
HOE SPREEK IK MIJN LEVERANCIER AAN?

COVALIS MAAKT INKOOPKETENS SLIMMER

Ontmoet je ‘blinde vlek’, 
voel je vrij om leveranciers 
aan te spreken en bereik 
samen veel meer !

Aristo zalen te Utrecht.



Hoe spreek ik mijn leverancier aan?

Hoe komt het nou dat we moeite hebben om leveranciers aan te spreken? En 

waarom doen we het zo weinig, terwijl we het wel nodig vinden om doelen te 

bereiken? 

Uit onderzoek blijkt dat iedereen er naar snakt om feedback te ontvangen, 

om er vooral zelf beter van te worden. Het geven van feedback aan anderen 

daarentegen vinden we erg lastig.

Herkent u ook bij uzelf dat het nog niet zo makkelijk is om leveranciers aan te 

spreken en u vrees heeft voor het schaden van de relatie. Dan is de cursus 

 ‘Hoe spreek ik mijn leverancier aan?’ vast iets voor u!

Wat heeft u bereikt na deze dag?

Na deze dag heeft u ontdekt hoe u meer grip krijgt op uw leveranciersrelatie, 

het contract en/of uw gezamelijke doelen. U onderzoekt bij u zelf waarom het 

de ene keer als vanzelf gaat en u moeite heeft met anderen. U gaat u vrij voe-

len om uw omgeving effectief aan te spreken, zodat u meer presteert en uw  

contractrelatie optimaal blijft.

 

Bekijk ook de cursussen:

Ketenregisseur 

Ketenvaardigheden basis 

Regie in Contractmanagement 



Inhoud van de dag:

Voorbereiding voor de cursist:

 Beschrijf kort uw doel van deze trainingsdag. (wat wit u meenemen   

 naar huis)

 Wat wilt u precies leren deze dag

 Denk na waar uw weerstand zit wanneer we een ander willen aanspreken

 Omschrijf kort een casus die u wilt behandelen

Programma: 

 Welkom

 Benoemen en delen eigen doelen en casus 

.  Een frisse presentatie over:   

  a. Hoe ons brein werkt bij communicatie

  b. Welke invloed onze waarneming heeft op communicatie

  c. Communicatie 

  d. Feedback krijgen en geven

 Maak eigen leermodel voor deze dag (out-come model) bestaande uit:

  a. Huidige situatie   

  b. Eigen kwaliteiten en capaciteiten 

  c. Eigen blinde vlek / valkuilen 

  d. Gewenste situatie / leerdoel van deze dag 

.  

 In de praktijk brengen van het voeren van ‘‘het’’ gesprek met de  

 omschreven leerdoelen 

Wat leer je op deze dag?

 Krijg inzicht in uw eigen valkuil 
 en ontwikkel kracht bij het aan 
 spreken van een ander. 
 
 Hoe communicatie werkt, voor  
 u en dus ook voor de ander.



De cursus wordt gegeven in een actieve 

workshop-achtige setting. Er worden vele 

voorbeelden uit de eigen praktijk inge-

bracht, zo ook wellicht situaties waar u in 

uw dagelijkse werk last van heeft. Wij zor-

gen altijd voor een veilige omgeving. Zodat 

u op een juiste wijze uw eigen kansen kunt 

waarnemen en uw leerproces daarmee goed 

op gang komt.

Hoe spreek ik mijn leverancier aan?

Timo Touwen verzorgd de cursus. Timo zijn 

vak is communicatie en een veel gevraagd 

spreker op het gebied van communicatie, 

persoonlijk leiderschap en OBM (Organizati-

onal Behavior Management)

Inkopers, facilitaire en ICT managers, con-

tract en leveranciersmanagers en managers 

in de industrie, zorg en (semi) overheid. die 

vaardig willen worden in het effectief aan-

spreken van hun relaties.

Voor wieWerkvormen

Trainers

1-daagse training

Datum:

zie www.covalis.nl/trainingen

Locatie:

Aristo zalen te Utrecht

Lestijden 

De cursusdag start om 9:00 uur (ont-

vangst met koffie en thee vanaf 8:30 

uur) en duurt tot 17:00 uur. 

 

Investering:

De investering bedraagt  euro 598,- 

excl. BTW en incl. syllabus met 

handouts, lunches en consumpties.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvangt u 

een certificaat van deelname.


