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Vanochtend
• Eeuwigdurend ….
• 2030 – 2050 – 2100 ……
• Niemand ligt er wakker van ……
• Teleurgesteld, mis de ambitie vanuit Rijk ….
• De overheid is afwezig …
• Je kan niet verwachten dat één gemeente het in haar eentje oppakt ….
• Uiteindelijk toch altijd de portemonnee nodig …
• Perspectief kunnen creëren op een locatie ….. maatschappelijk belang ook meenemen
• Vanuit probleem benaderen of vanuit breedte benaderen ….. Poolse landdagen?!
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2.000 locaties

€ 10.000
€ 300.000
totaal jaarlijks € 120.000.000

Voor de eeuwigheid …………. 20 jaar

€ 2.400.000.000

Hoeveel locaties kun je daar (jaarlijks) van afbouwen?
• Geld lenen is nu gratis!
• Leen geld, bouw af en betaal nog maximaal 20 jaar

• Taart groter maken:
• extra geld toevoegen (revolving)?!
• samenspel tussen 2.000 locaties?!
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4 mannen lagen
er wakker van….

Holwerd aan Zee - Op zoek naar mutual gains
Creatief proces
• Taart vergroten

Holwerd heeft ontwikkelpotentie verhoogt.
Hoe ?
Door te zoeken naar belangen = baten.

Belangen van wie/wat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie – bedrijven
Wonen
Energie
Scholen, kerken, voorzieningen
Vliegen, treinen, bussen
Zorg
Sport
Recreatie
Wateropvang – klimaat
Natuur
Evenementen

Soorten belangen = baten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Knelpunten elders die hier plek vinden

•
•
•
•
•
•

Ondernemers
Waterschappen
Provincies
Gemeenten
Rijk
Bewoners
Breed saldo-denken
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€
Imago
Politiek gewin
Persoonlijke promotie
Jouw belang wordt haalbaar
Milieuwinst – gezondheid
Minder zorgen bij omwonenden
Uitruil tegen ander probleem
………
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Enkele principes die Holwerd heeft toegepast
• Breed saldo-denken op gebiedsniveau
• In de schoenen van de ander durven te gaan staan
• Taart vergroten (meer baten toevoegen zodat saldo beter
wordt)
• Verbinden op belangen i.p.v. verbinden op standpunten
(achter elk statement zitten belangen)
• ((H)er)kennen
• Zoek opties in wederzijds voordeel (win-win, mutual gain)

Mutual Gains Approach
Fase 1:

Fase 2:

• Onderhandelingsbenadering/filosofie,
besluitvormingstool voor vastgelopen
dossiers.
• Gericht op bereiken van consensus in
complexe dossiers met veel
belanghebbenden en uiteenlopende
belangen.
• Vooral ook creatieve insteek (taart
vergroten)
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Fase 3:

Fase 4:

Ambitie vinden
(samenspel moetenwillen-kunnen)
Meerwaarde vinden
(taart vergroten,
samenspel mogelijke
oplossingen)
Taart verdelen
(onderhandelen,
samenspel spelers)
Vastleggen, borgen
(samenspel spelers)
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Op zoek naar ontwikkelpotentie

Mindset
• Wat als de locatie schoon is?

Mutual Gains Approach
Fase 1:

Fase 2:

Vehikel …….. AfbouwTafel
Fase 3:

Fase 4:
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Ambitie vinden
(samenspel moetenwillen-kunnen)
Meerwaarde vinden
(taart vergroten,
samenspel mogelijke
oplossingen)
Taart verdelen
(onderhandelen,
samenspel spelers)
Vastleggen, borgen
(samenspel spelers)
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Vehikel …….. AfbouwTafel
Fysieke ontmoeting van
- mensen, stakeholders
- van hun belangen
- van mogelijke baten/opties
(taart vergroten)
Daar vindt ((h)er)kennen plaats
Daar ontstaat

Op basis van doorlopen AfbouwTafel
concluderen of er interessante nieuwe
ontwikkelpotentie is voor de IBC-locatie.
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Verkennen
• Issues inventariseren
• Welke belanghebbenden
• Interviews
• Belangenmatrix
Ontmoeten
• Uitnodigen (netwerk benutten, bestuurder inzetten)
• Kennismaken – ((h)er)kennen
• Spelregels – vertrouwen organiseren, samenspel stimuleren
• Probleemverkenning
• aanvullen belangenmatrix
• zoek/vraag naar belangen achter standpunten
• ambitie formuleren

Creatieve fase
• vrij van belangen
• vertrouwen, openheid
• pakketten samenstellen
• meerwaarde vinden / taart vergroten
Verdelen / onderhandelen – taart verdelen
Contracteren – vastleggen, borgen
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Wat nodig voor AfbouwTafel?
Principes die Holwerd heeft toegepast

Houding - gedrag

• Breed saldo-denken op gebiedsniveau
• In de schoenen van de ander durven te
gaan staan
• Taart vergroten (meer baten toevoegen
zodat saldo beter wordt)
• Verbinden op belangen i.p.v. verbinden
op standpunten (achter elk statement
zitten belangen)
• ((H)er)kennen
• Zoek opties in wederzijds voordeel (winwin, mutual gain)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Denken in belangen i.p.v. standpunten
Verbinden van belangen (taart vergroten)
Er open in gaan – geen kaarten voor de borst houden
In andermans schoenen durven te gaan staan
Over je eigen schaduw heen
Breder dan je formele rol en verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Creatief denken - Kansdenken
Netwerken
Gespreksleiding
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Vanochtend
• Eeuwigdurend ….
• 2030 – 2050 – 2100 ……
• Niemand ligt er wakker van ……
• Teleurgesteld, mis de ambitie vanuit Rijk ….
• De overheid is afwezig …
• Je kan niet verwachten dat één gemeente het in haar eentje oppakt ….
• Uiteindelijk toch altijd de portemonnee nodig …
• Perspectief kunnen creëren op een locatie ….. maatschappelijk belang ook meenemen
• Vanuit probleem benaderen of vanuit breedte benaderen ….. Poolse landdagen?!
Mutual Gains Principes !
AfbouwTafel als start?!

MGA & AfbouwTafel & MKBA

Wat heb jij nodig om dit toe te passen?
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