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bekwamer maken in hoe hij dingen aanpakt. ‘Welke capaciteiten 
heb je nodig om je doel te bereiken?’ Wat zou je moeten leren in 
hoe je de dingen aanstuurt?’
De kernvraag in het spoor ‘project’ is: ‘Wat ben je aan het doen 
met welk doel?’ Of nog: ‘Wat is je concreet doelgericht plan?’ 
De techniek op dit spoor is het project helder te structureren: 
huidige toestand – gewenste toestand – motivatie – hindernissen 
en hulpbronnen – actie-analyse – feedback. Zo wordt de coachee 
ondersteund in zijn vermogen tot doelgerichte actie.

De kernvraag in het spoor ‘identiteit’ is: ‘Wie ben je?’ De 
coach verbreedt de aanleiding naar de totale persoon van de 
coachee: zijn waarden, overtuigingen, rollen, levensloop, 
relaties, enz. (de hogere niveaus van Dilts). In het Vorkmodel 
garandeert dit spoor het double-loup leren. Een voorbeeld:
wanneer je tijdens het projectspoor botst op een belemmerende 
overtuiging, switch je van spoor project naar spoor identiteit. 
Immers, een overtuiging bepaalt of je wel of niet actie 
onderneemt. Pas als de belemmerende overtuiging in beeld en 
in beweging is gebracht, kan je terug naar het projectspoor.

De kernvraag in het spoor ‘groter geheel’ is: ‘Wat is jouw 
bijdrage tot de ontwikkeling van de groep en het groter geheel 
waartoe jij behoort?’ Via dit vierde spoor komt de maatschappij 
in beeld. Je stimuleert een helikopterperspectief bij de coachee 
door samen te filosoferen over volgende vragen.
‘Jij bent niet alleen met die uitdaging. Het is een gewenste 
ontwikkeling voor een groep mensen. Over welke groep 
mensen hebben we het hier, met dit gezamenlijk project? Wat 
is de eigenheid van dat groter geheel waartoe jij behoort? En 
wat is jullie uitdaging precies? Welke ontwikkeling zou jij 
willen dat er was?’
Of zoals Ghandi het formuleert:

Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien
(Ghandi)

Line Windey

Ontwikkelingsgericht Coach,
Master Sociale Agogiek
en volgde de opleiding

‘Leiden en adviseren van een organisatie’ bij Balans
Werkzaam als zelfstandig coach
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METHODIEK

OnDERHAnDElEn, REFlECTIES ROnD 
VIJF VRAGEn

Pizza

“De onderhandelaars bereikten pas om half negen deze ochtend 
een akkoord.” Zo klinkt het soms op het nieuws. Toppolitici 
hebben een hele nacht onderhandeld, er is geroepen en 
gedreigd, enkele keren schorsten ze de onderhandelingen, 
midden in de nacht bestelden ze pizza om dan uiteindelijk tegen 
de ochtend met een akkoord te landen. Dit soort anekdotes geeft 
een heel vertekend beeld van onderhandelingen. Het is net alsof 
onderhandelen een ritueel is van toppolitici die zonder 
probleem een nachtje zonder slaap efficiënt kunnen 
doorwerken, alsof onderhandelen een handeling is die 
voorbehouden is aan onderwerpen van groot maatschappelijk 
belang. Dat klopt uiteraard niet. We onderhandelen allemaal, en 
vaak, maar meestal zonder dat we ons daarvan bewust zijn. 

Collega’s onderhandelen met elkaar over taken en werk-
planning, leidinggevenden en personeel over 101 zaken. 
Een directeur onderhandelt met de overheid over een subsidie 
of erkenning, leerkrachten onderhandelen met ouders over een 
leerling enzovoort. Soms loopt dat goed, soms niet, met als 
gevolg suboptimale resultaten, en soms zelfs verstoorde relaties 
en gekwetste mensen. Is het niet vreemd dat iets dat zo belang-
rijk is, zowel op de werkvloer als in de privésfeer, niet meer 
aandacht krijgt? Hoe langer ik vorming over onderhandelings-
technieken geef, hoe meer ik besef dat het invullen van deze 
blinde vlek een hefboomeffect kan creëren in het functioneren 
van een team, een organisatie of een gezin. Zowel wat betreft het 
realiseren van concrete doelstellingen, als het verbeteren van het 
functioneren van de relaties in het team.

Dit artikel is opgebouwd rond vijf belangrijke vragen:
-  Hoe lonend is de Macchiavelli-aanpak?
-  Gaat het bij onderhandelen om oplossingen of om relaties?
-  Hoe bruikbaar zijn de onderhandelaarstypologieën?
-  Wat is het verschil tussen onderhandelen en bemiddelen?
-  Is onderhandelen een kwestie van aanleg & intuïtie, of kan je
 het leren?

Hoe lonend is de Macchiavelli-aanpak?

Niccolò Machiavelli was een Italiaanse filosoof, humanist en 
schrijver die leefde op het einde van de 15de en het begin van de 
16de eeuw. Hij wordt door sommigen beschouwd als stichter van 
de moderne politieke wetenschappen. Zijn werk, “De Vorst”, 
bespreekt manieren om macht te verwerven en te behouden. 

Het is net alsof onderhandelen een 
ritueel is van toppolitici die zonder 
probleem een nachtje zonder slaap 
kunnen doorwerken, een methodiek 
voorbehouden aan onderwerpen van 
groot maatschappelijk belang.
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Daarbij heiligt het doel de middelen. Heersers moeten volgens 
hem eerder gevreesd dan geliefd zijn. Vandaag wordt het woord 
machiavellistisch gebruikt in de zin van sluw en gewetenloos. 
Machiavelli schreef geen boek over onderhandelingstechnieken, 
maar in de politieke sfeer gaan onderhandelaars nogal eens 
de machiavellistische toer op. Ik gebruik hier de term 
“Machiavelli-aanpak” voor het beeld dat de meeste mensen 
hebben van de sterk gemediatiseerde onderhandelingen tussen 
toppolitici en binnen onze regeringen. Onderhandelingen die er 
hard aan toegaan, waar gedreigd en geroepen wordt en waar alle 
truken van de foor toegelaten lijken. De werkelijkheid is niet 
altijd zo scherp. Voormalig eerste minister Jean-Luc Dehaene 
kende zeker het klappen van de zweep, maar waakte (misschien 
net daarom?) ook over de relaties tussen de onderhandelaars. 

Onderhandelingsexperts keuren de Macchiavelli-aanpak af. 
Lees maar de werken van de Amerikaanse experts Roger 
Fisher, William Ury en Bruce Patton , of – dichter bij huis – de 
boeken van Leo Goovaerts, professor aan de Vlerick Leuven 
Gent Management school. De Macchiavelli-aanpak is wat 
resultaten betreft suboptimaal, in de zin dat de onderhandelaars 
met een andere aanpak, waarover straks meer, betere resultaten 
behalen. Bovendien laat deze aanpak vaak diepe sporen 
in de relaties na en staat hij haaks op het steeds meer 
waardengedreven functioneren op de arbeidsvloer. Daarmee 
stuiten we op een heel stevige paradox. De mensen die een grote 
verantwoordelijkheid hebben in onze samenleving, partijvoor-
zitters en ministers, gebruiken onderhandelingstechnieken die 
wetenschappers bestempelen als suboptimaal qua resultaten. 
Wie echt wil leren onderhandelen, neemt dus de activiteiten in 
de Wetstraat beter niet als voorbeeld. 

“Het is een kwestie van resultaten”

In de literatuur maakt men meestal een onderscheid tussen 
twee onderhandelingsbenaderingen, de distributieve en de 
integratieve onderhandeling. 
Bij de eerste benadering ligt de klemtoon op de eigen belangen 
en op winnen van de andere partij. Deze benadering wordt 
veel gebruikt bij een eenmalige of korte samenwerking tussen 
partijen. 
Bij een integratieve onderhandeling houden de onderhandelaars 
ook rekening met de belangen van de andere partijen. “De 
problemen van de anderen zijn ook mijn problemen”, luidt de 
redenering. Er wordt gemikt op waardecreatie. De relaties 
krijgen veel aandacht. Bij deze benadering worden 
onderhandelingen als gewonnen beschouwd als er resultaten 
geboekt zijn, EN als de kwaliteit van de relaties behouden 

dat een goede onderhandelaar niet alleen technisch sterk staat, 
maar evenzeer heel wat sociale vaardigheden moet hebben. 
Empathie, communicatie, erkenning geven,.., het zijn cruciale 
zaken bij dit soort onderhandelingen. Bovendien vergt het ook 
veel creativiteit. Want integratief onderhandelen betekent, dat 
je je niet vastpint op één voorstel, maar dat je in staat bent 
om snel nieuwe voorstellen te bedenken die voldoen zowel 
aan jouw belangen als aan de gemeenschappelijke belangen. 
Technieken als mindmapping zijn hier zeer nuttig. 

Als de situatie het toelaat, kan je ook een onderhandelings-
team samenstellen. Waarbij de nodige expertise bij twee of drie 
mensen zit: technische kennis, procesbewaking, empathie, 
creativiteit enzovoort. Een goede voorbereiding is altijd 
cruciaal bij onderhandelen, maar als een team van twee of 
drie personen gaat onderhandelen, wordt dat uiteraard nog 
belangrijker.

Ik geef een voorbeeld. Een werknemer stapt naar zijn baas 
met de boodschap dat hij een loonsverhoging wil van 15 %. 
Zo hij die niet krijgt, gaat hij elders werken. Hij heeft al 
een mondelinge deal over een nieuwe job. De baas wil die 
werknemer niet verliezen, maar heeft eigenlijk ook geen 
financiële marge voor die loonsverhoging. Hoe ga je daar 
als baas mee om? Je kan over die 15 % distributief gaan 
onderhandelen en het slinks en sluw spelen om de werknemer 
te houden en toch flink beneden de 15 % te blijven. Met als 
risico dat je geen deal vindt of een slecht akkoord sluit. Je kan 
ook integratief gaan onderhandelen. Je gaat dan peilen naar 
de behoeften van de werknemer. Wat wil hij werkelijk? Gaat 
het echt om die loonsverhoging? Of om de inhoud van het 
werk, de uurregeling of de samenwerking met de collega's ? 
Misschien wringt het elders, maar wil de  werknemer 
compensatie voor een bepaald probleem via een loons-
verhoging. Dat kan nieuwe opties creëren: wijziging 
jobinhoud, andere uurregeling etc. Je zit dan niet meer in 
een klassieke onderhandeling win-verlies, maar in een 
win-win-dynamiek. Met mogelijkheden - geen zekerheden ! - 
voor onverwachte en nieuwe uitwegen. 

The Good cop/bad cop: 

Een klassieke tactiek bij onderhandelen is het afspreken van 
een rolverdeling in een duo. De ene speelt de slechterik (“bad 
cop”) en onderhandelt agressief, met enkel oog voor de eigen 
belangen. De andere is de diplomaat (“good cop”) die 
empathie toont en constructieve voorstellen lijkt te doen. Wie 
dat spel goed speelt, haalt daar vaak heel wat voordeel uit. 
Onderhandelingsexperts besteden vaak heel wat aandacht aan 
dit soort rolverdeling en onderhandelingsstijlen. Leo Goovaerts 
werkte een hele typologie uit, met onder meer “meewerkers”, 
“afwachters”, “oplossers”, “opportunisten”, “toekijkers” en 
“twijfelaars”. Als “afwachters” onderhandelen met “oplossers” 
heb je een andere onderhandelingsdynamiek dan wanneer 
bijvoorbeeld “opportunisten” onderhandelen met “toekijkers.” 
Goovaerts bespreekt in zijn boek niet minder dan 15 mogelijke 
interactiestijlen. Het oogt allemaal heel indrukwekkend. 
Maar wat moet je daarmee? Uit het hoofd leren en inoefenen? 
Zonder aan authenticiteit en waarden in te boeten? Ik kies voor 
een andere aanpak. Bij rollenspelen nodig ik cursisten eerder 
uit om na te denken welke stijl hen ligt en welke niet. Ik stel 
hen ook de vraag aan welke stijl ze zich storen. Waarna de link 
met de kernkwadranten van Daniel Ofman snel gelegd is. Het 
lijkt me veel belangrijker voor aspirant-onderhandelaars om hun 

blijft of zelfs verbeterd is.. Deze aanpak wordt meer gebruikt 
bij langdurige samenwerking. In de praktijk zullen bij 
onderhandelingen beide benaderingen vaak door elkaar 
gebruikt worden, maar de integratieve aanpak leidt volgens 
wetenschappers toch tot betere resultaten en sluit ook veel 
meer aan bij een waardengedreven aanpak. Dit heeft tot gevolg 

Hoe langer ik vorming over onderhan-
delingstechnieken geef, hoe meer ik 
besef dat het invullen van deze blinde 
vlek een hefboomeffect kan creëren in 
het functioneren van een team, een 
organisatie, een gezin.
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zelfkennis te verhogen dan bijvoorbeeld de 15 interactiestijlen 
van Goovaerts onder de knie te krijgen. Anders gezegd, wie 
beter wil onderhandelen, moet niet alleen het ABC van 
onderhandelingstechnieken leren, maar zeker ook investeren in 
het verwerven van meer zelfkennis en zelfbewustzijn. Hoe beter 
je je eigen kracht, valkuilen, irritaties en waarden kent, hoe 
effectiever je zal zijn als onderhandelaar. De waaier aan 
methodieken is groot en divers: het kernkwadrant van Ofman, 
MBTI, mindfulness  enzovoort. Daar dieper op ingaan zou ons 
te ver leiden.

onderhandelaars zoals boven toegelicht integratief gaan 
onderhandelen en dus zeker ook oog hebben voor de 
relationele aspecten.

Een kwestie van intuïtie..., van aanleg...

Ik sta nog kort stil bij een laatste vraag. Kan je leren 
onderhandelen of is het een kwestie van aanleg en intuïtie? 
Ik denk dat je het kan leren. Door boeken te lezen, een opleiding 
te volgen of door het gewoon met zorg en aandacht te doen. En 
best van al door een combinatie van die drie elementen: lectuur, 
vorming en praktijk. Het boeiende hierbij is dat mensen tijdens 
dat leerproces nogal eens inzien hoe weinig ze zichzelf kennen 
en dat het goed zou zijn dat ze zichzelf beter leren kennen. Als 
ze daarvoor ook acties ondernemen en stappen vooruit zetten, 
maakt hen dat niet alleen sterker als onderhandelaar, maar ook 
effectiever en menselijker als collega, baas, ouder, vriend(in).. . 
Leren onderhandelen wordt dan een leerproces dat andere leer-
processen induceert. Helemaal iets anders dan de nachtelijke 
onderhandelingen in de Wetstraat 16: effectiever, interessanter 
en menselijker.

Luc Barbé 
Zelfstandig consultant & trainer
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Onderhandelen & bemiddelen

Soms is er wel eens verwarring tussen onderhandelen 
en bemiddelen. Op zich is dat niet zo vreemd. In een 
bemiddelingsproces is er steevast een onderhandelingsaspect 
en bij onderhandelen gaan sommige onderhandelaars de 
“bemiddelende” toer op. Toch gaat het om twee verschillende 
zaken. Er zijn in de literatuur tal van definities van 
onderhandelen en bemiddelen. Laten we het hier maar 
eenvoudig houden. Een onderhandeling is een proces waarmee 
twee of meer personen of groepen proberen om door middel 
van voorstellen tot een overeenkomst te komen. Die personen 
of groepen zijn de partijen, of onderhandelende partijen. 
Bij bemiddeling is er altijd een “derde partij”, een 
bemiddelaar die geen partij kiest voor een van de mensen of 
groepen rond de tafel, maar een rol van facilitator heeft. Hij 
of zij probeert mensen en groepen in gesprek te 
brengen om uiteindelijk een geschil op te lossen (wat ook kan 
betekenen dat men vaststelt dat er geen oplossing mogelijk is). 
Bemiddeling kan een uitweg zijn voor conflicten wanneer de 
partijen er niet uit geraken. Bij bemiddeling wordt heel hard 
ingezet op de relatie tussen de partijen. Onderhandelen is op 
de eerste plaats een actie gericht op resultaten, waarbij de wijze 

Wie beter wil onderhandelen, moet 
niet alleen het ABC van onderhandelings-
technieken leren, maar zeker ook 
investeren in het verwerven van meer 
zelfkennis en zelfbewustzijn.
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