
 

 

Voor ondernemende vrouwen: 
slimmer onderhandelen met meervoudige intelligenties 

 

Goed nieuws! De workshop Slimmer Onderhandelen met behulp van meervoudige 

intelligenties vindt plaats in de internationale vrouwenweek, op 9 maart (16:30 - 21:00 

uur) in het kader van Dea Dia Leert. Slimmer Onderhandelen: nieuwe perspectieven en 
oplossingsruimtes bij het onderhandelen met behulp van meervoudige intelligenties. 

 €50 per persoon, zowel leden als niet-leden*.  

Daarvoor krijg je een Meervoudige Intelligenties (M.I.) profiel: jouw persoonlijke weg naar 

leren, presteren en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast een interactief programma, onze 

expertise, een heerlijke maaltijd inclusief 2 drankjes, een reader en dat alles in de 
inspirerende locatie van Firma van Buiten in Delft.   

Het wordt een leuke maar vooral ook erg leerzame en interactieve middag en avond, waarbij 

je meer inzicht krijgt in hoe je slimmer kan onderhandelen door jouw meervoudige 

intelligenties in te zetten.Op maat leren op basis van een eigen casus. Er isdaarnaast genoeg 

mogelijkheid om vragen te stellen en te netwerken. Meer informatie is te vinden in de 
flyer.   

Meld je zo snel als mogelijk bij ons aan! :) 

Voor vragen en/of opmerkingen, kan je altijd contact met ons opnemen. We hopen jullie 
allemaal te zien op 9 maart. Tot dan!  

Stephanie Colenberg, Helga Hohn, Monika de Waal 

en Nawal Ahimi nawal@uniquesources.nl 

Aanmeldingsinformatie:  

Meld je aan via de mail en betaal €50 of €35 (Dea Dia Leert leden), incl. btw.  

Betalen kan als volgt: 

Unique Sources Advies  

NL64 INGB 0004 8236 48 
o.v.v. Slimmer Onderhandelen  

Vermeld bij je aanmelding of je graag vegetarisch zou willen eten, zodat wij dat door kunnen 

geven aan Firma van Buiten.  

 

Ben je wel geïnteresseerd, maar kun je niet op deze datum?  

Bij genoeg belangstelling zullen we nog een workshop organiseren. 

Ben je wel geïnteresseerd, maar kun of wil je alleen in de avond?  

Kom dan alleende tweede helft van de workshop  
(19:00 - 21:00 uur) tegen een gereduceerd tarief.  
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Workshop Slimmer onderhandelen 

 
Onderhandelen: elke ondernemer heeft ermee te maken.  
Waarmee creëren vrouwen ruimte voor zichzelf en worden ze onafhankelijker? In deze workshop ervaar 
je dat je meer mogelijkheden hebt dan je dacht!  
 
In samenwerking met Dea Dia organiseren wij opnieuw een middag en avond over Meervoudige 
Intelligenties voor vrouwelijke ondernemers. Het programma biedt een verdieping op je eigen profiel en 
nieuwe inzichten in onderhandelingsvaardigheden. Interessant dus voor de deelnemers van de vorige 
keer én voor andere vrouwen die hier meer over willen weten.  
 
Verrijk je onderhandelvaardigheden met meerdere intelligenties  
Op de bijeenkomst gaan we actief aan het werk met talent, ondernemerschap en jouw persoonlijk MI 
profiel. Interactief onderzoeken we hoe je als ondernemer meervoudige intelligenties kunt benutten in 
een onderhandelingssituatie. Er is meer dan logisch denken en goed kunnen vertellen wat je wilt! Je leert 
over het Harvardmodel en strategieën voor onderhandelen. In groepjes bespreken we onze eigen cases 
en komen met inzet van meervoudige intelligenties tot nieuwe perspectieven en oplossingsruimtes. 
 
Wat neem je mee van de workshop:  

- je eigen MI-profiel 
- een andere kijk op onderhandelen 
- toepassen en inzetten van de kracht van meervoudige intelligenties 
- nieuwe strategieën voor een onderhandelingssituatie 
- nieuwe contacten met andere vrouwelijke ondernemers  

 
Datum en tijden:  
donderdag 9 maart 2017 16.30-21.00 uur 
16.30-17.00 inloop 
17.00-18.30 Meervoudige Intelligentie en jouw profiel 
18.30-19.15 Netwerkpauze en een heerlijke maaltijd van Firma van Buiten 
19.30-20.30 Onderhandelen en jouw casus 
20.30-21.00 afronding en gelegenheid tot netwerken 
 
Locatie: Firma van Buiten, Jacoba van Beierenlaan 81/83, Delft 
Kosten: € 50,- voor zowel leden als niet-leden  
Aanmelden: Graag vóór 6 maart op stephanie@verhaalinbeeld.net  
Bij 30 aanmeldingen gaat de workshop door. 
 
De workshop wordt gegeven door drie bestuursleden van de Associatie Meervoudige Intelligenties. 

 
Monika de Waal 
Dea Dia-lid van het eerste uur. 
Brengt graag mensen bij 
elkaar en is als 

organisatieadviseur gefascineerd door 
meervoudige intelligenties. 
uniquesources.nl  

 

Stephanie Colenberg 
Is nieuwsgierig naar hoe 
mensen werken en vindt 
dat de hele wereld moet 

weten van meervoudige intelligenties. 
Tevens schrijvende loopbaancoach en 
Dea Dia-lid. verhaalinbeeld.net   
  

Helga Hohn 
Onderzoekt meervoudige 
intelligenties met 
wetenschappelijke precisie. 

Ervaren coach en trainer en een van de 
eerste mentoren op dit gebied in 
Nederland. nl.mantra-europe.com
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