
 
   

 

5-daagse training  

Onderhandelen & conflicthantering in het (collectief) arbeidsrecht 

 

Wat en voor wie? 

Te maken met een conflict binnen de OR? Of tussen de OR en een bestuurder? Meer ervaring nodig 

in een lastige (CAO) onderhandeling? Een staking effectief leren inzetten én afwenden? Lastige 

gesprekken kunnen aangaan en bereiken wat je wilt bereiken? Dan is deze unieke combinatie van 

kennisoverdracht en vaardigheidstraining in het (collectief) arbeidsrecht een schot in de roos. 

Door wie? 

De vijfdaagse cursus wordt verzorgd door een speciaal geselecteerd team van 3 docenten: 

Jacques de Waart is een ervaren internationaal trainer, onderhandelaar en advocaat-mediator, 

gespecialiseerd in conflictbeslechting in complexe situaties. 

Michiel Vergouwen is advocaat actief in het collectief arbeidsrecht, gerenommeerd docent, mediator 

en ervaren onderhandelaar.  

Charlotte Koopman is advocaat actief in het collectief arbeidsrecht, gerenommeerd docent, mediator 

en ervaren onderhandelaar.  

Resultaat 

In een ideale combinatie van een ochtend ‘klassieke lesstof’ en een ‘hands-on’ interactief gedeelte na 

de lunch, komen zowel juridische kennis als onderhandelingsvaardigheden aan bod. 

Verwacht een persoonlijke en vlotte sfeer, zonder al te veel jargon en met veel voorbeelden en 

handvatten voor de dagelijkse praktijk.  

Aan het einde van de training heb je: 

- kennis van de belangrijkste juridische haken en ogen op het gebied van het collectieve 

arbeidsrecht, ontslagrecht en reorganisaties; 

- inzicht in conflictgedrag en je eigen conflictstijl; 

- vaardigheden onder de knie om te de-escaleren en effectiever te onderhandelen; 

- een aanpak om beweging te brengen in halsstarrige standpunten; 

- meer inzicht in communicatie en hoe om te gaan met verstorende emotie; 

- inzicht in onderhandelingsprincipes; 

- een handvat voor de voorbereiding en inrichting van het onderhandelingsproces.  

  



 
   

 

Opzet en programma 

Dag 1 – Collectief arbeidsrecht (1) & Communicatie 

Dag 2 – Collectief arbeidsrecht (2) & Conflicten 

Dag 3 – Ontslagrecht & Onderhandelen 

Dag 4 – Reorganisaties & Stakeholders  

Dag 5 – WRAPP UP & Eigen cases en ‘red buttons’ 

Data 

De eerstvolgende serie vindt plaats op:  // staat gepland als volgt: 

- 13 januari 2020, 14 januari 2020, 5 februari 2020, 6 februari 2020 en 11 februari 2020 

Kosten 

De kosten voor de gehele 5-daagse training bedragen excl. btw € 3.250,-.  

Inschrijving als tweedaagse is mogelijk voor de eerste twee dagen (1+2) of voor de tweede twee 

dagen (3+4), per tweedaagse excl. btw à € 1.700,-. 

Inschrijven kan als volgt: 

- via de website van De Koning Vergouwen Advocaten, www.dkva.nl; of  

- via de website van De Waart, www.de-waart.nl,  

waar u het inschrijfformulier aantreft.  

Neem voor meer informatie gerust contact op met: 

- over het ochtendgedeelte: Charlotte Koopman, Michiel Vergouwen: 020-6762500 

- over het middaggedeelte: Jacques de Waart: 033-4656060 / 06-50949708 

 

http://www.dkva.nl/
http://www.de-waart.nl/

