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De belangenkaart in arbeidsverhoudingen 
 

Arjen Verhoeff. AWVN, maart 1998  

__________________________________________________________________ 

 

 

1. Wat wordt bedoeld met “standpunten, zienswijzen en belangen”? 

 

Een van de wezenlijke uitgangspunten in de oplossingsgerichte werkwijze van de AWVN is: “Zoek de 

belangen achter de standpunten en zienswijzen”. 

Onder standpunt wordt verstaan: een situatie waarin een partij zich uitspreekt voor dan wel tegen  een 

voorstel dat al een grote mate van vorm en concreetheid heeft ("Wat is uw mening hierover?").  

Een zienswijze is een uiting van een bepaalde kijk op ontwikkelingen, geredeneerd vanuit heldere en 

voor een derde herkenbare uitgangspunten en doelstelling. Zienswijze wordt ook wel met "visie" 

aangeduid ("Hoe kijkt u er tegen aan?") 

Een belang omvat datgene waar een bepaalde partij in economische of normatieve zin voor staat, waar 

het ‘eigen voordeel’ mee gemoeid is ("Waar gaat u voor?"). 

 

Door te zoeken naar het belang van de ander wordt bereikt dat er respect voor elkaars inzet ontstaat en 

wordt de kans op een stabiele oplossing aanzienlijk groter. Deze aanpak heeft vooral zin in die 

situaties waarin partijen met regelmaat met elkaars belangen worden geconfronteerd  

Vergelijk eens het eenmalig verkopen van een auto met het vernieuwen van een 

arbeidsvoorwaardenregeling aan de hand van de volgende invalshoeken: 

 betekent het zoeken naar oplossingen dat je zelf altijd ‘inlevert’? 

 is onderhandelen bij alle onderwerpen identiek aan ‘punten scoren’? 

 moet je onder alle omstandigheden ‘blijven drammen’ om vast te houden aan de eigen inzet? 

 is zaken doen belangrijker dan ‘sfeer’? 

 heeft de eigen onderhandelingsstijl invloed op het resultaat?  

  

Praktijktip 

 

Zoek de belangen achter de standpunten en zienswijzen van de andere partij(en) 

 

 

2. Wat wordt bedoeld met  het onderscheid naar “inhoud, relatie en procedure”? 

 

De AWVN-aanpak brengt met zich mee dat de primaire interesse voor de ‘andere partij’ niet alleen is 

gelegen in de ‘inhoud’ maar tevens in de ‘relatie’. In elk gesprek zijn bij een gedachtenvorming of 

onderhandeling immers de volgende aspecten relevant: 

 inhoud (wat er wordt gezegd): uitgangspunten, informatie, samenhangen 

 interactie tussen partijen (wijze waarop deelnemers aan het gesprek deelnemen):  zijn de 

deelnemers bereid om de zienswijzen en belangen van de ander te respecteren. Heeft men de 

intentie om tot oplossingen te komen? Herkent de andere partij de constructieve intentie en heeft 

deze het vertrouwen dat de intentie ook in daden zal worden omgezet. Bij het bouwen aan een 

constructieve, duurzame  onderhandelings- of arbeidsrelatie speelt het "gevoel" een wezenlijke rol. 

 procedure (vorm): aandacht voor de ordening van het gespreksverloop - zowel naar inhoud als naar 

interactie op gevoelsniveau - vergroot de kans op een uitkomst door die partijen wordt gedragen 
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Praktijktip 

 

Bij interventies (advies, veranderingen in de organisatie) is het van belang om onderscheid te maken 

naar de aspecten ‘inhoud, interactie en procedure’ van het gesprek. Zonder een constructieve 

interactie en een heldere procedure kan de inhoud niet goed tot zijn recht komen. 

 

 

3. Wat is een belangenkaart? 

 

Een onderneming kan worden gezien als een omgeving waarin verschillende geledingen met deels 

overlappende en deels tegenstrijdige belangen worden geacht om met elkaar aan eenzelfde koers te 

werken. Dit wordt wel aangeduid als een krachtenveld. In dit krachtenveld is sprake van het door 

elkaar lopen van standpunten, zienswijzen en belangen. Teneinde niet op voorhand in een 

"standpuntengevecht" terecht te komen, is het verstandig om in ieder geval de belangen van de 

verschillende stakeholders helder voor ogen te hebben. Een hulpmiddel daartoe is de zogenoemde 

belangenkaart. Een belangenkaart is een overzicht van alle geledingen die bij een proces van 

gedachtenvorming of onderhandeling zijn betrokken en hun belangen.  

 

Gewoonlijk gaat het in arbeidsverhoudingen om de volgende geledingen: 

 ondernemingsleiding (incl. RvC/RvT) 

 middle-management (vestigingen/divisies) 

 medewerkers 

 personeelszaken 

 ondernemingsraad 

 vakbonden 

 externe belanghebbenden, zoals klanten, toeleveranciers, kennisinstellingen, financiers 

 in concerns: hoofdkantoor  

 in branches: onderhandelingsdelegatie 

 

De belangen kunnen worden geïnventariseerd door een antwoord te zoeken op de volgende vragen: 

 wat drijft je? 

 wat zijn je motieven? 

 wat zijn achterliggende doelen? 

 waarom wil je iets? 

 

Praktijktip 

 

Maak altijd een belangenkaart ter voorbereiding van een ‘majeur’ project of opdracht 

 

 

4. In welke situaties kan ik een belangenkaart gebruiken? 

 

Een belangenkaart kan in uiteenlopende situaties worden gebruikt: 

 Uitzetten/herijken van de ondernemingskoers in een managementteam 

 In duurzame contacten met toeleveranciers en afnemers 

 Concretiseren van de arbeidsrelatie (inwerktrajecten, functioneringsgesprek,e.d.) 

 Gevoel krijgen voor de agenda van de vakbonden en/of ondernemingsraad 

 Bewaken van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (zie ook de Thermometer 

Arbeidsverhoudingen) 

 Bepalen van een strategie in een onderhandelingsdelegatie 

 Toetsen van de haalbaarheid van eigen voorstellen in arbeidsvoorwaardenvorming 
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 Instellen van een projectgroep t.b.v. uitvoering van sociaal beleid  

 

 

Praktijktip 

 

Gebruik de belangenkaart steeds in samenhang met de basisregels voor onderhandelen (zie ook de 

AWVN-training ‘Open Onderhandelen’). Met de belangenkaart kan bijvoorbeeld de basisregel ‘Ga  

voor de inhoud van uw eigen belang en wees zorgvuldig op de relatie’ veel effectiever worden 

toegepast. 

 

 

 

5. Hoe krijgt een belangenkaart voor mij betekenis? 

 

Maak een profiel van de relevante spelers en hun belangen op papier of een ander hulpmiddel. Leidt 

hiervan vervolgens een zgn. krachtenveldanalyse van af. Het gaat hier om het ordenen van: 

 Parallelle/Gemeenschappelijke belangen 

 Verenigbare belangen (sluiten elkaar niet uit) 

 Strijdige belangen 

 

Maak de belangen van personen (en eventueel instituties) expliciet zichtbaar op het papier/flap of 

sheet, met letterlijk inkleuring van het type belang. Deze analyse maakt duidelijk waar ‘coalities’ 

binnen bereik liggen en waar nog draagvlak moet worden gevonden. Zorg dat de belangrijkste spelers 

zich in oplossingsrichtingen kunnen herkennen. En dat geledingen met relatief kleinere belangen geen 

aanleiding hebben om zich tegen oplossingsrichtingen te verzetten.  

 

Praktijktip 

 

- Zorg dat de invloedrijke belangengroepering zich in een voorstel kunnen herkennen 

- Zorg dat de minder invloedrijke belanggroeperingen geen aanleiding hebben om zich 

  tegen het voorstel te keren 

 

 

6. Mogen andere stakeholder weten dat ik werk aan de hand van een belangenkaart? 

 

Het gaat erom dat de belangenkaart bijdraagt aan het vergroten van de kans op (blijvend) succes. Die 

kans wordt groter naarmate het vertrouwen dat de ander heeft in de oplossingen groter is. Het is 

vrijwel altijd nuttig voor de ander om te weten hoe de verschillende belangen liggen. Het heeft een 

objectiverende werking. 

 

 

Praktijktip 

 

Helderheid over termen als ‘belang, zienswijze en standpunt’ en de zorgvuldige toepassing ervan staat 

voorop!  
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7. Hoe concreet moet ik mijn eigen belang onder woorden brengen? 

 

Concreetheid is van meet af aan van belang. Maar vooraf een concrete oplossing aandragen is 

synoniem aan het innemen van een standpunt. Het gaat erom als het ware vanuit de breedheid van 

uiteenlopende belangen te ‘trechteren’ naar een concrete oplossing. Dat geeft ruimte om de ander te 

bevragen op zijn of haar belangen en het geeft gelegenheid om het eigen belang te verhelderen. 

 

 

Praktijktip 

 

Neem de concreetheid in acht die voor het betreffende stadium van de onderhandeling nodig is. Leg 

aan de betrokkenen zonodig uit waarom in uw visie een nadere invulling nog niet aan de orde is (maar 

in een latere fase er wel moet komen) 

 

 

8. Wat is het voordeel van een belangenkaart in een onderhandeling? 

 

Een belangenkaart geeft inzicht in de krachten die op een gedachtenvorming (bepalen strategie, 

opstellen beleids- of projectplan, etc.) of een onderhandeling van invloed zijn. Die wetenschap geeft 

het inzicht  om invloed op het ‘standpunt’ van de ander uit te oefenen. Daarmee is een basis te leggen 

om tot wilsovereenstemming te komen. Het biedt ook de gelegenheid om - over en weer - meer uit een 

onderhandeling te halen dan in de traditionele ‘marktonderhandeling’, waarin men elkaar halverwege 

ontmoet.  

 

Praktijktip 

 

Zorg dat de inschatting van de belangen op de eigen belangenkaart altijd wordt ‘geijkt’ bij de andere 

partijen. Hoe? Door te vragen en dóór te vragen!  

 

 

9. Hoe kom ik van belangen naar een win-win-situatie? 

 

Op het moment dat de belangen van de betrokken partijen (over en weer) helder voor ogen staan, is 

het de uitdaging om de ‘koek te vergroten’. Dat kan door de volgende stappen te doorlopen. 

 Vat de belangen van betrokkenen samen 

 Vergroot in een gezamenlijke gedachtenvorming de opties 

 Stel voor uzelf vast wat het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst is (BAZO) 

 Bereik met de ander(en) overeenstemming hoe de beste oplossing eruit kan zien 

 Onderhandel over de optie die de betrokkenen het beste past, met inachtneming van de eigen 

BAZO 

 

 

Praktijktip 

 

Neem de tijd om tot zodanige opties te komen dat het speelveld vergroot wordt, niet alleen naar uw 

eigen gevoel maar vooral ook naar dat van de andere partij(en) 
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10. Hoe kan ik in mijn onderhandelingsdelegatie van een belangenkaart gebruik maken? 

 

In een onderhandelingsdelegatie zijn niet alleen vertegenwoordigers van de verschillende 

belanghebbenden vertegenwoordigd: evenzeer beschikken de deelnemers in de delegatie over 

verschillende onderhandelingskwaliteiten. 

 

Praktijktip 

 

Stel vast over welke onderhandelingskwaliteiten de deelnemers in de delegatie beschikken en maak 

zorgvuldig afspraken over de timing waarop de kwaliteiten worden ingezet. 


