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Ik ben OK en jij bent OK

maar ….. hoe bereik ik jou nu echt zodat ik je optimaal kan begeleiden ???


ÉCHT CONTACT MET DE ANDER

EFFECTIEVE COMMUNICATIE


De uitdaging bij communicatie ligt in het bereiken van de ander.

Zonder aansluiting ofwel effectieve communicatie geen fijne relatie of weinig resultaat! 

Termen als passend onderwijs, het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor 
ieder kind, zijn prachtig. 

Maar wat vraagt dat van u als ouder, leerkracht, directeur, rector, conrector, mentor?


“Vandaag heb ik Floor er weer uitgestuurd. Ze zat te kletsen met haar achterbuurvrouw, terwijl 
ze zelfstandig aan opgaven moest werken. Ik heb haar al zo vaak gewaarschuwd en ze staat 
er nog slecht voor ook. Het lijkt niet te helpen. Ik begrijp het niet. De docent van vorig jaar gaf 
aan dat het juist heel goed ging met Floor. Volgens haar ouders is ze hoogbegaafd. En ja, ze 
is volgens mij inderdaad heel intelligent en haalde vorig jaar uitstekende cijfers. Bij mij zijn het 
steeds vieren en vijven. Haar vorige docent bleek ook geen enkel probleem met haar te 
hebben. Maar ja, hij had toen wel problemen met Rob die constant de sfeer in de klas 
verpestte en daar heb ik weer geen kind aan. Hoe kan dat toch? Het kost zoveel energie, die 
leerlingen waar ik geen grip op krijg. Collega’s zeggen vaak “ach joh, dat hoort er bij!” Maar ik 
zou nu echt wel eens willen weten wat ik kan doen om ook de “Floor’s” in mijn klas te 
bereiken. Het is op zich een leuk spontaan kind.” 

Vanavond krijgt u inzicht en handvatten vanuit het Process Communication Model, een 
communicatie- en relatiemodel dat door vele mensen op velerlei terreinen al ruim 40 jaar 
met succes wordt toegepast. Door het identificeren van het basis-persoonlijkheidstype 
van het kind en het begrijpen van uw persoonlijkheidsstructuur en die van uw kind, 
ontdekt u welke voorkeursstijl u en uw kind hebben in communicatie en hoe uw kind echt 
gemotiveerd kan worden en daardoor lekkerder in het vel zit. 

Dit is voor alle betrokkenen een win-win-situatie.


Hetty Jansen-Verhagen, stressconsultant, PCM-trainer, personal coach en moeder van een 
hoogbegaafde zoon van 28 jaar, begeleidt ondermeer ouders, scholen en hoogbegaafde kinderen. 

Doel: ieder kind optimaal begeleiden vanuit het principe “ik ben OK en jij bent OK”, waardoor relaties 
verbeteren, resultaten optimaal worden en er weer plezier kan zijn.
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