
Puur Professioneel

Inspireert eeuwig 

Draagt bij aan groei



In 2009 heeft gezondheids- en communicatie 
wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen  
de stap gezet een eigen bedrijf te starten.  
Met nagenoeg twintig jaar ervaring als beleids-  
en communicatieadviseur en manager in de  
non-profit en profit sector, heeft ze een eigen  
visie en aanpak ontwikkeld.     
De naam Pyoen [eigenwijs, chique en krachtig]  
is afgeleid van de pioenroos, een opvallende, 
sterke en eeuwige plant die zich voorbeeldig kan 
ontwikkelen. Deze vaste plant is de onbetwiste 
kampioen van de zomerborder. Deze plant staat 
symbool voor de P-filosofie van mijn bedrijf 
namelijk Professioneel, Passie & Puur.  
De P-filosofie wordt versterkt door de kleur Paars, 
dat kennis uitstraalt. Paars is een mystieke kleur. 
Het is de kleur van meditatie, bezinning en  
respect en stimuleert intuïtie en inzicht.  
De kleur wit in de huisstijl staat voor puur.    verhaal 
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Missie  
Pyoen Advies & Management 
gaat op professionele en  
authentieke wijze én met  
passie & plezier op zoek naar  
het talent in de mens, de groep  
of het totale bedrijf om daarmee 
medewerkers te motiveren, 
resultaten te bereiken en verder 
te komen in de groei van mensen 
en bedrijven. 



Pyoen Advies & Management is gespecialiseerd  
in gezamenlijke strategie ontwikkeling en 
communicatieaanpak, in het verbinden van 
organisatiebeleid en de communicatiestrategie.  
De kracht van Pyoen Advies & Management zit  
in de praktische vertaling van strategie in actie  
en organisatie en laat haar opdrachtgever niet  
in de steek bij deze uitvoering. 
Pyoen Advies & Management zet veranderingen  
in gang en bereikt samenhang en duurzaam 
resultaat voor u. Zoals neuzen in dezelfde 
richting brengen, verstevigd draagvlak, sterker 
teamgevoel of een vergroting van de 
betrokkenheid. 

Kernkwaliteiten
- Organisatie- en communicatie talent, 
- Goed in regelen van zaken, planmatig  
 werken en communiceren,
- Besluitvaardig en resultaatgericht, 
- Knopen doorhakken, durf de richting  
 te bepalen, 
- Vasthoudend in het doel en creatief  
 in de oplossingsmogelijkheden,
- Overtuigingskracht,  
- Neemt makkelijk leiding in gesprekken,  
 in staat ideeën goed over te brengen. 
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Professioneel 

Bij ieder facet van Pyoen Advies & Management 
staat professionaliteit, vakkennis en klantgericht-
heid (maatwerkoplossingen) centraal.  
De persoonlijke aanpak, integriteit en respect-
volle bejegening zorgt voor grote waardering  
bij de klanten. 

Passie 
Passie en plezier horen bij het werk van Pyoen 
Advies & Management. Ieder mens is uniek en 
door op zoek te gaan naar het talent kun je 
individuen sterker maken of op de juiste plek 
neerzetten. Groepsprocessen worden verbeterd 
als de juiste talenten ingezet worden. Pyoen 
Advies & Management laat zien dat mensen diep 
van binnen eigenlijk hetzelfde willen; iets moois 
creëren.

 

Pyoen model

Puur 
Op zoek naar de kern van uw 
vraag komt Pyoen Advies & 
Management met een Puur 
advies. De kern van het leider-
schap is authenticiteit; deze 
aanpak is écht, geloofwaardig en 
betrouwbaar. Daarmee scheppen 
we een cultuur waarbij mensen 
elkaar helpen en creëren we een 
stevig fundament om verder te 
bouwen. 
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Werk van Pyoen
Zo werkt Pyoen Advies & Management voor 
ondernemingen uit het bedrijfsleven, (semi) 
overheden en voor non-profit organisaties.  
Pyoen Advies & Management doet dit op 
directieniveau en voor managers, met het aanbod 
van: organisatie- en communicatie advies,  
interim (communicatie) management, 
project(bege)leiding, coaching, workshops & 
trainingen. U beschikt over iemand die tijdelijk 
voorzit of aanstuurt, traint en coacht. De kracht 
van Pyoen Advies & Management zit in 
communiceren, motiveren, gemeenschappelijke 
visie ontwikkelen en praktisch vertalen in 
organisatie en actie, netwerken, (re)presenteren.
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Wilt u een verandering daadwerkelijk in gang 
zetten, een plan tot uitvoering brengen,  
een cultuuromslag realiseren, een strategische 
verandering implementeren, een project een 
‘boost’ geven, teambuilding versterken,  
afstemming tussen corporate en marketing- 
communicatie verbeteren, de bekendheid van  
uw organisatie versterken, de communicatie-
kracht in uw organisatie versterken. 

Bent u geprikkeld en zou 
Pyoen Advies & Management 
een partner voor u kunnen zijn? 
Neem dan contact op met 
Mariëlle F. Houben - Vaessen, 
marielle@pyoen.nl 
of mobiel 06 81165282.
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Een greep uit de Pyoen List, dit zijn inspirerende 
uitspraken van auteurs, gelezen in verschillende 
management literatuur of ervaringscitaten van  
de oprichtster van Pyoen Advies & Management. 

Voor meer uitspraken zie www.pyoen.nl

“Mensen die hun droom volgen, 
die sprankelen”

“Als je inspireert, geef je energie”

“Ga met je medewerkers om zoals jij wilt  
dat zij met je beste klanten omgaan”

“Communicatie is voor mij iets 
in beweging brengen”
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www.pyoen.nl


