
Feiten en cijfers
In aanleg: 2.000 hectare nieuw havengebied met 1.000 hectare uitgeefbaar terrein. Ofwel het grootste wa-
terbouwkundig project in Nederland sinds de Deltawerken. In 2013 is de eerste fase aangelegd met circa 700 
hectare uitgeefbaar terrein. De aanleg is voorafgegaan door de meest uitgebreide studie ooit wereldwijd uit-
gevoerd, naar milieueffecten van een infrastructureel project. Resultaat: maar liefst 6.300 pagina’s m.e.r.-studie.
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Vanuit een oprechte interesse in de belangen van partijen zoeken naar een oplossing 

die door alle betrokkenen gedragen én als winst beoordeeld wordt. Dat is de ambitie 

van Strategisch OmgevingsManagement, ofwel SOM. Daarmee is de SOM-aanpak 

anders dan een aanpak die op zoek gaat naar een oplossing die voor alle partijen 

acceptabel is. 

In de afgelopen dertig jaar is de samenleving op een aantal punten fundamenteel 

veranderd. Zo is het opleidingsniveau van de gemiddelde Nederlander veel hoger dan 

dertig jaar geleden, is de burger mondiger geworden en het respect voor de overheid 

navenant afgenomen. Door de vergrijzing hebben groepen burgers meer vrije tijd  

gekregen om zich met de plannen van de overheid en de bedrijven uit de omgeving te 

bemoeien. Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving in Nederland en Europa veel com-

plexer geworden. De inzichtelijkheid van procedures is daarmee sterk afgenomen. 

Bovenstaande leidt tot een spannende combinatie. De juridische complexiteit die 

bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn hoort, leidt in combinatie met 

hoogopgeleide, mondige burgers tot een strijd met de belanghebbenden uit de 

omgeving. Die strijd is heftiger als zij niet zorgvuldig en vroegtijdig bij het proces 

worden betrokken.

Een voorbeeld bij een willekeurige middelgrote gemeente in Nederland. De gemeen-

te wil het bestemmingsplan herzien om woningbouw mogelijk te maken. Er wordt 

een oude stakeholderkaart tevoorschijn gehaald en deze wordt op onderdelen aan-

gepast. Bij de lokale Rotary worden de reacties voorzichtig gepolst; de vooruitzich-

ten zijn gunstig. De belanghebbenden, onder wie bewoners, krijgen een brief thuis 

waarin de herziening van het bestemmingsplan wordt aangekondigd. Ook wordt 

er in de brief melding gemaakt van een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeen-

komst vertelt de projectleider een verhaal over nut en noodzaak, over de planning, 

de procedures, enzovoort. Afsluitend is er nauwelijks tijd over om vragen te stellen. 

Het wordt echter toch nog even spannend, maar gelukkig passen alle vragen bin-

nen de opgestelde Q&A (Question & Answer)-lijst. Met gekruiste vingers worden de 

Inleiding: Waarom SOM, waarom  
nu, waarom bij Maasvlakte 2?
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vragen gewogen. Het hoogste doel is de plannen er zonder kleerscheuren door te 

krijgen. De planning is namelijk erg krap en aanpassingen gaan tijd en geld kosten. 

Tijdens de formele inspraak blijkt toch dat de gemeente een en ander over het hoofd 

heeft gezien. Blijkbaar waren niet alle issues in het vizier, zoals het park met grafmo-

nument. De belanghebbenden die opkomen voor het behoud hiervan zijn uitermate 

goed geïnformeerd. Onder hen zijn invloedrijke bestuurders van bedrijven en de pro-

vinciale en landelijke politiek, evenals een gepensioneerd jurist, die zijn vak nog prima 

verstaat. Uiteindelijk loopt het project in het eerste jaar dat het van de grond zou 

moeten komen, al bijna even zoveel vertraging op.

Bovenstaand is een fictief voorbeeld. Maar sla de krant open en er komen voldoende 

reële voorbeelden voorbij. Gevolgen van de achterhaalde, maar nog veel gehanteerde 

strategie: ‘Informeer stakeholders. Betrek stakeholders. Negeer stakeholders.’ Maar 

wat als partijen niet gehoord worden en tot de Raad van State komen? Projecten 

lopen vertraging op omdat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met de 

reacties en invloed van belanghebbenden. Te vaak moet er dan ook onnodig lang 

op voorgenomen initiatieven worden gewacht. Met frustraties en veel extra kosten 

tot gevolg. Door onprofessioneel ‘onderhandelen’ over conflicterende belangen gaat 

maatschappelijk resultaat verloren.

Dat moet én kan anders. Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is een innova-

tieve en proactieve aanpak die conflicten helpt voorkomen of oplost en de basis legt 

voor een duurzame dialoog en relatie met de omgeving. Dit lijkt wellicht een onmo-

gelijke opgave, maar in dit boek laten we zien hoe dat kan. De casus Maasvlakte 2 

illustreert dat het geen loze beloften zijn. 

Het idee achter SOM is dat de initiatiefnemers én de stakeholders, vanuit een oprechte 

interesse in de belangen van alle partijen, zoeken naar oplossingen waar de betrokken 

partijen achter staan en ook willen verdedigen omdat hun belang ermee gediend is. 

Dat is wat anders dan een oplossing die voor beide partijen ‘acceptabel’ is. SOM staat 

voor een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en combineert dit met strak pro-

grammamanagement. De nadruk op belangen in plaats van standpunten en beproefde 

Mutual Gains-technieken maken dat er binnen het gestelde tijdspad creatieve oplos-

singen worden ontwikkeld die tot winst voor de betrokken partijen kunnen leiden. 

Hoewel SOM dankbaar gebruikmaakt van het Mutual Gains-gedachtegoed zoals 

dit begin jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Fisher, Ury en Patton, 

is SOM meer dan dat. SOM voegt unieke elementen en structuur toe. Het ontwik-

kelde SOM-model biedt houvast gedurende de diverse fasen van een traject en met 
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behulp van het ontwikkelde instrumentarium met tools als dossiers, omgevingsmo-

nitoren en evaluaties is er gedurende het gehele traject grip op het proces. Hoewel 

de diverse activiteiten en afwegingen duidelijk zijn weergegeven in het SOM-model, 

is de wijze waarop de omgevingsmanager er invulling aan geeft medebepalend voor 

het succes. 

SOM is geen ‘kunstje’ dat je even kunt implementeren. Het vraagt om een verande-

ring in denken en doen. Om passie, overtuiging, creativiteit en oprechtheid. 

Ofwel oogkleppen af en een bovenmatig geloof in het eigen product of de eigen 

strategie laten varen. Niet: ‘We moeten het beter uitleggen, of vaker, of anders, of 

harder’, maar investeren in de dialoog. Als je je in een vroeg stadium vanuit oprechte 

belangstelling daadwerkelijk verdiept in de belangen en standpunten van mensen, 

blijkt vaak dat ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen relatief eenvoudig op te los-

sen zijn. Belangen van stakeholders kun je niet veranderen, hun standpunten wel. 

Je verandert het standpunt door het gesprek aan te gaan over belangen. Maar dan 

moet je wel goed luisteren, begrip tonen voor de belangen, duidelijk en open zijn. 

Het inventariseren van de issues, het begrijpen en doorleven van de belangen van 

de belanghebbenden kost wellicht wat tijd in het begin. Maar deze tijd staat niet in 

verhouding tot het tijdverlies van vaak gehanteerde methoden in onwenselijke fases 

van het project. 

Op basis van een belangenanalyse kiest de SOM-methodiek ervoor om de belangheb-

benden te informeren, te betrekken of te negeren. Met partijen met een aantoonbaar 

belang wordt getracht zodanig waarde aan het plan toe te voegen, dat er voor alle 

partijen winst in zit. Het vooraf gezamenlijk bedenken welke aanpassingen in het plan 

leiden tot behoud van cultuurwaarde, is iets anders dan het achteraf ‘veroveren’ van 

aanpassing op het door de gemeente ontwikkelde plan. Het kost minder tijd en geld. 

En bovendien verbeteren de verhoudingen in plaats van dat ze verslechteren.

SOM en Maasvlakte 2
Inmiddels is SOM succesvol gebleken in diverse complexe projecten. Het zou echter 

niet zijn wat het nu is, zonder de kennis en ervaring opgedaan tijdens het proces rond 

Maasvlakte 2. De aanleg van dit nieuwe stukje Nederland, dat qua omvang thuishoort 

in het rijtje Zuiderzeewerken en Deltawerken maar procedureel veel complexer is, 

kent een veelheid en diversiteit aan issues, partijen en belangen. 

De combinatie van Maasvlakte 2 en SOM heeft geleid tot de verdere ontwikkeling van 

het SOM-model en de twaalf SOM-principes tot op het niveau waarop het in dit boek 

wordt gepresenteerd. Bij elke stap uit het model zijn instrumenten ontwikkeld die het 
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Strategisch OmgevingsManagement concreet en praktisch toepasbaar maken. Denk 

aan workshops over de doelen van omgevingsmanagement, de inhoud van de dos-

siers en bijvoorbeeld de vorm en invulling van de omgevingsmonitor. Mede dankzij 

het project Maasvlakte 2 is SOM uitgegroeid tot een solide en getoetste aanpak. 

Vanzelfsprekend waren er gedurende het traject, waarin volgens de SOM-aanpak 

werd gewerkt, pieken en dalen, positieve maar ook negatieve verrassingen, verwach-

te en onverwachte inzichten en wendingen. Een terugblik op de toepassing van SOM 

tijdens het project Maasvlakte 2 levert dan ook de nodige lessons learned, maar bo-

venal vertrouwen in SOM op. SOM kan, met Maasvlakte 2 als best practice, projecten 

beter beheersbaar maken en Nederland helpen een stukje beter te maken. 
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‘Eind 2004, ik was toen een jaar directeur 
Maasvlakte 2, was ik niet tevreden over de 
wijze waarop we draagvlak en duurzaam-
heid realiseerden. Er lag een visie en er 
was een bestuurlijk akkoord met stakehol-
ders, maar op de vraag “Welke stakeholder 
vindt nu wat?”, hadden we geen antwoord. 
Ons zendgehalte was hoog. Wilden we het 
écht duurzaam maken, dan moest er iets 
veranderen.

Er waren reeds contacten met Twynstra Gudde 
en Marc Wesselink werd naar voren geschoven 
als de man die het project op een ander niveau 
zou kunnen brengen. We hebben van meet 
af aan een driehoek gevormd met projectma-
nagement, communicatie en omgevingsmanage-
ment. Communicatie is ongelooflijk belangrijk 
om duidelijk te maken waar het over gaat. We 
hebben de communicatie daarom parallel laten 
lopen met omgevingsmanagement. Zo orga-
niseerden we nog voor de formele inspraak-
rondes roadshows waar geïnteresseerden zich 
vrijblijvend konden informeren, peilden we 
de mening over Maasvlakte 2 met behulp van 
onderzoeken van TNS/NIPO en zorgden we 
er voortdurend voor dat de media over achter-
grond- en actuele informatie beschikte. Op ba-
sis van de communicatieactiviteiten zagen we 
de kennis en het draagvlak toenemen. 
Met het omgevingsmanagement zijn we con-
form het SOM-gedachtegoed samen met de 
omgeving inhoudelijk de diepte ingegaan. Met 
een aantal NGO’s hebben we de kansen voor 

Samen is beter

Interview Ronald Paul,  
directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2
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verbetering in kaart gebracht. Daarin gingen we zo ver, dat ik van mijn achter-
ban regelmatig te horen kreeg met vuur te spelen. “Je deelt inhoudelijke dos-
siers met partijen die we later bij de Raad van State kunnen tegenkomen!” 
Wat we deden was uniek, maar naar mijn mening de enige manier om met 
elkaar een optimale inhoud te realiseren. Je spreekt elkaar aan op inhoud, niet 
op draagvlak. Ons uitgangspunt was: Als wij samen ervan overtuigd zijn dat 
het niet beter kan, dan kunnen we er samen voor staan. En, ja, het project is 
daardoor op een aantal fronten groter geworden dan aanvankelijk bedoeld. 
Maar hadden we dit niet in een vroeg stadium gezamenlijk gedaan, dan had-
den die partijen later bij de rechter mogelijk hun gelijk gehaald. Wij zaten heel 
relaxed bij de zittingen van de Raad van State. Want wat heb je te verliezen 
als de inhoud goed en degelijk is? Ik ben ervan overtuigd dat je als je in Ne-
derland grote projecten wilt realiseren niet op de traditionele wijze met belan-
genorganisaties moet omgaan. Duurzaamheid bereik je door de beste kennis 
te bundelen, van elkaar te leren en een toekomstgerichte dialoog te voeren op 
basis van transparantie en vertrouwen. Neem de pijn van het commentaar op 
de plannen in een heel vroeg stadium en beschouw dat als een kans om samen 
met de stakeholders betere plannen met meer draagvlak te ontwikkelen. Zorg-
vuldig projectmanagement is noodzakelijk gezien de combinatie van grote 
belangen, broze relaties en vaak veel emoties. 
Wederzijds vertrouwen is eveneens een cruciale voorwaarde. Je neemt het 
risico dat een vertegenwoordiger van een partij met een alinea uit een ver-
trouwelijk dossier aan de haal gaat. Maar zonder risico’s kun je een traject 
als dit niet ingaan. Voor NGO’s is grip en draagvlak bij de achterban lastig. 
Leden hangen niet aan een touwtje. In een aantal gevallen hebben wij hen 
ook geholpen bij het verspreiden en verankeren van het SOM-gedachtegoed 
binnen hun achterban. Het momentum om dat te doen, is zeer van belang. 
Daar zijn ook risico’s aan verbonden, gegeven het formele inspraakproces. 
Dankzij het Maasvlakte 2-project is de houding van diverse stakeholders 
veranderd. Zij zijn in toenemende mate tot het besef gekomen dat het beter 
is aan de “voorkant” intensiever samen te werken dan te proberen hun “ge-
lijk” te halen bij de Raad van State met alle negatieve sentimenten over en 
weer tot gevolg.
Deze aanpak en dit project hebben mij geleerd dat het goed zaken doen is 
met NGO’s. Ze handelen vanuit een oprechte wil om de situatie te verbete-
ren. Hun belang is helder, authentiek en gedeeld. Met sommige bestuurders 
heb ik daarentegen minder positieve ervaringen opgedaan. Niet altijd was 
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duidelijk welk belang met hun gedrag gediend werd; dat van henzelf, van 
hun partij, hun organisatie of dat van de samenleving. Dat kwam de transpa-
rantie niet ten goede en werkte beperkend op het bouwen van vertrouwen.

Weten jullie hoe het beter kan?
Mijn ervaring is dat je zelfs bij de grootste criticasters mogelijkheden vindt 
voor een gesprek. Maar als de ander per se weigert de dialoog aan te gaan, dan 
houdt het op. Milieudefensie heeft lange tijd geweigerd een inhoudelijk gesprek 
aan te gaan. Zij voerden campagne tegen Maasvlakte 2 op niet-inhoudelijke 
gronden. Na een wisseling van de wacht was er een opening voor een dialoog 
en konden we conform het SOM-gedachtegoed de inhoud en de belangen cen-
traal stellen. “Weten jullie hoe het beter kan? Vertel het dan!” Het resultaat 
was een verandering van koers, die we gezamenlijk hebben uitgelegd aan de 
achterban. De grootste winst voor Milieudefensie is, dat ook zij die niet tot de 
achterban behoren nu positiever oordelen over Milieudefensie. De aanpak van 
Maasvlakte 2 heeft een essentiële bijdrage geleverd aan een duurzame relatie 
tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Cruciale loot in projectmanagement
Het bijzondere aan SOM is dat er met alle partijen waarmee we aan tafel zaten 
al contact was voordat we startten met de SOM-aanpak. De insteek van SOM 
maakt dat de resultaten onvergelijkbaar zijn. SOM is voor mij een nieuwe, cru-
ciale loot in het projectmanagement van grote projecten. Het is geen los zand, 
maar gestructureerd verweven in het proces. Je moet het als organisatie willen 
en leren. SOM reikt daarvoor ook op een planmatige wijze de tools aan. In de 
voorbereidingsfase vraagt het van een initiatiefnemer ook geduld. De interne 
partij is namelijk nog niet zover qua gedachtevorming. Ik heb tot honderd le-
ren tellen, terwijl ik tot tien al lastig vond. Als Havenbedrijf zullen we ook los 
van het project Maasvlakte 2 ons omgevingsmanagement inrichten conform 
het SOM-gedachtegoed. Zou ook vreemd zijn om dit niet te doen. We zitten 
tenslotte ook voor andere projecten aan tafel met partijen waarmee we ook de 
inhoud van Maasvlakte 2 hebben uitgediept en geoptimaliseerd. We hebben 
vertrouwen en duurzame relaties opgebouwd en dat koesteren we.’ 
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In de jaren zeventig van de vorige eeuw rolden de eerste tekeningen voor uitbreiding van de Rot-
terdamse haven van de tekentafel. Het geloof in de economische groei was groot. Bedrijfsleven en 
overheid wilden meer ruimte om te groeien. Veel meer. De hamvraag was alleen waar naartoe uitbrei-
den? De ideeën resulteerden in het Plan 2000+ met de ondertitel: ‘Een harmonische ontwikkeling van 
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SOM is ontstaan na jarenlange praktijkervaring met de ‘Mutual Gains Approach’ 

(MGA). Training in het werken volgens dit gedachtegoed en toepassing ervan in de 

adviespraktijk leidde tot een combinatie van het MGA-gedachtegoed, omgevings-

management, veranderkunde en projectmatig werken. In hoofdstuk 1 staat MGA als 

inspiratiebron centraal, hoofdstuk 2 gaat in op de overige drie ingrediënten.

1.1 Mutual Gains
Het Mutual Gains-gedachtegoed is een benadering van onderhandelen waarop SOM 

is gebaseerd. MGA is in zekere zin een reactie op het machtsdenken dat ons in de 

afgelopen eeuwen veel heeft gebracht. 

Zo is het een reactie op én bevat het invloeden van de Chinese krijgsheer Sun Tzu. 

Onbewust was hij, in de vijfde eeuw voor Christus, een van de grondleggers van 

de diplomatie. Kenmerkend voor zijn wijze van oorlogsvoering was een zorgvuldige 

voorbereiding. Hij verdiepte zich voor de strijd in de drijfveren en tactiek van zijn 

tegenstanders en stemde zijn strategische keuzen daarop af. Natuurlijk wel ter meer-

dere eer en glorie van hemzelf. Ook het gedachtegoed van Machiavelli, de Italiaanse 

politicus en filosoof uit de 16e eeuw die vooral bekend is om zijn werk Il Principe, is 

van invloed geweest op het ontstaan van de Mutual Gains-benadering. In Il Principe 

adviseert hij politieke machthebbers geweld te gebruiken als dit in het belang van de 

staat is (het doel heiligt de middelen). Een wat vreemde inspiratiebron voor een be-

nadering gericht op het oplossen van conflicten en het bouwen aan een duurzame 

dialoog, maar Machiavelli was wel overtuigd van het belang van het kennen van de 

ander. Men moest goed zijn zolang het kon, maar anders een vos om de vallen te 

kennen, en een leeuw om de wolven af te schrikken. 

Zowel Sun Tzu als Machiavelli staan voor een distributieve, positionele wijze van het 

omgaan met belangen. Ofwel: ‘Wat krijg jij en wat krijg ik?’. Onderhandelen was voor  

hen een deel en een vorm van oorlogsvoering. De wijze waarop wij tegenwoordig 

besturen, wordt nog sterk bepaald door het denken vanuit ‘macht’ en ‘ik’. Denk  

1  Mutual Gains als inspiratiebron

1970-
1993
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bijvoorbeeld aan hoe in ons bestuurlijke bestel soms besluiten worden genomen; aan 

een vergadertafel waar de voorzitter de beste plek en de beste zetel heeft. Waar-

schijnlijk draagt deze ook een indrukwekkend pak met de breedste strepen, al dan 

niet voor deze strijdvaardige gelegenheid opgesierd met een rode stropdas. Het be-

sluit is echter eigenlijk de avond ervoor al genomen, toen de voorzitter twee andere 

partijen heeft gebeld en de deal in feite al gemaakt is. Zonder dat de overige partijen 

dat weten, is de vergadering zelf niet belangrijk meer. 

De Mutual Gains-, of Harvard-benadering, staat voor het tegenovergestelde en wordt 

gekenmerkt door een integratieve en principiële wijze van onderhandelen. 

1.2 Onderhandelingsstrategieën
In de huidige literatuur over onderhandelen worden globaal vier verschillende onder-

handelingsstrategieën onderscheiden. De literatuur die de focus legt op de waarde 

die in een onderhandeling op tafel ligt (datgene waarover onderhandeld wordt), 

maakt een onderscheid tussen ‘distributief’ en ‘integratief’ onderhandelen. Bij een 

distributieve onderhandeling gaan partijen uit van een gefixeerde waarde die ver-

deeld moet worden. Er is bijvoorbeeld één taart, die men in stukken moet snijden. Er 

wordt onderhandeld over wie welk deel van de taart krijgt. Hierbij betekent verlies 

voor de één, automatisch winst voor de ander.

Bij integratief onderhandelen is er vooraf géén vaststaande waarde die verdeeld moet 

worden. Partijen moeten eerst gezamenlijk die waarde creëren, door te bepalen waar-

over wel en niet onderhandeld gaat worden. Zij maken de taart als het ware eerst 

groter, en gaan hem daarna pas verdelen. Daarbij is het uitgangspunt dat alle partijen 

uiteindelijk een bepaalde, specifieke winst bemachtigen en zij zo een zogenoemde 

win-winsituatie creëren. Dit impliceert dat het complexer maken van een probleem kan 

lonen. Immers door het probleem groter (door andere problemen bij het vraagstuk te 

betrekken) te maken, wordt het mogelijk dat er voor alle problemen een oplossing in 

het complexe vraagstuk besloten ligt. Voor de een is dat winst in termen van natuur, 

voor de ander in termen van ruimte voor recreatie of ruimte om te ondernemen.

Een vergelijkbaar en hiermee samenhangend onderscheid wordt gemaakt door de 

literatuur die de onderhandelingsstrategieën verdeelt in ‘positioneel’ en ‘principieel’ 

onderhandelen. Hierbij ligt de focus op de houding die partijen aannemen. In een 

haven- en industriegebieden en van recreatie-, natuur- en woongebieden in het noordelijke deel van 
de Delta’. Opstellers waren onder meer het Havenbedrijf, Stadsontwikkeling en Gemeentewerken. De 
eerste fase van het plan ging om een uitbreiding van de Maasvlakte in zuidwestelijke richting en een 
haven- en industrieontwikkeling op het oostelijke deel van Voorne-Putten en het westelijk deel van de 
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Hoekse Waard. Enkele jaren later bleek de inschatting van de economische groei wel erg optimistisch. 
De invloed van milieu- en belangenbewegingen groeit en de plannen voor uitbreiding verdwijnen in 
de prullenbak. 
Pas in 1993 worden de gesprekken over uitbreiding hervat, resulterend in het Havenplan 2010. 

positionele onderhandeling, onderhandelen partijen met elkaar vanuit verschillende 

posities of standpunten (ik ben voor of ik ben tegen). In een principiële onderhande-

ling wordt uitgegaan van de belangen van de betrokken partijen (als mijn belang 

maar gediend wordt). 

Deze twee benaderingen van onderhandelen hangen met elkaar samen. Voor een 

distributieve wijze van onderhandelen volstaat een positionele houding van partijen. 

De integratieve wijze van onderhandelen vraagt van partijen een principiële houding. 

Om de fictieve taart groter te kunnen maken, moeten partijen van elkaar weten waar 

zij belang aan hechten. Partijen delen hierbij zo veel mogelijk informatie, zodat zij 

gezamenlijk creatieve oplossingen kunnen verzinnen. Zij zijn duidelijk over wát zij 

willen en waaróm zij dat willen. Investeren in de ander is geen charitatieve daad, het 

is bedoeld om de eigen situatie te verbeteren. Als zowel het eigen belang als dat van 

een ander wordt gediend, is de uitgangspositie voor toekomstige onderhandelingen 

ook gunstig. Winst dus op zowel korte als lange termijn. 

Daadwerkelijk professioneel omgaan met belangen vraagt om een bewuste keuze. De 

ene strategie is niet beter dan de ander. Wel zijn er omstandigheden die maken dat de 

ene strategie de voorkeur heeft boven de andere. Is de onderhandeling te beschou-

wen als een eenmalige overeenkomst, dan telt de relatie minder. En kun je besluiten 

het effect van de onderhandeling op de aard van de relatie voor lief te nemen. Ook 

als het gaat om relatief eenvoudige onderhandelingen, bijvoorbeeld het bepalen van 

de prijs van een zak tomaten, volstaat de distributieve/positionele onderhandelings-

strategie. Let wel, de wereld zit complex in elkaar. Alles hangt met alles samen. Juist 

die ene persoon die je in onderhandelingen stevig hebt aangepakt, blijkt je nieuwe 

collega of erger nog opdrachtgever of baas te worden. Er is altijd een volgende ronde; 

daar moet je rekening mee houden.

Hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe belangrijker de relatie wordt. Bij een 

grote complexiteit van een vraagstuk heeft een integratieve/principiële benade-

ring de voorkeur.
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Op basis van standpunten

Denken in  termen van wij/zij

Win-lose

Tactieken en trucs

Vinden van zwakke plek van anderen

Zorgen voor informatie-onbalans

Bijvoorbeeld CAO

Op basis van belangen

Luisteren en inleven in anderen

Win-win

Openheid

Gezamenlijke oplossingen zoeken

Bijvoorbeeld Mediation

Harvard
(integratief/principieel)

Machiavelli
(distributief/positioneel)

Op basis van standpunten

Denken in termen van wij/zij

Win-lose

Tactieken en trucs

Vinden van zwakke plek van anderen

Zorgen voor informatie-onbalans

Op basis van belangen

Luisteren en inleven in anderen

Win-win

Openheid

Gezamenlijke oplossingen zoeken

Harvard
(integratief/principieel)

Machiavelli
(distributief/positioneel)

Illustratie 1. Distributief versus integratief onderhandelen

1.3 Essenties van de Mutual Gains-benadering
Het Mutual Gains-gedachtegoed vormt een belangrijk ingrediënt voor de SOM-bena-

dering. Fisher, Ury en Patton (MIT) beschrijven dit in 1981 in de bestseller Getting to 

Yes, later in het Nederlands vertaald als Excellent onderhandelen. In het boek schet-

sen zij de volgende stappen om tot winst voor alle partijen te komen:

1  Scheid de mensen van het probleem; scheid de relatie van de zaak zelf. Stel het 

inhoudelijke probleem centraal en maak het niet persoonlijk.

2  Richt je op belangen, niet op posities; voor een verstandige oplossing moet je be-

langen, niet posities (standpunten), met elkaar verenigen. Het doel van onderhan-

delen is het dienen van je belangen. De kans dat dit lukt wordt groter als je open 

bent over wat je belangen zijn.

3  Zoek naar oplossingen die een wederzijds belang dienen:

	 •		Hef	obstakels	op	die	het	bedenken	van	verschillende	oplossingsmogelijkheden	

verhinderen, zoals voorbarige oordelen, een zoektocht naar dat ene gewenste 

antwoord, het veronderstellen van een vooraf vaststaande onderhandelings-

ruimte en de houding dat het ‘zijn probleem is om zijn probleem om te lossen’.

	 •		Vergroot	het	aantal	oplossingsmogelijkheden.	De	eerste	stap	daartoe	is	om	een	

scherp beeld te krijgen van wat het probleem nu in feite is. Bekijk daarna welke 

mogelijke oplossingsstrategieën er allemaal te bedenken zijn en of deze strate-

gieën in de praktijk zouden kunnen werken.

	 •		Zoek	naar	wederzijds	voordeel.	Ga	vooraf	niet	uit	van	een	vaststaande	kwantiteit	

waarover onderhandeld moet worden Deze veronderstelling is zelden of nooit juist. 

Onderdeel van dit plan was een voorstel voor een tweede Maasvlakte. Vastgelegd wordt dat de 
noodzakelijke havenuitbreiding hand in hand gaat met het verbeteren van de leefomgeving conform 
de dubbeldoelstelling van het ROM-project Rijnmond. Deze is vastgelegd in een plan van aanpak en 
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een beleidsconvenant voor de toekomstige ontwikkeling van het Rijnmond-gebied. Het beleidsconve-
nant is getekend door het Rijk, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, overige OOR-gemeenten 
en het bedrijfsleven. (Plan van aanpak en beleidsconvenant: Rom-Project Rijnmond, 1993.)

Hier ligt de basis voor het ‘vergroten van de taart’. Door eerst gezamenlijk belangen 

vast te stellen, kan gezocht worden naar mogelijkheden om belangen te vervlechten.

 •	 	Maak	de	andere	partij	het	beslissen	gemakkelijk;	maak	de	keuze	zo	pijnloos	mogelijk.

	 •		Dring	aan	op	objectieve	criteria.	Er	zullen	bijna	altijd	conflictpunten	overblijven.	

Het ontwikkelen van objectieve criteria helpt dan. Maak daarbij gebruik van re-

delijke normen en redelijke procedures.

4  Dring aan op objectieve criteria:

	 •		Maak	van	elk	geschilpunt	een	gezamenlijk	zoeken	naar	objectieve	criteria	(Joint-

Fact-Finding).

	 •		Redeneer	en	wees	ontvankelijk	voor	rederingen	over	de	meest	relevante	normen	

en de toepassing daarvan.

	 •		Geef niet ondoordacht toe aan pressie (bijvoorbeeld tijd of kwaliteit), maar blijf 

uitgaan van de belangen van de betrokken partijen.

Lawrence Susskind (Harvard, MIT) heeft in zijn boek Dealing with an angry public uit 

1996 het gedachtegoed van Fisher en Ury verder uitgewerkt in zes principes voor een 

participatieve dialoog tussen een (publieke of private) initiatiefnemer en belangenpar-

tijen (burgers, NGO’s, enzovoort).

De zes principes van het Mutual Gains-gedachtegoed 
1 Zorg dat je bekend bent met de belangen van de andere partijen.

2 Stimuleer ‘Joint-Fact-Finding’ (gezamenlijk onderzoek).

3  Streef naar minimalisatie van de impact van het voorgenomen initiatief op de om-

geving en als dat niet kan of lukt, beloof compensatie.

4 Neem verantwoordelijkheid, geef fouten toe en deel macht.

5 Blijf te allen tijde geloofwaardig.

6 Focus op het bouwen van duurzame relaties.

Deze principes hebben allemaal betrekking op de principiële houding, de eigen ver-

antwoordelijkheid van de onderhandelaar. Op pagina 56 zijn deze principes vertaald 

in twaalf meer concrete SOM-uitgangspunten, die gericht zijn op het handelingsper-

spectief van de onderhandelaar.
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1.4 Standpunten en belangen
Voor een goed begrip van de Mutual Gains-benadering is het onderscheid tussen 

standpunt en belang cruciaal. Wat is het onderscheid tussen standpunt en belang? 

En wat zijn de verschillende niveaus van belangen?

De Dikke van Dale omschrijft standpunt als: 

standpunt (het; -en) punt waarop men staat bij het beschouwen van een zaak, syn. 
gezichtspunt, zienswijze.
Belang wordt omschreven als: 

belang (het; -en; belangetje) Iets dat iem. raakt, doordat zijn voordeel, zijn voor-
spoed ermee gemoeid is: in het belang van -; belang bij iets hebben.

Duidelijke verschillen dus. Desalniettemin worden de begrippen standpunt en be-

lang regelmatig door elkaar gebruikt. Er gaat geen journaal voorbij of het ge-

beurt. En dat is vreemd, want standpunten kunnen op basis van voortschrijdend 

inzicht veranderen, belangen niet. De praktijk leert dat vragen naar de betekenis 

van beide begrippen leidt tot uiteenlopende omschrijvingen. Een mooi voorbeeld 

uit het Maasvlakte 2-project met betrekking tot het verschil tussen standpunt en 

belang: De kitesurfers verzetten zich sterk tegen de komst van Maasvlakte 2. Hun 

standpunt was tegen. Vragend naar de redenen erachter, bleek dat ze tegen waren 

omdat ze door de uitbreiding van de Maasvlakte unieke golven zouden moeten 

gaan missen. Ze waren dus niet zozeer tegen Maasvlakte 2, als wel voor de golven. 

Goede golven zijn hun belang. Dat is niet per se strijdig met de komst van Maas-

vlakte 2. Het standpunt ten aanzien van Maasvlakte 2 kon dus veranderen als er 

rekening zou worden gehouden met hun belang. Het belang van de kitesurfers 

veranderde niet, het standpunt wel.

Zwaar bevochten overeenkomsten komen voornamelijk tot stand op basis van stand-

punten. Partijen proberen elkaar met argumenten te overtuigen van het eigen gelijk. 

Met regelmatig tot gevolg dat de deal waardeloos blijkt als na terugkoppeling met 

de achterban duidelijk wordt dat niet alle argumenten op tafel zijn gekomen tijdens 

de onderhandelingen. Een overeenkomst die gesloten is op basis van standpunten is 

beperkt houdbaar, want een standpunt is vloeibaar. Toch is deze vorm van onderhan-

delen de meest voorkomende. Zonde, hierdoor gaat veel maatschappelijk resultaat 

verloren.
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