschillend. 
Je persoonlijkheidshuis laat zien hoe jij het liefst communiceert, wat je motiveert
en welk gedrag je laat zien als je negatieve stress ervaart. Ook geeft het de 
volledige rijkdom van je persoonlijkheid weer. Je begrijpt beter hoe je alle lagen 
in jezelf kunt benutten en hoe je positief en effectief kunt inspelen op elkaars 
voorkeuren.

De zes persoonlijkheidstypen

We hebben alle persoonlijkheidstypen in ons, alleen spelen bij iedereen andere 
persoonlijkheidstypen de hoofdrol. En dat bepaalt hoe je contact maakt en waar 
je energie of juist stress ervaart. Zie het als een persoonlijke gebruiksaanwijzing 
die je helpt om jezelf en elkaar te observeren en te bereiken. 



Harmoniser
Als je veel Harmoniser in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je warm, meelevend 
en sensitief. Je hebt oog voor anderen (soms wat meer dan voor jezelf) en wil 
graag erkend worden voor wie je bent. 

Gestructureerd denker 
Als je veel Gestructureerd denker in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je 
georganiseerd, verantwoordelijk en houd je van logica. Je wilt weten hoe dingen 
werken en houdt van een heldere planning.

Doorzetter
Als je veel Doorzetter in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je toegewijd, oplettend 
en gewetensvol. Je staat voor je principes en vindt het fijn om te delen wat voor 
jou belangrijk is. 

Dromer
Als je veel Dromer in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je reflectief en kalm en 
heb je veel verbeeldingskracht. Je hebt rust en ruimte nodig om nieuwe ideeën 
op te doen en vindt het prettig om alleen te zijn.

Rebel
Als je veel Rebel in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je spontaan en creatief. Je 
houdt van humor en speels contact. En doet dingen graag op je eigen manier 
en het liefst anders dan anders.

Promotor
Als je veel Promotor in je persoonlijkheidshuis hebt, ben je overtuigend en 
charmant. Je zet dingen in beweging en gaat voor uitdaging. Je past je 
makkelijk aan om je doel te bereiken.



Communicatie of miscommunicatie? Herken de signalen. 

En hóé is dit 
precies mijn 
probleem? 

Iets voor jou?

Ontdek hoe Process Communication voor jou kan werken en doe mee met een 
open basistraining, of kies voor een incompany training voor je organisatie of 
team. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor individuele- en teamcoaching. 
Het netwerk van Process Communication Nederland bestaat uit gecertificeerde 
trainers en coaches in het hele land. Er is dus altijd een kundige trainer of 
coach bij jou in de buurt!

De basis voor elke vorm van training of coaching is jouw persoonlijkheidsprofiel. 
Dit profiel stellen wij voor je samen. Met als resultaat een gedetailleerde 
beschrijving van jouw persoonlijkheidshuis, kwaliteiten, communicatiestijlen en 
stresspatronen. Om tot dit profiel te komen, vul je een online vragenlijst in.



Iets waar je 
echt waarde uit 

kunt halen

Communicatie of miscommunicatie? Herken de signalen. 

Dit is echt 
gaaf man, 

leuk!’

Meer informatie

Benieuwd naar wat Process Communication voor jou, je team en/of organisatie 
kan betekenen? Kijk op www.processcommunication.nl voor de aankomende 
trainingen of neem contact met ons op: info@processcommunication.nl of
06 22 51 29 90. 

Process Communication Nederland is exclusief distributeur van het Process 
Communication Model®�. Alleen gecertificeerde trainers en coaches werken 
met Process Communication. We leiden iedereen zelf op en bewaken zo 
de kwaliteit. Ben je zelf trainer of coach en wil je met 
Process Communication werken? Meld je dan aan 
voor de trainers- of coachingsopleiding.



www.processcommunication.nl


