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Opmerking: 

deze brochureis 

bestemd om te 

worden 

afgedrukt.Maak 

testafdrukken op 

normaal papier om 

de plaatsing te 

controleren voordat 

u afdrukt op karton. 

U moet mogelijk 

Aanpassen aan 

papierformaat 

uitschakelen in het 

dialoogvenster 

Afdrukken (in de 

vervolgkeuzelijst 

Dia's op een 

volledige pagina). 

Raadpleeg de 

instructies bij de 

printer voor 

dubbelzijdig 

afdrukken. 

As u de afbeelding 

op deze dia wilt 

wijzigen, selecteert u 

de afbeelding en 

verwijdert u deze. 

Klik vervolgens in de 

tijdelijke aanduiding 

op het pictogram 

Afbeeldingen om uw 

eigen afbeelding in te 

voegen. 

Onuitwisbare 
Leertrajecten en 
Trainingen 

Gepassioneerde trainers 

nemen je mee naar een 

nieuwe werkelijkheid. De 

insteek is INTERACTIE, FUN 

en DIEPGANG.  

 

Alice Onderstal 

Alice is veranderkundige, 

trainer en coach. Zij kan zich 

helemaal vinden in de 

stelling van Einstein: “Logica 

brengt je van A naar B, 

verbeeldingskracht brengt je 

overal.” Verbeelding gaat 

voor haar over durven 

dromen. Over het zien en 

scheppen van 

mogelijkheden. En over het 

leren luisteren naar je 

binnenkant, je intuïtie. 

 

Samenwerkingspartners 

PIT veranderstudio werkt 

samen met: 

 

PIT veranderstudio 
Verandertrajecten & Trainingen 

die je niet snel vergeet! 

http://www.beterkoersen.nl/
http://www.synchronique.nl/
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Het (modulaire) aanbod 
Veel bedrijven zijn intensief bezig met het verbeteren 

en vernieuwen van (werk)processen, producten en 

diensten. Soms wordt dan vergeten, dat de 

medewerkers en teams de motor zijn. Uit onderzoek 

blijkt dat in de meeste teams veel potentieel onbenut 

blijft. Wij zien dat als verspilling! Door met elkaar te 

bouwen aan (h)echte en bevlogen teams, kun je een 

wezenlijk verschil maken! 

PIT veranderstudio is gespecialiseerd in talent- en 

teamontwikkeling. De basis-ingrediënten van de 

trainingen en interventies zijn: FUN, INTERACTIE en 

DIEPGANG. Het hoofddoel is het versterken van de 

teamperformance en het werkgeluk! 

Het aanbod van PIT bestaat uit volwaardige trainingen 

en modules, die met elkaar gecombineerd kunnen 

worden.  

Vergroot je Teamkracht! 

Wij geloven dat ieder team uniek en 

speciaal is en ongekende 

mogelijkheden heeft. Het punt is 

alleen dat we vaak (te) weinig zicht 

hebben op het ware teamtalent. We 

laten ons afleiden door onze ‘zwakke’ 

punten, onze valkuilen. En dat is 

hartstikke zonde!  

In onze Verandertrajecten en 

Trainingen scheppen we ruimte voor 

het (verborgen) teampotentieel.  

• Asking great questions 

• De dialoog voeren 

• De KUNST van het luisteren 

• Innerlijke Kracht (IK) 

• Het Team Draait Door 

 

Een greep uit de werkvormen 

• Brainstorm 

• Creatieregie 

• Dialoogtafel 

• Persoonlijkheidstest 

• (Rollen)spel & Theater 

• (Serious) Gaming 

• Systemisch en intuïtief werken 

• Voice Dialogue 

 

Contact opnemen 

pitveranderstudio@gmail.com 

Verandervermogen 

PIT veranderstudio 

Alice Onderstal 

Utrecht 

T. 06. 40 566 223 

pitveranderstudio.nl 

Lerend vermogen 

Communicatief vermogen 

Samenwerkend vermogen 

• Appreciative Inquiry 

• Coherence (levenslijn Team) 

• Powerful Teamwork I en II 

• Team Inzicht 

• Teamspel Krachtig Samenwerken  

• Visie-ontwikkeling 

• Zelfsturingsscan 

• Action Learning 

• Continu Verbeteren 

• Feedforward 

• Management Carrousel 

• Peer coaching 

• Problem Solve 

PIT veranderstudio 

Hoe worden wij een high performance 

organisatie? Kunnen we leren om creatiever en 

innovatiever te denken en handelen? Wat zijn 

mijn kwaliteiten, valkuilen en talenten? Managers 

en medewerkers lopen regelmatig rond met dit 

soort vragen. Herkent u dat? In de kern gaan al 

deze vragen over veranderprocessen. 

 

PIT is een pittig en creatief bureau, dat zich richt 

op het waarmaken van (gewenste) 

veranderingen. Het bureau helpt professionals, 

teams en organisaties om anders te kijken, 

voelen, denken en doen. Samen gaan we aan de 

slag met de kern van een (verander)vraagstuk 

 

Naast de volwaardige trainingen en modules, 

biedt PIT verandertrajecten en werksessies OP 

MAAT aan. Informeer gerust naar de opties! 

• Change Journey 

• Creatief & Innovatief Denken 

• De KUNST van veranderen 

• Mentale modellen 

• Persoonlijk Leiderschap 

• Stimulerende & belemmerende krachten 

mailto:pitpassie@gmail.com

