
‘WELKE LICHAAMSTAAL 
SPREEK JIJ IN JE  
ONDERHANDELING??’
Proeverij over onderhandelen 

6 november, 16.00 tot 19.00 uur  
Conferentiecentrum Samaya, 
Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven.

Tijdens een bijzondere en veelzijdige bijeenkomst die geheel in het teken staat van jouw persoonlijke  
ontwikkeling en de weg daar naartoe, word je geconfronteerd met prachtige kansen om je onderhandelstijl 
te ontwikkelen. Misschien weet je al waarin je je kunt gaan ontwikkelen. En dat is goed! Maar ieder mens, 
en dus iedere professional, heeft blinde vlekken. En non-verbale communicatie is precies het veld waar  
mensen zoals jij en ik soms het minst over onszelf te weten zijn gekomen. Daar liggen prachtige kansen 
voor je, want er ligt veel wijsheid verborgen in non-verbale communicatie. Ons event ‘Onderhandelen’ 
staat volledig in het teken van de rol van non-verbale communicatie in onderhandelen. En onderhandelen 
doen we overal, van kinds af aan…
 
We verzorgen een inspirerend en activerend programma van workshops en lezingen en laten je  
ontdekken wat er voor jou in het vat zit in je ontwikkeling als onderhandelaar.  

Als je de stap wilt maken naar meer trefzeker voelen  
in je onderhandelen in werk en leven, dan kun je dit  
aangaan. Samen met ons mag je dit komen ontdekken.  
Je bent van harte welkom!

CONNECTAS           INFO@CONNECTAS.NL

HERENSTRAAT 11,          06 46741263   

3985 RP, WERKHOVEN     WWW.CONNECTAS.NL 



WorkshopsWelkom  
bij de  
experts in  
non-verbale 
interactie

€ 197,- inclusief btw

Dagvoorzitter
 
Ron is mede oprichter van  

Connectas en heeft zich  

gespecialiseerd in het oplossen 

van ‘gedoe’ in organisaties en 

teams op alle niveaus.  

Dat doet hij vanuit verschillende rollen zoals adviseur,  

interim manager of directeur, trainer, coach en hapto-

noom. Hij studeerde personeel en arbeid en management 

consultancy en kwalificeerde zich als master non-verbale 

communicatie bij INSA. 

Ron van den Heuvel MMC

KLIK HIER OM  
JE DIRECT AAN TE 

MELDEN VOOR 
DEZE WORKSHOPS 

 
ONDERHANDELEN
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Hart tegen Hard
Onderhandelen doe je vaker dan 
je voor mogelijk houdt. Het spel 
kent harde elementen, zoals trek-
ken, duwen, weerstand, grenzen 
oprekken, macht etc. Maar er is 

meer dan dat. Wij gaan je meenemen in een ander ont-
wikkelend perspectief op onderhandelen. Wij gaan in op 
de achtergronden, op jouw unieke non-verbale gedrag en 
de enorme impact daarvan op jouw onderhandelresultaat. 
Graag neem ik je mee in een volstrekt uniek onderhandel-
concept waarin je eigen lijf een glansrol speelt. 
 
Martijn is oprichter van de Onderhandelacademie en 

adviseert daarnaast GGZ aanbieders rondom strategische 

en bedrijfskundige vraagstukken gericht op zorginkoop, 

zorgverkoop, productiviteit en coacht hij zorgverkopers 

en zorginkopers. Hij is van oorsprong verpleegkundige, 

bedrijfskundige en haptonoom en ontwikkelde in nauwe 

samenwerking met Connectas het onderhandelconcept 

voor de zorg in- en verkopers.

Martijn van Wijk

START 16:30 uur

START 16:00 uur



Workshops
Vermoeide 
Heldinnen
Vermoeide heldinnen zijn vrouwen 
die aan de ene kant onvermoei-
baar gaan, gaan, gaan. Zowel in 

hun werk als privé. Voortdurend anticiperend op wat op 
hen afkomt blijven ze doen, doen, doe. En dan is het op. 
Helemaal op. Vermoeid, ontevreden en schuldig. De balans 
schiet van de ene extreem in de ander extreem. Maar ze 
onderhandelen niet. Hoe ziet dat er uit, en wat is er nodig 
om die balans opnieuw te vinden? 
 

In mijn werk als coach en trainer help ik mensen om hun 

eigen antwoorden te vinden. Om te vertrouwen op hun 

eigen wijsheid, om gewoonten los te laten die hen niet 

dienen en te volgen wat voor hen oprecht en waardevol is. 

Er is moed voor nodig om authentiek en autonoom te zijn, 

en daar help ik graag bij. 

Mijn specialisatie ligt bij Vermoeide Heldinnen. Ik help 

hen zichzelf te herinneren; zij zijn zélf het geruststellende 

uitgangspunt. 

Nicolien Bot

Je lichaam  
spiegelt je 
onderhandelstijl 
Herken jij al aan je eigen lijf hoe je 
aan het onderhandelen bent? Wat 

valt je aan jezelf en anderen op? Hoe reflecteert je lichaam 
jouw unieke stijl van onderhandelen. We gaan nader in op 
hoe je je eigen stijl en die van anderen non-verbaal kunt 
herkennen en welke gevoelens en opvattingen daarachter 
zitten. We gaan vooral ‘doen’: voelen en kijken naar onze 
manieren van zitten, bewegen en praten en onderzoeken 
wat we daarmee kunnen. In de wetenschap dat iedere ont-
wikkeling start bij bewustwording.

Andre is mede oprichter van Connectas en is eigenaar 

van Academium B.V. waar hij professionele coaches helpt 

en om met meer resultaat interventies te doen die leiden 

succesvolle verbindingen tussen mensen in organisaties. 

Hiervoor was hij directeur van de Nederlandse Vakoplei-

ding Haptonomie. Hij studeerde economie, fysiotherapie, 

bewegingswetenschappen en haptonomie. 

Andre de Jong

Onderhandelen 
binnen je team
“Als je weet dat je een gemeen-
schappelijk doel hebt waarom zit je 
dan zo moeilijk te doen?”  

 
Teams hebben vaak een gemeenschappelijk doel en toch lijkt 
het onvermijdelijk later vroeg of laat ‘gedoe’ ontstaat. Blijk-
baar hebben we vaak andere ideeën en vormen over hoe we 
dat doel willen bereiken. Daarin spelen eigen belangen en 
voorkeuren een sterke rol en dat ben je in feite intern aan 
het onderhandelen. Welke onderhandelstijl breng jij in? Voor 
welk belang sta jij, hoe geef je daar verbaal en non-verbaal 
vorm aan en wat te doen als je vastloopt? 
 
Lianne kent de zorgsector van alle mogelijke kanten.  

Als HR adviseur en Senior consultant in diverse zorg- 

instellingen, maar ook als OK assistent en communicatie  

trainer. Als coach en haptonoom helpt ze tegenwoordig 

teams in de zorg naar zelfstandigheid.

Lianne van Deurzen
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