Constructief Onderhandelen

Wat levert het op?
Drie maanden na iedere training meten we de zakelijke resultaten die de deelnemers hebben
gerealiseerd, zoals:

✔ Omzetgroei

✔ Klanttevredenheid

✔ Marge
verbetering

✔ Prijsconsistentie
✔ Contractverlenging

✔ Kosten beheersing
✔ Erkenning van meerwerk
✔ Minder faalkosten
Meer informatie? Bel 035 - 6288899

Waarom Onderhandelen?

Training Constructief Onderhandelen

Commerciële professionals onderhandelen
dagelijks. Continu maken zij afwegingen tussen
de belangen van het bedrijf, klanten, collega’s,
business partners en zichzelf. Daarbij neemt de
complexiteit en de druk toe:

De training biedt je antwoord op de hieronder
genoemde en vele andere vragen. Je bereikt eerder
en betere deals doordat je leert:

•

•

Producten, projecten en diensten worden
complexer waardoor de belangen en de
risico’s toenemen
Het spel wordt door klanten, business
partners en toeleveranciers vaak ‘scherper’ en
harder gespeeld

Tegelijkertijd is er in de matrix tussen Sales en
collega’s (R&D, Productie, Finance, Services etc.)
veel afstemming nodig. Je zou een soepele
samenwerking verwachten maar het zijn vaak de
lastigste onderhandelingen.

•
•
•
•
•
•
•

Stevig en wendbaar te onderhandelen
Spelletjes herkennen en er adequaat mee
om kunt gaan
Valkuilen te herkennen en omzeilen
Vertrouwen te bouwen en herstellen
Belangen op tafel te krijgen en tot
creatieve oplossingen te komen
Onderhandelingen gestructureerd
voor te bereiden en uit te voeren
Jezelf te wapenen tegen druk

Veel gestelde vragen

Meer informatie? Bel 035 - 6288899

Structuur van de training

Alles is Onderhandelen

Voorafgaand aan het eerste blok (2 dagen incl.
overnachting) lees je de kernhoofdstukken uit het
boek, zodat we tijdens de training 85% van de tijd
kunnen besteden aan impactvolle oefeningen en
persoonlijke feedback. Op basis van het boek en
twee vragenlijsten stel je vooraf een persoonlijke
booschappenlijst voor de training samen.

De training is gebaseerd op de visie van het Harvard
Project on Negotiation (Roger Fisher en William
Ury). RoutsLaeven heeft dit gedachtegoed in de
jaren ’80 van de vorige eeuw in Nederland
geïntroduceerd. Op basis van ruim 20 jaar ervaring
met deze methode heeft Geurt Jan de Heus in 2017
het boek “Alles is Onderhandelen” uitgebracht.

We werken met kleine groepen (6 - 9 personen),
waardoor we aandacht kunnen besteden aan
speciﬁeke persoonlijke vragen. Twee maanden
later volgt de ‘praktijkdag’ waarin we aan de
slag gaan met actuele praktijksituaties.

Meer informatie? Bel 035 - 6288899

Referenties

Investering, data en locatie

Contact

• De eerstvolgende training ‘Constructtief

✆035 - 6288899

Onderhandelen’ staat gepland 20/21 september
+ 11 december 2018. Daarna volgen trainingen in
november en februari. 
Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
te Soesterberg.
Kosten van de training bedragen € 2.395,- (excl.
BTW en verblijfskosten)

⌂ Loosdrechtse bos 21a, 1213 RH Hilversum
@ info@routslaeven.nl
www.routslaeven.nl
www.allesisonderhandelen.nl

Onvoorwaardelijke tevredenheidsgarantie
Mocht u aan het einde van de training van mening zijn dat de genoemde resultaten niet zijn gerealiseerd
dan restitueren wij uw investering onmiddellijk.

Uw Trainers

Geurt Jan de Heus & Hugo Crul
Meer informatie? Bel 035 - 6288899

