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Wij willen mensen helpen het beste uit zichzelf, het 
leven en het werk te halen en op zoek te gaan naar de 
grens van wat mogelijk is.

Onze visie: Je kunt zoveel meer dan je denkt!



Welkom bij de Intrakoop workshop

Het belang 
van een
gezond 
cont(r)act



Het belang van een gezond cont(r)act

Hoe sluit je een gezond relatiecontract om je 
contracten goed te kunnen managen? 

In deze workshop maak je kennis: met de verschillende 
soorten relatiecontracten, vormen van verborgen en 
geheime contracten en leer je hoe je een gezond 
relatiecontract kan sluiten. 



Self fulfilling prophecy

zien
doen

krijgen

Zie je wel...



Contact & contract 

§ Contact
§ Contract 

§ Inhoud à Wat we gaan doen

§ Relatie à Alle bewuste en onbewuste afspraken hoe we met elkaar omgaan
§ Verborgen/geheim



contract 

§ Contract 
§ Inhoud à
§ Helder beeld over de doelen: Zijn de doelen helder en concreet? 
§ Betrokkenheid bij de doelen: Zijn het gezamenlijk doelen? 
§ Vertrouwen in de haalbaarheid: Geloven we dat we de doelen kunnen realiseren?  
§ Win-win verhouding: Is er een win-win gezamenlijke doelen én persoonlijke doelen?
§ Vertaalslag doelen naar taken: Weet ik wat ik dan te doen heb? Wat er precies van 

mij verwacht wordt? 



contract 

§ Contract 
§ Relatie à Alle bewuste en onbewuste afspraken hoe we met elkaar omgaan
§ Wordt de intimiteit aangegaan? Voelen mensen zich veilig (genoeg)? 
§ Nemen teamleden hun verantwoordelijkheid?
§ Neemt de leider zijn verantwoordelijkheid?
§ Worden mensen aangesproken op hun gedrag/prestaties? Zowel positief als negatief?
§ Wat breng jij persoonlijk in?

§ Wat is het verborgen of geheime contract?
§ Voorbeelden:

§ Eenzijdig contract
§ Mislukkingscontract
§ Symbiose contract
§ Galgencontract



Het relatiecontract

§ Het karakter van de relatie. 
§ De afstand/nabijheid. 
§ Het ‘klimaat’ van de bijeenkomst. 
§ Hoe gaat men om met lichamelijkheid. 
§ De onderwerpen die op tafel mogen komen. 
§ Wie bepaalt het verloop van het gesprek. 



Voorbeeld vragen bij afsluiten contract 
met verborgen contract

§ meer de regie gaan pakken
§ meer verantwoordelijkheid nemen
§ afspraken nakomen
§ werken vanuit gezamenlijk doel 
§ neuzen dezelfde kant op
§ omgaan met de politiek in onze organisatie
§ mensen meekrijgen
§ zelfde ambitieniveau



Voorbeelden afspraken om effectief samen te 
werken 

§ Maak (echt) contact.
§ Vermijd algemene uitspraken (je, men, etc.). Spreek vanuit de ‘ik-vorm’. 
§ Storingen gaan voor. Benoem wat je wilt benoemen, doe wat je moet doen 

omdat het je anders stoort.
§ Wat wordt verteld blijft binnen de groep/tussen ons en is vertrouwelijk.
§ Wees je bewust van je waardeoordelen en toets deze. Niets is gek, dom of fout. 
§ Je bent verantwoordelijk voor je eigen behoeften en leerproces.
§ Samenwerken is vrijwillig, niet vrijblijvend. Kom afspraken na.
§ Geef je eigen grenzen aan, zorg goed voor jezelf en de ander.
§ Contact gaat voor de mobiele telefoon.
§ Neem afscheid. Dat en de manier waarop zegt iets over de waarde van het 

contact.



Contractvragen

§ Wat wil je (bereiken)?
§ Hoe, wanneer, met wie (wil je dat doen)? - stappen
§ Wat is jouw aandeel? Wat is mijn tegenprestatie?
§ Hoe en wanneer gaan we evalueren? Hoe weet jij of het doel 

bereikt is?
§ Wat is de consequentie als we afspraken niet nakomen? -

sancties bij sabotage
§ Wat gaat er voor zorgen dat we ons doel niet gaat halen?



Verschil contract en een opdracht?

§ Contract (je hebt het recht om ‘nee’ te zeggen)
§ Opdracht (eenzijdig)



Interventies voor contractmanager bij een Verborgen 
contract

§ Beloon de positieve intentie.
§ Maak het Verborgen contract expliciet.
§ Weiger de pay-off (Zie je wel, ik wist het wel).
§ Onderzoek of en hoe het Verborgen contract bruikbaar is voor 

het inhoudelijk contract.



invloed

controle

betrokkenheid

Cirkel van invloed
‘probleem of feit’



gevolgoorzaak

IK WIL IK MOET

Ik heb een keuze Ik kan er niets aan doen

Waar kies jij voor?





‘Veranderen is altijd mogelijk als je je realiseert
dat gedrag, gedachten en gevoel voortkomen uit 

besluiten en dat je deze kunt herzien.’ 
(Tom Twisk)



Meer informatie? Bel of  mail gerust.

Tom Twisk
06 54945845
tom.twisk@innerland.nl

Bedankt!



Innerland

§ 2-daagse workshops
§ ZELFVERTROUWEN & AUTHENTICITEIT
§ STRESS & BURN OUT
§ GELUK & VERLANGEN
§ RELATIES & DIEPGANG

§ Programma’s
§ VERSTERK JE PERSOONLIJKE KRACHT
§ EXPEDITIE INNERLAND
§ EXPEDITIE INNERLAND II
§ EXPEDITIE INNERLAND VOOR ONDERNEMERS
§ COACHEN VAN GEDRAGSVERANDERING

§ Incompany programma’s
§ TEAM MET AMBITIE
§ NIEUW LEIDERSCHAP
§ LOOPBAANCOACHING

§ Inspirerende workshops (gratis)
§ HAAL HET BESTE UIT JE TEAM
§ INZICHT IN GEDRAGSVERANDERING 

Meer informatie of inspirerende artikelen zoals: Effectieve gesprekken: van Dramadriehoek naar 
Winnaarsdriehoek of de 5 succesfactoren voor persoonlijke verandering,  vind je op onze site.



NEVI Programma’s

£ NLP voor inkoopprofessionals (2 dagen) - 28 januari 2019

¤ NLP helpt u uw communicatievaardigheden, persoonlijk leiderschap en de invloed die u 
heeft maximaal te ontwikkelen.

£ Vergroot je impact (5 dagen) - 21 januari 2019
¤ Persoonlijke groei voor de inkoopprofessional. Zet inkoop op de kaart binnen uw organisatie.

£ Leiderschap met impact (7 dagen) - 4 februari 2019

¤ Voor inkoop- en contractmanagers die hun leiderschap en impact verder willen ontwikkelen.

£ Procurement Team Development Programme (op aanvraag)

¤ Een ontwikkelprogramma met impact dat daadwerkelijk leidt tot betere samenwerking en 
resultaten. 

Meer info: www.nevi.nl/thema/persoonlijke-ontwikkeling


