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Inleiding 
De Sales Management Association (SMA) is sinds 1971 dé beroepsvereniging voor sales 
professionals op elk niveau. Ze vertegenwoordigt een vakgebied, dat voor de hele 
Nederlandse economie van groot belang is. 
 
In de wereld van commercie is de sales executie een complex proces met verschillende 
fasen. Het onderhandelingsproces is daarin het meest opvallende. Over het 
onderhandelen heeft de SMA deze white paper opgesteld. Het is op basis van een 
rondetafelgesprek met salesexperts van verschillende toonaangevende organisaties 
opgesteld.  
 
Deelnemers aan de kennisbijeenkomst waren: 

1. KPN | Rob Heemskerk | Account Director Sales 
2. Marktplaats.nl | Justin Speelman | Channel Manager at EBAY 
3. Bilderberg | Sophia Schoute | Account Manager   
4. Monsterboard | Walter Jansen | Senior Sales Manager Staffing 
5. Mercedes Benz Nederland B.V. | Michael Rost | Fleet & Lease Manager 
6. Ricoh Nederland B.V. | Wendy Freriks | Client Manager  

Het rondetafelgesprek stond onder leiding van Marco Weijers van Huthwaite 
International, één van de kennispartners van de SMA en specialist in 
onderhandelingsstrategieën. De centrale vraag in het rondetafelgesprek was ‘wat maakt 
een vakkundige onderhandelaar succesvol?’ In het gesprek zijn de bevindingen in het 
onderzoek getoetst aan de hand van ervaringen uit de praktijk. 
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‘Onderhandelen’ 
Onderhandelingen komen overal voor. Iedereen onderhandelt tientallen keren per dag 
over kleine en grote dingen. Onderhandelen heeft vaak een zakelijk karakter, zoals 
onderhandelingen over prijzen en voorwaarden bij een aankoop, over salaris en 
arbeidsvoorwaarden, over regels en beleid. Maar het komt ook in de privésfeer veel voor 
over allerlei praktische zaken. "Als jij de boodschappen doet, haal ik de kinderen van 
school." De reden dat we onderhandelen is dat we proberen om iets te bereiken wat we 
niet zonder nadere afspraken tot stand zouden kunnen brengen. Bij kleine zaken is zo’n 
onderhandeling in enkele seconden gebeurd, maar grote zakelijke of bestuurlijke 
onderhandelingen, waarbij er veel belangen spelen, kunnen veel langer duren. 
Onderhandelingen voltrekken zich dan in stappen, waarin door middel van voorstellen en 
tegenvoorstellen tot een overeenkomst wordt gekomen. 
 
Huthwaite International heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd: ‘How well are you 
negotiating? - Huthwaite Internationals latest negotiation research’. Dit onderzoek richt 
zich specifiek op het onderhandelingsproces in het salesvak. Een onderhandeling is 
daarin gedefinieerd als een proces, waarbij verkopers en kopers het samen eens zijn 
over de gestelde voorwaarden. Het moment, waarop in een verkooptraject het 
onderhandelingsproces start is essentieel. Dit moet gebeuren op het moment dat de 
daadwerkelijke aankoop door de koper is vastgesteld. Een veelvoorkomende vergissing is 
dat het onderhandelen al start op het moment dat er nog niet direct sprake is van ‘een 
potentiele waarde’. Of zoals Rob Heemskerk (KPN) dat kenmerkte: “Onderhandelen is het 
proces om te komen tot een overeenkomst. Dat proces vindt plaats op het moment dat 
je zeker weet dat je zaken gaat doen.” En volgens Justin Speelman (Marktplaats): “Op 
het moment dat je een product of dienst wil uitwisselen én er voorwaarden bepaald 
moeten worden, start de onderhandelingsprocedure.” 
 
Huthwaite stelt drie voorwaarden aan een onderhandelingsgesprek. Ten eerste moet 
datgene waarover onderhandeld wordt schaars zijn. Ten tweede moeten de 
onderhandelingspartijen in staat zijn om voorwaarden te bepalen. In de laatste plaats 
moet er binnen de te sluiten overeenkomst ‘een conflict’ bestaan, of met andere 
woorden: er moet iets zijn om over in onderhandeling te gaan. Sophia Schoute 
(Bilderberg) ondersteunt deze visie van harte: “In een onderhandeling gaat het om het 
stellen van voorwaarden. Dat zijn verschillende posities van waaruit je kunt 
onderhandelen, zoals annuleringsvoorwaarden, betalingstermijn en prijs.” 
 
Volgens Huthwaite zijn er vier ingrediënten (figuur 1), die bepalend zijn voor een goede 
en effectieve onderhandeling. 1. macht, 2. strategie en tactiek, 3. voorbereiding en 
planning en 4. gedrag. Deze onderzochte componenten zijn voorgelegd aan 1300 
salesprofessionals wereldwijd en zo ook in het ronde tafel gesprek met de SMA-partners. 
 

Figuur 1 The essential ingredients for any negotiation 
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1. ‘Macht’ 
In onderhandelingen zijn de onderhandelingspartijen maar zelden in een gelijke positie of 
in gelijke mate van elkaar afhankelijk. De ene partij kan over meer ‘macht’ beschikken 
dan de andere, waardoor het lijkt dat het de ander haar wil zou kunnen opleggen. 
Onderzoek leert, dat zo’n ‘sterke partij’ vaak toch op onderdelen afhankelijk is van de 
zwakkere partij. Dat kan te maken hebben met specifieke kennis, informatie, invloedrijke 
relaties, unieke producten of diensten. Het is van groot belang om in de voorbereiding 
van onderhandelingen, dat nader te onderzoeken. Macht is een relatief begrip. Ook al 
denkt de ene partij zwak te staan, wellicht staat de ander nog zwakker.  
 
Het gevoel van gelijkwaardigheid en macht is van groot belang tijdens de 
onderhandelingen. Het onderzoek van Huthwaite toont aan dat er ook in Nederland een 
relatie ligt tussen macht en succes. De vakkundige onderhandelaar is in staat om met 
zijn kennis, ervaring en vaardigheden zo’n machtsgevoel te stimuleren. Een groot 
machtsgevoel, door veel zelfvertrouwen, vergroot de kans op succes tijdens de 
onderhandeling, maar is geen garantie voor succes. Een bepaalde vorm van dominantie 
heeft wel degelijk invloed op hoe iemand een onderhandeling in gaat, maar het gevoel 
dat je achterlaat bij de andere partij is belangrijker. Wendy Freriks (Ricoh): “Ik zou 
macht liever willen formuleren als de mate van afhankelijkheid. Hoe minder afhankelijk, 
hoe meer macht je hebt in een onderhandeling. Macht heeft ook te maken met wie de 
regie tijdens een onderhandelingsgesprek heeft. Ga zorgvuldig en verstandig om met het 
‘machtsgevoel’: het gaat om de balans en het belang van beide partijen. En om het 
gevoel dat je achter laat bij je gesprekspartner. Macht en vertrouwen zijn heel duidelijk 
met elkaar verbonden. Wanneer je praat vanuit kennis en de rol van een 
ervaringsdeskundige, kan de andere partij ‘vertrouwen’ op de juiste afhandeling. Dat je 
‘in control’ bent, wil overigens niet zeggen dat er geen gelijkwaardigheid is. De andere 
partij kan en mag zich absoluut niet minder voelen.” 
 
Volgens Justin Speelman (Marktplaats) is het belangrijk dat beide 
onderhandelingspartners een goed gevoel overhouden aan de ontmoeting en het 
gesprek. De vakkundige onderhandelaar streeft altijd naar het creëren van duidelijkheid 
voor beide partijen. Dat doe je onder andere door het stellen van vragen en het 
toepassen van hoor en wederhoor. Je toetst of je elkaar begrijpt en stelt de andere partij 
écht in de gelegenheid om na te denken over de genoemde 
onderhandelingsvoorwaarden. Macht draait ook om een gevoel en wordt bepaald door 
bepaalde vaardigheden, kennis, ervaring en je lichaamshouding.” Er zijn mensen die 
alleen al door hun persoonlijkheid macht kunnen uitoefenen. Daarbij spelen hun verbale 
vermogens uiteraard een rol, maar zeker ook de manier waarop ze zich door middel van 
hun lichaamstaal presenteren. Non-verbaal gedrag heeft in veel gevallen zelfs een 
grotere impact op anderen dan woorden. Het gaat om de manier waarop de dingen 
worden gezegd, stemgebruik en intonatie, gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, maar ook 
de manier waarop mensen zich presenteren, gekleed zijn en dergelijke. 
 
Walter Jansen (Monsterboard): “In de voorbereiding denken wij ook na over alternatieve 
onderhandelscenario’s. Wanneer je geen alternatief aanbod kan bieden of situatie kan 
creëren, is de onderhandeling na één ‘nee’ voorbij. Vanuit een positie waarin je meerdere 
opties kunt toepassen word je machtsgevoel groter. Hoe beter je ‘fallbackpositie’, des te 
groter de kans op een deal. Bij Monsterboard denken wij al in een vroeg stadium na over 
de alternatieve scenario’s. Daar bereid je de partij tijdens het gehele 
onderhandelingsproces op voor.” Michael Rost (Mercedes Benz): “Kennis is macht. Daar 
draait het om, juist in het onderhandelingsproces. Maar macht kan niet zonder begrip, 
dus het is belangrijk dat je dat creëert. Macht kun je creëren door vragen te stellen. 
Daarmee kun je namelijk ook inspelen op het gevoel. Aan de onderhandelingstafel 
kunnen de spanningen soms hoog oplopen en dan is ‘begrip’ de sleutel om verder te 
komen in het gesprek. Ik heb wel eens gevraagd of ik mij nu echt zo had vergist in de 
klant. Dan speel je op de man af, maar daarin laat je wel zien dat je insteek serieus is.”  
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Onderhandelingsstrategieën 
Volgens onderzoek zijn er twee onderhandelingsbenaderingen te onderscheiden: de 
distributieve onderhandeling, waarbij een onderhandelaar de intentie heeft om van de 
andere onderhandelaar (of andere partij) te winnen. Het doel is om waarde te claimen, 
zonder echt rekening te houden met de andere partij. Deze benadering is veelal gericht 
op een eenmalige of kortstondige samenwerking tussen beide partijen. Daarnaast is de  
integratieve onderhandeling: hiervan is sprake op het moment dat de onderhandelaar de 
intentie heeft om samen met de andere onderhandelaar tot een compromis te komen 
waar beiden baat bij hebben. Het doel is om waarde te creëren, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de wensen die beide partijen hebben. Deze benadering is 
gericht op een langdurige samenwerking tussen beide partijen. Walter Jansen 
(Monsterboard) gelooft in de integratieve onderhandelingsaanpak: “Om te komen tot een 
overeenkomst moet je een win-win situatie creëren voor beide partijen. Het moet zowel 
iets opleveren voor het bedrijf dat je vertegenwoordigt als voor de klant”. 
 
2. ‘Voorbereiding en planning’ 
Omdat veel zakelijke onderhandelingen gericht zijn op het realiseren van een lange 
samenwerking en de relatie tussen de partijen belangrijk is, kenmerken veel 
onderhandelingsprocessen zich als een onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden om 
tot overeenstemming te komen. In zo’n onderzoek wordt gezocht naar de ‘achterliggende 
belangen’ van de onderhandelende partijen. Van belang is het doorvragen. Bij dergelijke 
processen staat niet het verdedigen van standpunten centraal, maar het creëren van 
situaties die meer kwaliteit of meerwaarde opleveren. Het voorbereiden en plannen van 
dergelijke onderhandelingsprocessen is dan cruciaal: ‘kruip’ als onderhandelaar in de 
huid van de andere onderhandelende partij, bedenk welke belangen hij/zij heeft en wat 
de potentiele ‘ruilgoederen’ zijn, die daaraan tegemoet kunnen komen. Zo’n ruilgoed, 
waarmee in een onderhandelingsproces een belangrijke waarde kan worden geboden aan 
de andere partij, waardoor tot overeenstemming kan worden gekomen, wordt een ‘lever’ 
(hefboom) genoemd. 
 
Uit het onderzoek van Huthwaite blijkt dat de vakkundige onderhandelaar en de 
doorsnee onderhandelaar evenveel tijd besteden aan de voorbereiding en planning, maar 
in een heel andere verhouding. De vakkundige onderhandelaar gaat in zijn planning veel 
consciëntieuzer te werk. Planning heeft in dit kader te maken met wat je met de 
verkregen informatie (voorbereiding) doet. In een goede onderhandeling worden eerst de 
bandbreedte en de zogeheten ‘hefbomen’ bepaald. Op het moment dat je zowel het 
hoogst haalbare als je ‘walk away point’ hebt bepaald, sta je sterk in de onderhandeling 
en kun je vasthouden aan je eigen principes en uitgangspunten. 
 
Rob Heemskerk (KPN): “Levers onderken je in de voorbereidingsfase van de 
onderhandeling. In die periode peil je elkaars behoeften. De resultaten van je 
behoeftebepaling zijn van groot belang in de verdere onderhandeling. In deze fase kijk je 
vervolgens naar de mogelijkheden en wat je als bedrijf wel of niet bereid bent te 
geven/verlenen om het beoogde resultaat te behalen. KPN heeft, als voorbeeld, als 
onderdeel van recent gewonnen grote tenders, de interviewrondes uiterst zorgvuldig 
voorbereid. Het team heeft zelf enkele honderden vragen opgesteld en zelf haar collega’s 
daar dusdanig in getraind dat, inhoudelijk gezien, grote verrassingen werden voorkomen. 
De geïnterviewden ‘stonden boven de stof’ met als voordeel dat er juist dan ruimte 
ontstaat voor eagerness en enthousiasme tijdens een dergelijk interview.” 
Volgens Sophia Schoute (Bilderberg) is behoeftebepaling in de voorbereidingsfase de 
basis voor een goede onderhandeling. “Onze eerste gesprekken met potentiele klanten 
draait om het filteren van de wensen en behoeften. Ook al denk ik te weten wat de 
behoefte is, doorvragen is en blijft belangrijk. Maar je kan je ook te veel voorbereiden. Je 
laat dan weinig ruimte over voor de vrije interpretatie en kan slachtoffer worden van je 
eigen tunnelvisie. Dat wat je absoluut moet voorbereiden is het bepalen van je 
bandbreedte.” 
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Michael Rost (Mercedes-Benz): “Als het goed is ben je altijd voorbereid op een 
onderhandeling en een aanvraag voor tendering. Deze komt nooit als een donderslag bij 
heldere hemel. Als ik aan een accountmanager vraag wat er binnen een onderneming 
speelt, moeten ze een onderbouwd antwoord weten te geven. Belangrijk is om 
voorbereiding en planning van elkaar te scheiden. In de voorbereidingsfase vergaar je 
alle belangrijke informatie over de klant en ben je bezig met een algehele scan.” 
 
Justin Speelman (Marktplaats): “Ook wij creëren voor onze klanten diverse ‘hefbomen’. 
We hebben het voordeel dat Marktplaats veel data tot haar beschikking heeft. Denk aan 
bezoekersspecificaties, aantallen en bezoekersgedrag. Als Nederlands grootste 
meubelleverancier gebruik wil maken van marktplaats, kunnen we voorzien in het 
bereiken van hun specifieke doelgroep. Zo kunnen we getarget een 
communicatieboodschap/advertentie promoten. We geven iets weg wat voor onze klant 
een grote meerwaarde heeft. En we vragen er voor terug dat de basisprijs in tact wordt 
gelaten.”   
 
3. Gedrag’ 
Bij een onderhandeling wordt tijdens een of meerdere gesprekken van beide kanten 
geprobeerd om tot een overeenkomst te komen. Er wordt vaak in grote 
onderhandelingen gesproken over onderhandelingsronden, waarbinnen voorstellen en 
tegenvoorstellen worden besproken. In elke ronde wordt dan een stapje gezet naar een 
uiteindelijk onderhandelingsresultaat. Succesvolle onderhandelaars tonen volgens het 
onderzoek van Huthwaite in onderhandelingen meer emoties. Ze laten zien en horen wat 
ze op dat moment voelen en ze kunnen in sommige gevallen duidelijkheid geven over de 
situatie. Het moet alleen wel oprecht zijn. Lange tijd werd gedacht, dat emoties je 
machtspositie zouden ondermijnen. Recentelijk heeft dit beeld plaatsgemaakt voor 
een meer functioneel perspectief. Emoties geven juist informatie over je gevoel en 
intenties. Ze hebben niet alleen een functie voor jezelf, maar leveren ook een schat aan 
informatie aan anderen. Aan gevoelens kan niemand iets veranderen en dat kan 
interessante situaties opleveren. Zodra gevoelens worden geuit moet daar iets mee 
gedaan worden. Anders vormt het een hindernis in het onderhandelingsgesprek. 
‘Irritators’, het tonen van gevoelens én ‘toetsen op begrip’ kunnen bewust ingezet 
worden om een bepaalde reactie uit te lokken. ‘Irritators’ zijn woorden of zinnen die de 
potentie hebben om te irriteren. Meestal door zelf-lof of neerbuigend taalgebruik die geen 
enkele overtuigende functie hebben. Voorbeelden zijn: ‘dit is een hele goede prijs’ of ‘dit 
is echt een fantastische deal’. Met name ‘toetsen op begrip’ kan voor verheldering zorgen 
in een onderhandeling. Ook hiervoor geldt dat je dit doordacht moet toepassen. Een 
gevaar kan zijn dat er veel meer over elkaar en gevoel wordt gepraat, dan over de 
business zelf. Het is overigens zo dat succesvolle onderhandelaars het gebruik van 
irritators doorgaans proberen te vermijden. Ze passen ze in ieder geval minder vaak toe 
dan de doorsnee onderhandelaar. 
 
Wendy Freriks (Ricoh): “Binnen onze organisatie hebben wij al acht jaar een klant die 
door diverse teams werd gemanaged. Het kostte ons veel tijd en geld om deze relatie 
tevreden te stellen. Op een gegeven moment mocht ik de verantwoordelijkheid voor deze 
relatie op me nemen. Deze klant was moeilijk tevreden te stellen en daarom was het 
organiseren van een gesprek één van mijn eerste acties. Om te horen wat er nou 
eigenlijk echt aan de hand was. Wat ik aan dat gesprek overhield was een zeer onprettig 
en onzeker gevoel. Ik heb vervolgens besloten om open kaart met deze klant te spelen. 
Ik heb aangegeven dat ik mij niet prettig voelde bij hun houding, wat mijn 
verwachtingen waren van de samenwerking en dat ik – bij geen verandering - het niet 
zag zitten om zo zaken te doen. De situatie werd op dat moment doorbroken. In 
sommige gevallen is het nodig dat je je gevoel uitspreekt. Natuurlijk wel op de juiste 
manier. Mensen doen immers zaken met mensen en op menselijk niveau vind je elkaar 
altijd. Door heel dicht bij mijzelf te blijven kon ik het ook goed verwoorden en juist die 
kwetsbaarheid was een uitnodiging naar de klant.” 
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Walter Jansen (Monsterboard): “Een aantal jaar geleden hadden we een joint visit met 
ons team en de klant. Al heel snel werden er vervelende opmerkingen gemaakt, 
waardoor wij in de verdediging schoten. Ik heb toen aangegeven dat ik de situatie 
betreurde en we zo niet verder konden gaan. Vervolgens heb ik voorgesteld om een 
pauze in te lassen en daarna brak de sfeer direct open. De lucht was geklaard en er is 
een constructief gesprek gevoerd.” 
 
Sophia Schoute (Bilderberg): “Gevoelens dragen door hun sociale functie bij aan een 
goede start van een lange termijn partnership. Het blijft overigens wel oppassen met 
emoties in een onderhandelingsproces! Als ze de overhand nemen, kun je je focus 
verliezen. Een voorbeeld van een echte ‘irritator’ hoeft niet perse één bepaalde zin te 
zijn, maar kan ook zijn dat je totaal voorbij gaat aan de interesse van de klant. ‘Telling is 
not selling’. Accountmanagers praten soms te veel over hun eigen dienst en/of product, 
waardoor de klant zijn irritatiepunt al heeft bereikt, zonder dat je daar iets van gemerkt 
hebt.” 
 
 
 
 

 


