ONDERHANDEL EN KRIJG WAT JE WILT
Maak jezelf een perfecte
onderhandelaar en bereik
de beste deals!
Op basis van “The Harvard Program of
Negotiation”, de psychologie van het
overtuigen and FBI-onderhandelingstechnieken
workshopdagen:

2, 9 febr en 2 maart 2021
Aristo zalen te Utrecht.

COVALIS MAAKT INKOOPKETENS SLIMMER

Onderhandel en krijg wat je wilt
Heb jij binnenkort een onderhandeling die erg belangrijk voor je is? Zo
belangrijk, dat je zeker wilt zijn dat je krijgt wat je wilt! Alleen weet je
nog niet zo goed hoe je dat moet aanpakken? Je wilt geen hoorcollege volgen, maar wel stapsgewijs bij jouw persoonlijke case geholpen
worden.
Als je dit herkent, dan is de ontwikkelgang ‘onderhandel én krijg wat
je wilt’ echt iets voor jou!
Programma leergang
Het programma ‘Onderhandel en krijg wat je wilt’ voorziet in een
3-daagse workshop training, al dan niet uitgebreid tot een persoonlijk
leergang. Het leergang programma ziet er schematisch als volgt uit:
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Onderhandel en krijg wat je wilt
Bij ‘Onderhandel én krijg wat je wilt’ staan jouw praktijkvoorbeelden
centraal. Als deelnemer breng je zelf cases in. Dat gebeurt tijdens de
intake. In de daaropvolgende workshop dagen leer je:

Hoe je werkrelaties verbetert en onoplosbare geschillen oplost;
je sterktes en zwaktes bij onderhandelen te beheren;
manipulatieve onderhandelingstechnieken te herkennen 		
en manieren om deze effecten te neutraliseren;
te winnen, niet door de andere kant te verslaan, maar door ze 		
voor je te winnen;
de onderhandeling positief te beïnvloeden door een goede 		
voorbereiding;
emoties te herkennen, het effect ervan te kennen en te kunnen
beïnvloeden, zowel van jezelf als van je counterpart;
je invloed te vergroten door controle over het onderhandelingsproces te hebben.
De leergang geeft je structuur, overzicht en
zelfvertrouwen, zodat je je niet gek laat maken!

Programma workshops
Het programma van dag 1 bestaat uit:
Herken de volwassenheid in jouw onderhandeling
Hoe werkt het spel van loven en bieden. Hoe close je jouw deal?
Hoe werkt communicatie, bij jou en bij je counterpartner?
FBI-technieken, die gebruikt worden bij gijzelacties!
Het programma van dag 2 bestaat uit:
Opmaak one-sheet
Psychologie van het overtuigen
DISC, communicatie verbeteren in relatie tot anderen
Dag 3 bestaat vooral uit behandeling van jouw cases in een goede
voorbereiding. En het voeren van het onderhandelingsgesprek zelf.
Top 3 redenen om deel te nemen:
1.

Meer controle over jouw onderhandeling door aanscherping 			
van jouw vaardigheden

2.

Bereik betere resultaten door de onderhandelings
strategieën te kennen die je nodig hebt om in onzekere
omgevingen te onderhandelen, moeilijke mensen te behandelen		
en conflicten te beheersen.

3.

Oefen met echte praktijkvoorbeelden van jezelf en van de 			
medeparticipanten door deel te nemen aan onderhandelings			
scenario’s;

Werkvormen
In de workshop bent je actief bezig met de
materie in cases en rollenspellen. Bij voorkeur met voorbeelden uit jouw praktijk.
Het individueel programma vul je zelf naar

Datum:
2, 9 februari en 2 maart 2021 zijn
de workshopdagen. Intake op afspraak
vooraf.

eigen behoefte en noodzaak in.
Locatie workshopdagen:
Vakexperts

Aristo Zalen te Utrecht
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Mogelijkheid workshop in-house:
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