
Process Communication Model & Storytelling 
Een training gericht op het verbeteren van communicatie binnen netwerken en teams. 
 

Marja de Wit en Maarten van Veen verzorgen samen een eendaagse training gericht op het 
verbeteren van communicatie binnen netwerken en teams. De training is gebaseerd op het Process 
Communication Model en principes van Storytelling.  
 
PCM ondersteunt bij het inzichtelijk maken van gedrag en communicatiestijl voorkeuren. Naast het 
in kaart brengen van behoeftes en kwaliteiten van persoonlijkheidstypen biedt het handvatten om 
beter aan te sluiten bij de voorkeuren van een ander en tegelijkertijd rekening te houden met de 
eigen behoeften en voorkeuren. Storytelling op basis van muziek werkt daarbij verbindend en 
maakt energie los. Het samenspel van theorie op basis van PCM en principes van Storytelling op 
basis van muziek, verlaagt de drempel om met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast stimuleert 
het tot zelfreflectie en feedback. 
 
Wat levert het verder op? 

• Een inspirerende dag met afwisselende en dynamische werkvormen 
• Een andere kijk op samenwerken in teams; zowel tijdelijke formaties als kernteams 
• Nieuwe wegen om met elkaar in gesprek te komen  
• Inzicht in communicatiestijlvoorkeuren en het herkennen van stressgedrag 
• Handvatten om stressvolle situaties in communicatie en samenwerken om te buigen naar 

effectieve communicatie. 
 
Marja de Wit 
Eye for Change is in 2002 opgericht door Marja de Wit. Zij heeft vanuit een jarenlange KPMG Change 
Management ervaring, een brede scope ontwikkeld als organisatieadviseur, verandermanager, 
trainer, coach en/of opleidingskundige. Haar onderwijskundige achtergrond naast werkervaring in 
het bedrijfsleven, zorg en welzijn, politie en onderwijs maken Marja tot een veelzijdig 
organisatieadviseur. Sinds 2014 is Marja tevens coöperatiepartner bij Pentascope. 
Klanten typeren Marja als een warme, enthousiaste en doelgerichte vrouw. Ze is er sterk op gericht 
om na inzicht en bewustwording, mensen dichterbij hun kwaliteiten te brengen en gaat daarbij 
moeilijke situaties niet uit de weg. Samen aan de slag op basis van een ontwikkelgerichte aanpak. 
 
Maarten van Veen  
Maarten van Veen is afgestudeerd vaktherapeut, docent en uitvoerend artiest. Hij schrijft liedjes die 
mensen prikkelen, raken en aan het denken zetten. Hiermee voert hij bijvoorbeeld het programma 
‘Bespreekbaar’ uit. Bezoekers gaan hierbij met elkaar in dialoog over waardevolle thema’s, die met 
liedjes & storytelling vanuit verschillende perspectieven worden geïntroduceerd.  
 
In de jaren dat Maarten werkzaam is geweest in een TBS kliniek heeft hij vanuit complexe situaties 
mensen in beweging weten te krijgen. Hij heeft, net als Marja, veel ervaring in het samenwerken 
binnen multidisciplinaire teams. 
Klanten typeren Maarten als een stressbestendige teamwerker met goede sociale vaardigheden, veel 
aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Als persoon is hij oplossingsgericht, warm en creatief.  
 
Nieuwsgierig wat Marja en Maarten verder hebben gedaan?  
Ga naar: www.eyeforchange.nl en www.dereisgenoot.nl 
Zie voor algemene informatie over PCM: www.processcommunicationnederland.nl 

http://www.eyeforchange.nl/
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