
DISC IN EEN LEVERANCIERSRELATIE

COVALIS MAAKT INKOOPKETENS SLIMMER

workshopdag:

zie inschrijfpagina!

Hoe effectief in te spelen 
op je leveranciersgedrag?

Aristo zalen te Utrecht.

Sta sterker in je schoenen! Weet 
waarom jezelf en de ander doen 
zoals ze doen. Leer hoe je daar   
samen meer mee bereikt.  



DISC in een leveranciersrelatie

“We hadden toch de beste leverancier met de beste capaciteiten 

geselecteerd! Hoe komt het nou dat de gesprekken niet meer lekker 

lopen? We communiceren veel, zijn transparant en toch ervaar ik 

minder begrip en verloopt de samenwerking niet meer goed!”

“Ik voel me helemaal niet op mijn gemak bij die persoon! Ik zeg din-

gen waar ik achteraf spijt van heb ...of erger, ik ga enorm argumen-

teren om mijn gelijk te krijgen” Er stroomt negatieve emotie bij me! 

Hoe komt het nou dat we met al onze ervaring en goede bedoelingen 

de plank nog wel eens misslaan?

Even twee voorbeelden:

Herken je dit?  

Dat je er volledig naast zit of  het liep even niet zoals je had gewild..? 

Wil je vaardiger worden om in de toekomst anders in dergelijke of ver-

gelijkbare situaties te komen staan? Dan is de training “DISC in een 

leveranciersrelatie’ echt iets voor jou!   



DISC in een leveranciersrelatie

Wat is DISC ?

Organisaties bestaan uit mensen, zo ook jouw organisatie en die van de 

leverancier. In het contact met je leverancier zijn er een aantal individuen 

waarmee je aan tafel zit. Individuelen met ieder hun eigen behoeften en 

motivatoren die zich uiten in hun gedrag en communicatie.

DISC is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van 

menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen 

en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben som-

mige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen 

het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding 

en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en 

hechten anderen aan procedures? 

Met DISC krijg je inzicht in waarom we, als individu (als inkoper of con-

tractmanager) doen wat we doen. En nog belangrijker waarom je counter-

partner iets doet. Het geeft inzicht en handvaten om je eigen gedrag en 

communicatie aan te passen aan deze verschillen. En dat brengt je verder 

om samen met je gespreks- of counterpartner, iets te bereiken wat anders 

niet mogelijk was. 



Programma training 
Het programma van deze DISC training bestaat uit:

 Een intake gesprek inclusief een persoonlijk DISC-test

 Terugkoppeling van de bevindingen uit de DISC-test

  Hoe werkt communicatie, bij jou en bij je counterpartner?

 Hoe om te gaan met counterpartners met andere stijlen!

Het is ook mogelijk om na de workshop ondersteund te worden bij:

  De voorbereiding van een voor jou nog niet zo makkelijk gesprek

 Het gesprek zelf voeren met toepassing van de DISC-technieken

 De evaluatie met je counterpartner.

Door behandeling van cases uit jouw praktijk wordt jouw voordeel al 

tijdens de training zichtbaar en/of gerealiseerd. 

 Top 3 redenen om deel te nemen:

1. Meer controle over jouw gesprek of jouw relatie door het kunnen herken- 

 nen en inspelen op verschillen in communicatie- en gedragstijlen.

2. Bereik betere resultaten door met meer zelfvertrouwen het gesprek met  

 je counterpartner aan te gaan. Met als gevolg een beter resultaat voor  

 jou of jouw organisatie.

3. Oefenen met echte praktijkvoorbeelden van jezelf en van de    

 medeparticipanten.



In de workshop bent je actief bezig met de 

materie in cases en rollenspellen. Bij voor-

keur met voorbeelden uit jouw praktijk. 

Het individueel programma vul je zelf naar 

eigen behoefte en noodzaak in.  

Deze leergang trekt een divers, wereldwijd 

publiek aan, zowel uit de private als uit de 

publieke sector. Geschikt voor CEO’s, direc-

teuren en managers in een breed scala van 

vakgebieden, waaronder verkoop, inkoop, 

HRM en operations.

Voor wie

Werkvormen

Vakexperts

Datum: 

zie inschrijfpagina website! Intake altijd 

daar aan vooraf en het persoonlijk pro-

gramma achteraf op afspraak.  

Locatie workshopdag: 

Aristo Zalen te Utrecht

Mogelijkheid workshop in-house: 

Dat kan! Vraag vrijblijvend een maat-

werk offerte aan? 

Investering: 

De kosten van de intake en de workshop 

bedragen € 498,-  exclusief reiskosten 

en BTW. Het individueel deel geschiedt 

op basis van nacalculatie. Alle bedra-

gen zijn  incl. syllabus, consumpties  en 

lunches.

Certificaat: 

Je ontvangt een deelname certificaat

De leergang wordt gefaciliteerd door Tom 

van de Ven, een zeer ervaren trainer en 

onderhandelaar en Pieter van Dam, zeer 

ervaren inkoopadviseur, onderhandelings-

expert en gecertificeerd DISC-trainer. Beide 

hebben jarenlang ervaring in het voeren van 

onderhandelingen en het ontwikkelen van 

leveranciersrelaties. 


