
 

 

Training: 
 

  

Het Nieuwe Onderhandelen? 

Onderhandelen hoeft niet te 

draaien om hoe je de beste deal 

voor jezelf sluit. We zien de laatste 

jaren vooral een andere vorm van 

onderhandelen ontstaan. Een 

vorm waarbij 

wordt gezocht naar de optimale 

situatie voor alle partijen, waarbij 

je in staat bent om de ander te 

kunnen ‘lezen’ en jouw boodschap 

over te brengen. Dit vergt naast 

inlevingsvermogen   ook een 

specifieke set van skills en 

zelfkennis.  Aan dat laatste zullen 

we werken in de training: 

 

Het Nieuwe Onderhandelen 

met gebruik van meervoudige 

intelligenties 

Meervoudige Intelligenties 

Bijna iedereen weet iets van 

zijn of haar eigen voorkeuren 

bij het onderhandelen. 

Misschien ben je erg intelligent 

op het visuele vlak en neig je 

ernaar om tijdens gesprekken 

je verhaal met tekeningetjes 

te ondersteunen? Dan 

zal je merken dat dit een 

enorm voordeel is onder 

gelijkgestemden. Maar wat nu 

als je juist in gesprek bent met 

een zeer talig persoon?  

Hoe pakje dat dan aan? 

 

Breng je intelligenties in 

kaart en gebruik ze. 

Wat we vaak niet weten is, 

dat onze intelligenties veel 

rijker zijn dan we denken. 

Pas als je duidelijk in kaart 

hebt gebracht waar voorkeur 

en ontwikkelde intelligenties 

of juist neutraliteit of zelfs 

afkeur en minder ontwikkelde 

intelligenties liggen, kun je dit 

gaan gebruiken in gesprekken 

en onderhandelingen. Je leert 

gaandeweg deze te herkennen 

bij anderen en je bent in staat 

om toe te werken naar een 

sterke verbinding met de 

gesprekspartner. 

Daarnaast kan juist een 

intelligentie, die je weinig 

ontwikkeld hebt, je volledig 

nieuwe invalshoeken geven 

om een onderhandeling in te 

steken. 
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De MIDAS™-scan is onderdeel van de training 

Voorafgaande aan de start van de training vul je de MIDAS™- online vragenlijst in. Daarna volgt een 

anderhalf uren durend MIDAS™- validatie gesprek met een van de trainers. Daarin toets en bevestig 

je de herkenbaarheid en geldigheid van de meervoudige intelligenties zoals de vragenlijst die 

weerspiegelt en breng je deze in verband met je dagelijkse activiteiten. 

Aan het einde van het gesprek heb je je profiel in kaart gebracht en eventueel een life 

onderhandelingscasus uit je eigen werk of privé praktijk benoemd, die je in de trainingsdag in wilt 

brengen.  

 

Voor wie? 

Voor iedereen die zijn/haar 

onderhandelvaardigheden wil verrijken 

en met complexe (is meervoudig, geen 

koehandel, politieke dilemma’s, meer 

invalshoeken) onderhandelingen te 

maken heeft.  

Niveau: HBO werk- en denkniveau. 

Over de trainingsdag 

Kosten:  € 825,--  inclusief de  MIDAS™-scan, 
lunch en thee. 

Data en locatie  zie: 
https://www.stichtingami.nl/inschrijven-voor-
activiteiten/ 

Of scan QR-code:  
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