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Strategisch OmgevingsManagement
Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een 

duurzame dialoog

Innoveren door middel van
samenwerking

Almere, 5 juni 2014
Congres Duurzame strategische keuzes

Marc Wesselink

Deze Hand-Out maakt onderdeel uit van een training. De uitleg bij 
de gepresenteerde sheets maakt integraal onderdeel uit van de 
leerstof. De sheets, zijn niet bedoeld om zonder deze toelichting te 
worden verspreid.

Op de inhoud van deze hand-out is het Auteursrecht van 
toepassing. Het gepresenteerde gedachtegoed is ontwikkeld in 
samenwerking met Twynstra Gudde, de Sustainability Challenge 
Foundation en het Consensus Building Institute in Boston. Zie 
voorwaarden voor het gebruik van modellen en materialen achterin 
de presentatie.

Vooraf

1. Een impuls geven aan het samenwerken aan 
integrale zorg kan niet zonder het versterken 
van het onderling vertrouwen

2. Het bouwen aan vertrouwen vraagt om 
professioneel belangenmanagement

3. Belangenmanagement lijkt in de 
kinderschoenen te staan.

Stelling

1: Mutual Gains Approach
Het gedachtegoed achter SOM

2: Strategisch OmgevingsManagement
De planmatige aanpak van SOM

3: SOM-gesprek / Bestuurlijke Sensitiviteit
De vaardigheden waar je over moet 
beschikken om SOM uit te kunnen voeren

4: SOM borgen in de organisatie
Kennis en kunde borgen in cultuur en 
systemen

Bouwstenen Strategisch OmgevingsManagement
Voor het oplossen van problemen én het bouwen van vertrouwen
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Professioneel omgaan met belangen
Maak een bewuste keuze!

Essenties Mutual Gains Aanpak
Werk aan het bouwen van vertrouwen

Essenties Mutual Gains Aanpak
Focus op belangen, niet op standpunten

De gouden driehoek: het gezamenlijk 
belang zo groot mogelijk maken!

Essenties Mutual Gains Aanpak
Focus op belangen, niet op standpunten

Maslow's hierarchy of needsSchaalniveaus van belangen
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MGA-Technieken die vertrouwen
helpen bouwen:
1. Bepaal je BATNA (BAZO) 

2. Bepaal je ZOPA 

3. Organiseer Joint Fact Finding (JFF) 

4. Altijd Nagaan, Nooit Aannemen (ANNA)

5. De taart vergroten 

6. Voeren van pakketonderhandelingen

7. Omgaan met Machiavelli

Voor deze technieken zijn werkwijzen ontwikkeld.

Het SOM-model

Nut en 
noodzaak

Alternatieven

OntwerpBesluitvorming

Uitvoering

Maak een bewuste keuze:
Stap 1: Wanneer starten met SOM?

Maak een bewuste keuze:
Stap 1: Kies juiste rol bij de gekozen ambitie

Ruimte voor dialoog
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Inventarisatie
Stap 2: eerst issues, dan stakeholders

Issues
♦ Wat is de angel

♦ Welke argumenten worden 
gebruikt

♦ Is het issue emotioneel 
beladen, media gevoelig

♦ Wat is de redeneerlijn

Stakeholders
♦ Wat is de context

♦ Welke stakeholders hebben 
belang bij dit issue

♦ Is standpunt in lijn met belang

♦ Wat is de invloed van de emotie 
en macht van stakeholder op 
het  proces

B eheers ing

Fase

A andach t

Deba t
Form u le ren van 
be le id M aatrege len

Take o ff

I II I I I IV

B eheers ing

Fase

A andach t

Deba t
Form u le ren van 
be le id M aatrege len

Take o ff

I II I I I IV

De SOM-strategie
Stap 4: wie praat waarom op welke wijze met wie

Het SOM-gesprek:
Stap 5: goed voorbereid naar een SOM-gesprek

1.Voorbereiding
a) Analyseren partijen

b) Spiegel

c) Agenda bepalen/Procesontwerp

d) Batna voorbereiden

e) Juiste mindset

2. Opbouw van het gesprek
a) Contact maken, communiceren

b) Diagnose stellen

c) MG-gesprek voeren

d) Conclusies/Afspraken maken

e) Afsluiten gesprek

3.Het kookpunt
a) Omgaan met emotie

b) Omgaan met macht

c) OVK

d) Omgaan met Machiavelli

e) Voorbij het ‘Nee’

4. Afsluiting
a) Wat is er afgesproken

b) Wie gaat dat communiceren

c) Wie beantwoordt er vragen

d) Wanneer volgende gesprek

Omgevingsmonitor 
Stap 6: anticiperen op verwachte reacties
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Besluitvorming SOM
Stap 7: zorg dragen voor een integrale afweging

Verankering SOM:
Stap 9: evalueren en verankeren

Basis op orde
Welke issues en stakeholders, dossier en archief

Welke afspraken met stakeholders

Corporate SOM overleg

SOM Learning
Spreek de zelfde taal over belangen

Eendaagse, Tweedaagse, Inspiratiecafé et cetera

Koppeling aan systemen
Aan processen (primaire proces)

Aan projectmanagement -/RISMAN- systemen

Aan opleiding, beloning en beoordelingss
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Gebruik MGA / SOM 
gedachtegoed
♦ Op het gedachtegoed van Strategisch OmgevingsManagement (SOM en 

bijbehorende modellen) is het auteursrecht van toepassing. 

♦ De door WesselinkVanZijst ontwikkelde modellen en bijbehorende sheets en 
andere hulpmiddelen, mogen niet zonder toestemming van de auteur worden 
gebruikt buiten de gecontracteerde opdracht(en).

♦ De toepassing van het gedachtegoed is geen garantie voor succes. Het 
gedachtegoed biedt overzicht, inzicht en brengt en traint kennis en vaardigheden. 
Omstandigheden en feitelijk gedrag van de persoon die SOM toepast spelen een 
cruciale rol bij de effectiviteit van het gedachtegoed.

♦ Wij zien: MGA als het instrument, SOM als het gecomponeerde
muziekstuk. Maar of het goed klinkt hangt óók af van de 
kwaliteit van de muzikant.

WesselinkVanZijst ontwikkelt het MGA- en SOM-
gedachtegoed in partnership met de Sustainability
Challenge Foundation en het Consensus Building Institute 
uit Boston.

Dank voor uw aandacht !

ISBN: 978-90-13-07409-3
www.managementboek.nl

Wenst u meer informatie? 
Wij helpen u graag!

WesselinkVanZijst BV
SOMSET BV

Jufferstraat 3A
3701 AD Zeist

T: 030 691 3889
E: info@wesselinkvanzijst.nl
E: info@somset.nl
W: www.wesselinkvanzijst.nl
W: www.somset.nl


