
WORKSHOP 
O N D E R H A N D E L E N 
VANUIT DE HARVARD 
ONDERHANDELINGS 
P R I N C I P E S 

Onderhandelen doe je 

dagelijks, vaak zonder dat je 

er bewust van bent. 

Afhankelijk van de context 

onderhandel je voor jezelf, 

voor de familie, het bedrijf of 

voor een bepaald doel. 

Meestal in een complex 

speelveld met verschillende 

belangen.  

Je acteert op je intuïtie, met 

wisselend succes. Je succes is 

niet alleen afhankelijk van je 

manier van communiceren 

tijdens het onderhandelen, 

maar ook van je 

voorbereiding op de 

onderhandelingen. 

 

In deze workshop kijken we 

vanuit Harvard 
Onderhandelingsprincipes 

naar de complexiteit van je 

uitdagingen. Het zijn immers 

veelal onderhandelingen met 

je zelf en met je omgeving 

waar je vaardig in wilt 

worden. 

Onderwerpen die aan de orde 

komen zijn: verschillende 

verwachtingen van elkaar; 

beelden van elkaar die een 

eigen rol kunnen spelen;  

emoties en spelletjes die 

gespeeld kunnen worden; het 

innemen van een constructieve 

positie; tactiek van 

onderhandelen. 

 

Je krijgt een toolkit van 

concepten en vaardigheden, op 

een fundament van waarden 

zoals integriteit, redelijkheid en 

openheid aangeboden. Daarbij 

experimenteer je met ander 

gedrag zodat je het daarna ook 

in de praktijk kunt gebruiken.  

 

Meer informatie vind je op 
Onderhandelen vanuit de 

Harvard Onderhandelings- 

principes. 

Doelgroep 
New en now leaders 

 

Datum  

26 september 2017; 9:00-17:00 uur 

 

Locatie 

De Werkplaats, RoutsLaeven,  

Loosdrechtsebos 21A, Hilversum 

 

Trainer 

Geurt Jan de Heus, partner RoutsLaeven en 

auteur van ‘Alles is Onderhandelen’ 

 

Kosten 

Incl. zaalhuur, koffie/thee, lunch, materialen, 

boek en afsluitende borrel € 595,- per 

persoon (excl. BTW).  Als je geen FBNed lid 

bent, dan geldt een toeslag van 15% (excl. 

BTW). Deze toeslag wordt verrekend met de 

contributie indien het familiebedrijf binnen 

een jaar lid wordt van FBNed.  Het minimale 

aantal deelnemers is 6 personen.  

 

Inschrijven 

Klik hier om in te schrijven. Je ontvangt 

daarna een bevestiging. De inschrijving is 

definitief na ontvangst van betaling.  

 

Informatie 

Bel of mail Maike van der Donk 

E vanderdonk@fbned.nl 

T 0346 258033 

https://fbned.nl/nl/fbned-academie/workshops/onderhandelen-vanuit-de-harvard-onderhandelingsprincipes
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie
http://allesisonderhandelen.nl/

