
MGA Flexival 21 januari 2016

Programma

• Voorstellen
• MGA: wat het is, wanneer gebruiken
• Oefening 1: doorvragen, waar gaat het écht 

om?
• Praktijkervaringen
• Oefening 2: roddelen
• Afsluiting en conclusies



www.slimmefinanciering.nl

Boek, gratis
Boek, kopen





Welke tips heb je voor een collega
die vastloopt in (of begint aan)

een ingewikkeld proces?
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Wie heeft er wel eens van MGA gehoord?

Wie heeft er wel eens met MGA gewerkt?

Wat vinden jullie ervan?
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MGA: theoriedeel
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Kern MGA:

1 = geen standpunt maar belang
(zoekruimte vergroten)

2 = iteratief proces: 'niemand een beter plan?'
(agree to disagree)

(consensus ipv compromis)

3 = BATNA best alternative to negotiated 
agreement

Zo simpel kan het 
toch niet zijn?



Standpunt vs belangSlecht voorbeeld, 
belangen zijn niet 
conflicterend

Maar wat is een 
goed voorbeeld?



Dit is belangrijk, maar 
niet meegenomen in 
het standpunt



Simpel weergegeven
Dat doe ik al jaren!

Waar zit nou echt 
de moeilijkheid?



Definitie?

MGA is een gezamenlijke zoektocht naar de 
mogelijke eindposities die zoveel mogelijk recht 
doen aan de set van achterliggende belangen.

(Rudy van Stratum, in artikel 2009)

Dan zal hij er wel 
heel veel verstand 
van hebben.



MGA: misverstanden

Consensus? Dus iedereen blij?

Iedereen moet meedoen? Softe aanpak!

Zacht op de inhoud
Hard op de persoon
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Wanneer gebruik je het? Startcriteria?

• Complex probleem
• Maatschappelijke component
• Urgentie
• Tot elkaar veroordeeld
• Gedeelde overtuiging: gezamenlijk komen we verder
• Een first mover of 'probleemeigenaar'
• Commitment vanuit de top(pen)
• NOGO (tussentijds stoppen) is een reële optie

Vaak ontbreekt dit en is 
er maar één partij die 
een probleem heeft



MGA: beperkingen

 Duur (geld én tijd)
 Formeel / technocratisch / rationeel
 Gebrek aan doorvragen
 Onvoldoende bekend met 'denkfouten'
 Onderschatting van tijdsbesteding / voorbereiding
 Overschatting van de plenaire bijeenkomsten
 Vaak (te) laat oog voor financiën
 Wisseling van personen
 Venijn in de staart

Dit maakt het 
zo moeilijk



Kern MGA, (een) top 5

• Standpunt versus belang
• Er moet urgentie zijn
• Geld en middelen op agenda
• Blijven zoeken naar beter alternatief
• Regelmatig go – nogo besluit

Helaas is dit maar de 
helft van het verhaal



Onderschatting psychologie

Vroeger zei hij altijd …

Hij is lid van …

Hij is heel rijk …

Hij is hoogleraar …

Hij heeft een artikel 
geschreven…



Juiste vragen!



Denkfouten
Download ons 
gratis boek voor 
de gehele plaat
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Oefening 1

• Doorvragen: aan de hand van sjabloon 8 
vragen

• 4-tallen: no. 1 interviewt, no. 2 is 
geïnterviewde,  no. 3 en 4 observeren 

• 2 rondes, no. 1 en 2 wisselen, no. 3 en 4 
blijven observeren

• Vraag: waar gaat het je écht om in jouw werk?



Alle belangen zijn toegestaan

Je hoeft het er niet mee 
eens te zijn, je moet het 
belang wel respecteren
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Bron: Ecologisch veranderen / Guus Hustinx
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MGA: praktijkervaring



Gewoon 5 stappen, 
dan lijkt het heel 
makkelijk, wat het 
dus helemaal niet is.

Maar je moet die 5 
stappen natuurlijk wel 
kennen en volgen.



MGA: fasen / proces



Ambitiekaart
Dit is psychologie, 
heeft niets te maken 
met ambities, maar 
wordt wel herkend.



Interview: format / structuur



Belangenmatrix



Issue-matrix



Bollendiagram: versnellers / vertragers
Geld is vaak het 
probleem, wacht er 
niet te lang mee





Feitenkaart / plattegrond



Feiten in kaart
Gaat over een discussie 
over de toekomst van 
de natuur



Startnotitie



Bijeenkomsten en tafels



Proces



Rekenmodel MGA (oud)



Rekenmodel MGA (nieuw)

Het gaat om 
dit getal



Beslisboom (oud)



Beslisboom (nieuw)
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• Oefening 2

• Zelfde viertallen.

• Observatoren (no. 3 en 4) roddelen met elkaar 
over waar het volgens hen bij persoon 1 en 2 
écht over gaat



Roddelen
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Conclusies / afsluiting


