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Professionaliseer je passie, 
kickstart positiviteit 

Als trainer weet je dat effectieve communicatie positieve dingen in beweging kan brengen. Wat 
dacht je van een tool waarmee je dit omzet in dagelijkse, positieve interacties? Met de PCM-
certificering voor trainers breid je je gereedschapskist uit, zodat je klanten kunt helpen om 
dagelijks verschil te maken. Of je nu ervaren bent of net begint, een in-company trainer bent of 
voor jezelf werkt, als gecertificeerde PCM-trainer maak je contact met het beste in jezelf en in 
anderen. Overal.

Bundel krachten met meer dan 4000 PCM-professionals

Het Process Communication Model®, afgekort PCM, is ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch 
psycholoog Taibi Kahler. Als onderzoeker van Transactionele Analyse ontdekte Dr. Kahler zes 
persoonlijkheidstypen die we allemaal in ons hebben: Gestructureerd denker, Doorzetter, Rebel, 
Promotor, Harmoniser en Dromer. Door deze typen te ontcijferen, kunnen we ons eigen gedrag 
en dat van anderen voorspellen. Zo voorkomen we demotivatie en wantrouwen en kickstarten 
we positieve verandering. PCM wordt toegepast in 54 landen in toonaangevende organisaties 
als Pixar, L’Oréal, IKEA en BMW in leiderschap en teamontwikkeling, en ook door leraren, ouders 
en gezondheidsprofessionals.
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Voeg een krachtige tool toe aan je gereedschapskist
Als gecertificeerd PCM-trainer kun je je klanten PCM-trainingen, maatwerkprogramma’s, 
producten en waardevolle diensten aanbieden zoals team analyses met het PCM-profiel. 

Ontcijfer met gemak ons menselijk gedrag 
Met PCM heb je de theorie en vaardigheden in huis om individueel gedrag
en groepsdynamiek te observeren en te begrijpen.

Boost je favoriete methodes met PCM
Met alles dat je leert als PCM-trainer kun je modellen die je al gebruikt een boost geven 
en gerichter inzetten.

Van weerstand naar betrokkenheid
Overwin onderlinge verschillen en weerstand en creëer een inclusieve omgeving - met meer 
energie en minder stress.

De voordelen voor jou

Maak elke dag verschil
Hoe meer mensen je traint in PCM, hoe meer je bijdraagt aan een wereld met minder 
misverstanden en sterkere relaties.

Dit kun je verwachten als je je aansluit bij ons wereldwijde PCM-netwerk:

Als gecertificeerd PCM-trainer 
krijg je:

    Kant-en-klaar 
    trainingsmateriaal

    Kant-en-klare, diepgaande       
    persoonlijkheidsprofielen

Toegang tot nieuwe      
producten en innovaties

Lidmaatschap van een                
professioneel netwerk 
dat je ondersteunt
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Wat je leert

Klaar om je te verdiepen in de kracht van PCM? 
De PCM-certificering voor trainers is gebaseerd op drie pijlers:

Echt zien en echt weten
Stel je voor. Je observeert de communicatiestijl en het gedrag van je klanten zo scherp dat je 
stresssignalen direct herkent. Zo kun je gesprekken een effectieve, positieve richting geven. 
Vaardigheden die je toepast bij groeps- of één-op-één-trainingen, in welke sector dan ook.

Weet hoe je problemen herkent en voorkomt
Als gecertificeerd PCM-trainer ben je expert in de kennis en vaardigheden van PCM. 
Geïnspireerd door talloze praktijkvoorbeelden weet je hoe je kennis omzet in oplossingen. 
Terwijl je klanten helpt om problemen op te lossen, train je ze om stresspatronen en kortsluiting 
te herkennen en voorkomen. 

Positief gedrag, effectieve aanpak
Tijdens je PCM-certificering vergroot je je zelfbewustzijn als trainer. Zo pas je je gedrag 
makkelijker aan om het beste in anderen naar boven te halen. Met deze positieve interacties 
geef je je klanten voorbeelden die ze kunnen naleven in hun eigen relaties. Op het werk, thuis, 
of in welke situatie ook.
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De PCM-reis voor trainers

Alles begint met het PCM-profiel. Met het zelfinzicht dat dit profiel je biedt, ben je klaar 
om PCM-trainer te worden. Start je reis bij het PCM Fundament: de PCM-basistraining en 
-verdiepingstraining. Als je deze afgerond hebt, ga je verder met de certificering voor trainers. 
Naast een gedegen theoretische basis, verdiep je je in voorbeelden uit de praktijk en train je 
non-stop jouw vaardigheden voor effectieve interventies. 

PCM Fundament PCM-certificering voor trainers

PCM 1: Basistraining PCM 2: Verdiepingstraining Module 1: PCM-training in 
de praktijk 

2 dagen 4 dagen3 dagen

Module 2: Verdieping & 
proefexamen
PCM-proeftraining

Module 3: Certificering als 
PCM-trainer 

4 dagen 2-3 dagen
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Het PCM Fundament 

PCM 1: Basistraining

Maak uitgebreid kennis met je 
PCM-profiel
Leer andermans gedrag te 
ontcijferen en effectief te 
communiceren
Herken miscommunicatie bij 
jezelf en anderen en buig het om
Bouw sterkere relaties door echt 
contact te maken.

3 dagen

PCM 2: Verdiepingstraining

Ontwikkel vaardigheden 
in conflicthantering en het 
herkennen van behoeften
Herken en maak korte metten 
met stresspatronen
Pas effectieve interventies toe in 
praktijkcases
Breng alles dat je in PCM 1 hebt 
geleerd in de praktijk

2 dagen
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Rond de PCM-basistraining en -verdiepingstraining af voordat je van start gaat met de PCM-certificering voor trainers.
Kijk in de agenda voor aankomende trainingen.

http://processcommunicationmodel.nl/agenda


PCM-certificering voor trainers

Module 1: PCM trainen in de 
praktijk

Test je kennis in een theorie-
examen
Breng theorie in de praktijk in een 
trainingsetting
Versterk je communicatie- en 
motivatievaardigheden
Oefen met interventies en 
voorkom miscommunicatie 

Module 2: Verdieping & 
proefexamen

Verdiep je kennis over 
conflicthantering 
Herken behoeften nog beter en 
motiveer gericht
Geef training in een PCM 1
-onderwerp voor een proefexamen
Krijg persoonlijke feedback waar 
je meteen wat mee kunt

4 dagen4 dagen

Module 3: Certificering als 
PCM-trainer

Geef training in een 
PCM 1-onderwerp in een 
trainingsomgeving
Laat zien dat je de theorie onder 
de knie hebt
Laat zien dat je eigen 
stresspatronen kunt managen
Pas effectieve interventies toe 
Rond de opleiding af met 
een praktijkexamen en word 
gecertificeerd!

2-3 dagen
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Voorwaarden Jouw trainers

Praktische informatie & investering

Om deel te nemen, moet je het PCM Fundament afgerond hebben. 
Ook heb je ervaring in het werken met groepen. 

Het certificeringsprogramma voor trainers duurt ongeveer zes maanden. De studiebelasting 
is naast de opleidingsmodules ongeveer twaalf dagen aan voorbereiding, intervisie en 
studietijd. 

Nadat je je hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een intake. 
In ongeveer een uur maken we kennis en matchen we doelen en 
verwachtingen met elkaar.

De PCM-certificering voor trainers kost € 5.790,- exclusief btw. Dit is inclusief drie 
certificeringsmodules, 10 PCM-profielen voor jouw proeftraining, materialen en catering. 
Exclusief evt. overnachting en diner.

De locatie van de certificering is het prettige en rustige hotel Sterrenberg in Otterlo. Wij 
hebben een arrangement met het hotel afgesproken voor overnachtingen en regelen graag 
de reservering voor je.

Jouw certificering wordt begeleid door: 
Patricia Antersijn - PCM Mastertrainer 
Edith Doosje - PCM Mastertrainer

Patricia Antersijn Edith Doosje
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https://www.sterrenberg.nl/welcome/?gclid=EAIaIQobChMI9cCl9bOm8wIVV-N3Ch04eAmCEAAYAiAAEgJpC_D_BwE


Klaar om gecertificeerd te worden?

Bekijk de agenda voor de PCM-basis- en -verdiepingstraining, of stuur ons een e-mail om 
je in te schrijven voor de PCM-certificering voor trainers. We nodigen je graag uit voor een 
intakegesprek.

Meer informatie over PCM vind je op onze website:
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www.processcommunicationmodel.nl

PCM Nederland & België
Bos en Lommerplantsoen 1A
1055 AA Amsterdam
info@pcmnederland.nl
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