
 

 

 

 

 

Constructief      
Onderhandelen 

(Gebaseerd op de Harvard methode) 

  

Trainingsprogramma 2020 - 2021 

Open inschrijving 
  



  

Wat levert het op? 

 

Betere relaties: 

✔ Klanttevredenheid  ✔ Medewerkers tevredenheid  

✔ Minder conflicten 

Betere deals/ projecten: 

✔ Omzetgroei   ✔ Marge verbetering  ✔ Erkenning van meerwerk 

✔ Kostenbeheersing  ✔ Project on budget 
 

Efficienter proces 
✔ Project on time  ✔ Betere samenwerkingen  ✔ Efficiënter proces  

✔ Creatievere deals 
 
     
 
 
 



   De 
uitdaging  

Waarde creëren en waarde verdelen. 

In een omgeving die steeds complexer wordt (intern- en extern) heb je als 
professional stevig en wendbaar om te gaan met een varietieit aan  
onderhandelingsuitdagingen. Projecten en deals worden groter, er spelen 
verschillende belangen, er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken en de 
risico’s nemen toe.  

Met verschillende partijen (en dus ook ‘karakters’) tot een gedragen 
oplossing/ goede resultaten komen is een hele uitdaging.  
 

Onderhandelen heeft vaak een negatieve connotatie: velen denken aan 
autoverkopers en handjeklap. Maar er vinden in feite dagelijks 
onderhandelingen plaats over verwachtingen, beelden, belangen, 
oplossingsrichtingen, meningsverschillen, conflicten en verdelingen (tijd, geld, 
kwaliteit etc.).  

Of je nu accountmanager, verkoper, interne adviseur, HR of Finance 
professional, projectmanager of inkoper bent, dagelijks maak je bewust of 
onbewust (vaardig of niet) afwegingen tussen persoonlijke- en een variëteit 
aan zakelijke belangen, waarbij je de relaties goed wilt houden en 
tegelijkertijd scherp moet blijven op de inhoud. 
 

 

 

 



  

Omgaan met terugkerende vraagstukken 

In de training wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Hoe manage je verwachtingen, beelden en emoties? Hoe kom je in 
verbinding met de ander en ga je omgaan met verschillende verwachtingen 
en onderlinge spanning? 

• Hoe ga je om met het ontbreken van (en het opbouwen van) vertrouwen? 
• Hoe ga je om met positionele mensen, stellingnames en patstellingen? Ben 

je in staat om bruggen te slaan? Hoe neem je de ander(en) met je mee? 
Wanneer ben je zelf “strak” en wannneer geef je juist ruimte? 

• Hoe kom je samen tot afgewogen besluiten? 
• Hoe ga je met (verschil van) macht om? 

• Hoe neem je verantwoordelijkheid voor het proces en kun je de regierol 
invullen? 
 

In de training leer je 

Om vanuit de inhoud, de relatie en het proces te kijken naar de vraagstukken die 
op tafel liggen en ben je in staat om zowel aan tafel (vaardigheden in het 
gesprek) als van de tafel af (tactiek en strategie) je invloed te vergroten zodat je 
(samen) tot betere resultaten komt. 
Onderhandelen is een ‘art & a science’. De training beidt je een ‘mind-set’ en 
een ‘skill-set’, te gebruiken bij je voorbereiding, je uitvoering  en je evaluatie van 
onderhandelings-processen.  
Tijdens de training koppel je jouw inzichten direct aan voor jou belangrijke 
praktijksituaties.  Je oefent zowel met cases die een uitgekiende keur aan 
onderhandelingsuitdagingen bevatten, als met praktijksituaties van jezelf en 
andere deelnemers.  
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Voorbereiding 
 
1. Lezen “Alles is Onderhandelen” 

 

2. Persoonlijke Leerpunten 

 

Het leereffect van de training is des te groter als je 
vooraf je eigen “boodschappenlijst” maakt. Om je 
daarbij te ondersteunen ontvang je een  
vragenlijst: 

n Vragenlijst conflicthantering.   
Deze lijst levert een indicatie op van je 
voorkeursstijl in (potentiële) conflictsituaties.  
  

 

De belangrijkste concepten uit de training zijn 
vervat in dit boek. ‘Verplichte stof’: hoofdstuk 1 
t/m 4 en pagina 146 t/m 150. De overige delen 
van het boek zijn uiteraard ook zeer 
lezenswaardig.  

 

 
Vervolgens stel je, op basis van de concepten uit het 
boek en je scores van de vragenlijst, een  persoonlijke 
boodschappenlijst voor de training op: 

n Op welke vragen wil ik antwoord? 
  

n Wat wil ik leren?  
 

n Met wat voor situaties wil ik beter leren 
omgaan? 

 

Aan de hand van deze boodschappenlijst vindt 
vervolgens een telefonische intake met de trainer 
plaats. Dit leidt vaak tot een verdere verdieping van je 
leervragen. 
  
Je neemt je boodschappenlijst uiteraard mee naar de 
training. 

 
 
 
 



 Dag 1 
 08:45  Aankomst Kasteel De Hooge Vuursche 

09:00 – 12:30  Kennismaking en programma overzicht 

De Principes van Constructief 
Onderhandelen 

è Korte onderhandelingscase 
è Presentatie van zes principes/vuistregels van 

de Harvard aanpak  
è Verwerkingsoefeningen 

Het structureren van Onderhandelingen 

è Presentatie: ‘De Onderhandelingscirkel’ 
è Bespreken voorbereidingschecklist 

12:30 – 13:30  Lunch 

13:30 – 15:30  Vervolg ochtendprogramma 

è Onderhandelingscase 

15:30 – 17:00 Omgaan met lastige relationele situaties 

è Inleiding 
è Oefeningen 
è Voorbereiding onderhandelingscase  

17:00  Snackpauze 

 

 
 

 

17.00 – 19.00 Aikido – Aalt Aalten 

De krijgskunst Aikido staat voor het ‘inschakelen 
van een medestander’, en dat maakt het een 
perfecte metafoor voor de Harvard 
onderhandelingsaanpak. De fysieke oefeningen 
met Aalt zijn een unieke ervaring, een prettig 
confronterend en verbijsterend feestje. Het levert 
je ‘aha-erlebnisse’ op die je de rest van je leven 
meedraagt. 
 

20.00 uur  Diner 

 

Gezien het inspannende en tevens 
ontspannen karakter van de training gaat de 
voorkeur uit naar informele kleding. 

 

 



  



Dag 2 
 09:00 – 12:30  Ochtendprogramma 

è Korte onderhandelingscase 

Omgaan met lastige relationele situaties 
- vervolg 

è Presentatie van zes principes/vuistregels van 
de Harvard aanpak  

è Verwerkingsoefeningen 

Het structureren van onderhandelingen 

è Presentatie: ‘De Onderhandelingscirkel’ 
è Bespreken voorbereidingschecklist 

12:30 – 13:15  Lunch 

13:15 – 16:15  Middagprogramma 

Onderhandelingscase 

è Integratie van alle handvatten uit de training 

Delegatie onderhandelingen 

è Onderhandelen in een complex speelveld 

16:15 – 17:00 Vooruitblik praktijkdag en evaluatie 

 

 
 

 

 



  Praktijkdag (Blok 2) 
 Na ca. 3 maanden oefenen in de praktijk 
ontmoeten we elkaar weer voor de 
“praktijkdag”, bij ons op kantoor: “De 
Werkplaats” op Landgoed Zonnestraal in 
Hilversum.  

Op de agenda staan de volgende punten: 

 

 

 

n Opfrissen concepten uit blok 1 en delen van 
ervaringen, aan de hand van inzichten en voornemens 
uit Blok 1.  
 

n Inventariseren oefenvragen.  
 

n Oefenen met behulp van eigen “praktijksituaties” 
(deelnemers leveren vooraf eigen cases aan, 
opgesteld m.b.v. onze checklist). 

 

 
 

 

 



  

Achtergrond 

In de decennia na WOII hebben Roger Fischer en 
William Ury een enorme stimulans gegeven aan 
onderzoek naar best practices in 
onderhandelingsprocessen.  

 

 

 

Getting to Yes 

De Harvard methode is als eerste verwoord in het 
boek “Getting to Yes”.  

In de aanpak is input vanuit verschillende disciplines 
verwerkt: contract/ rechtsgeleerdheid, bedrijfskunde, 
psychologie, groepsdynamica etc.  

 

 

 

De methode 

De Harvard methode is relevant voor tal van 
onderhandelingsvraagstukken. Van commerciële 
contracten tot complexe projecten en van meerwerk 
tot salarisonderhandelingen. Ook mediation is op 
deze methode gebaseerd. 

 
 

In het boek ‘Alles is Onderhandelen’ is de 
methode verdiept en verbreed. 

 
 

Harvard Program on Negotiation 

 



  

Data & Kosten 
De open inschrijving training Constructief Onderhandelen wordt vier maal per 
jaar georganiseerd: 

• Voor data, zie:  
https://www.routslaeven.com/training-constructief-onderhandelen 
 

• Locatie: Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn.  
 

• De kosten van de training bedragen € 2.395,00 (exclusief BTW en 
verblijfskosten).  
 

• Deelnemers kunnen gebruik maken van een tweedaags 
vergaderarrngement. De kosten van dit arrangement zijn € 303,00 
(inclusief overnachting en maaltijden).  
 

Onze onvoorwaardelijke tevredenheidsgarantie: 
Mocht je aan het einde van de training van mening zijn dat de genoemde 
resultaten niet zijn gerealiseerd dan restitueren wij je investering onmiddellijk.  
 
     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Sinds 1987 

- Werken wij met de Harvard methode, introduceerden deze in Nederland, en hebben deze 
uitgangspunten vertaald naar de Nederlandse- en niet Amerikaanse business wereld. 

- Wij adviseren, trainen en coachen op onderhandelingsvraagstukken in de brede zin van het 
woord. 

- Duizenden deelnemers brengen het geleerde in de praktijk, waaronder medewerkers van: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adres: Loosdrechtse Bos 21A 1213 RH Hilversum  |  Tel: +31 35 6288899  

e-mail: info@routslaeven.nl  |  website: www.routslaeven.com 

 

 


