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Samenvatting 

Dit verslag van een literatuuronderzoek begint met een 

uitgebreid literatuuroverzicht van de tot nu toe ontwikkelde 

theorieen en modellen van onderhandelen. 

Het literatuuroverzicht heeft geresulteerd in een 
input-output model van onderhandelen: het I/O model, waarin 

de onderhandelingsliteratuur is gelntegreerd. 
De kern van het I/O model wordt gevormd door de opeenvolgen

de interacties tussen onderhandelen en de onderhandelings
normen. 
De onderhandelingsnorm geeft de wijze weer waarop de onder

handelaars hun I/O-verhoudingen op elkaar afstemmen om tot 
een gezamenlijk resultaat te komen. 

In het I/O model zijn de individuele en omgevingskarakteris

stieken verwerkt (o.a. het culturele aspect), die invloed 

uitoefenen op het onderhandelingsproces. 

Het I/O model is een aanzet voor de analyse van werkelijke 

onderhandelingsgesprekken waarbij de inhoud, de structuur en 

het proces van onderhandelen beschreven zouden kunnen worden. 

Deze analyse zou dan plaatsvinden op drie nivots: een 

taalkundig, een psychologisch/inhoudelijk en een formeel/ , 
economisch nivo. De ontwikkeling van een code-schema zal 
hiertoe een eerste stap zijn. 

Een mulitdisciplinaire benadering - taalkundig en sociaal
psychologisch - is noodzakelijk voor een verdere ontwikke
ling van het I/O model. 
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Achtergrond 

Per 1 mei 1983 is via het samenwerkingsorgaan Katholieke 
Hogeschool Tilburg (KHT) en Technische Hogeschool Eindhoven 

(THE) het research-project Taal, Cultuur en Onderhandelen 
(TCO) van start gegaan. 
Dit project werd voorafgegaan door een vooronderzoek 
(Gorter, Overhof, Free, Kemps & Bos, 1983), onder leiding 
van dr. J.M. Ulijn van de Vakgroep Toegepaste Taalkunde (van 
de THE). Dit vooronderzoek is gedaan omdat uit contacten met 
het bedrijfsleven was gebleken dat op het gebied van monde
linge communicatie met het buitenland problemen bestaan. 
Verschillen in taal en cultuur veroorzaken misverstanden 
tijdens commerciele onderhandelingen met buitenlandse onder
handelingspartners. 

Uit de schriftelijke enquete die werd gehouden ten behoeve 
van het vooronderzoek, leek te volgen dat verschillen in 
taal en/of cultuur weinig problemen veroorzaken voor de 
Nederlandse onderhandelaar. Bij nader onderzoek d.m.v. 

interviews, is echter gebleken dat de problemen groter waren 
dan de antwoorden op de enquete-vragen deden vermoeden, 
onder meer m.b.t. de Franse markt (Gorter, e.a., 1983). 
Besloten werd de combinatie Franse taal - Nederlandse taal 

en de daaruit voortvloeiende problemen verder te 
onderzoeken. Een goede kennis van deze problematiek zou 
kunnen bijdragen tot een steviger greep van de Nederlandse 
ondernemingen op de verschillende (Franstalige) buitenlandse 
markten. 

De Vakgroep Toegepaste Taalkunde (van de THE) en de 
Subfaculteit Letteren (van de KHT) hebben zich als doel 
gesteld - middels het Samenwerkingsproject TCO - deze kennis 
te verwerven. 
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Het streven is dat dit, naast 1nzicbt, le1dt tot post-acade
miscbe cursussen op de THE, die als doelstelling bebben 
efficiente Franse taalvaardigbeid te combineren met kennis 

van onderbandelingsstrateg1een vanuit sociaal-psycbologiscbe 

en culturele 1nzicbten. 
Interesse in bet TeO-project vanuit de Vakgroep Economiscbe 

Psycbologie (van de KHT) tenslotte, leidde tot een litera
tuuronderzoek waarvan dit verslag bet resultaat is. 
Het literatuuronderzoek resulteerde tevens in een kaartenbak 
met daarin samenvattingen van artikels en boeken (die 

grotendeels gebruikt zijn voor dit onderzoek). Deze 
kaartenbak is in bet bezit van Mevr. J. Stalpers. 
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Hoofdstuk 1. Inieiding. 

In dit onderzoek zijn de sociaal-psychologische component en 

en - in mindere mate - de culturele componenten van het 
onderhandelingsproces bestudeerd, zodat er inzicht ontstaat 
in de psychologische processen die tijdens onderhandelingen 

optreden. 

De onderzoeksdoeistellingen luiden als voIgt: 
1. Het beschrijven en vergelijken van de theorieen en 

modellen over onderhandelen en het vergelijken van 

verschillende categorisaties daarvan die bestaan 

binnen de onderhandelingsliteratuur. 
2. Het onderhandelingsproces in een model weergeven en de 

onderzoeksliteratuur aangeven die daarop betrekking 
heeft. 

3. Evaluatie van de onderhandelingsliteratuur en van het 
model. 

Het verslag is opgebouwd volgens bovengenoemde punten. 

In het navolgende hoofdstuk (Hoofdstuk 2) wordt de litera
tuur m.b.t. onderhandelingstheorieen en -modellen besproken 
en vergeleken aan de hand van de volgende indeling : 

de (1) mathematische, (2) sociaal-wetenschappelijke, 

(3) procesmatige en (4) pragmatische benadering van onder
handelen. Naast deze indeling bestaan nog andere categorisa
ties van de onderhandelingsliteratuur, een aantal daarvan 
wordt beschouwd. 
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In het derde Hoofdstuk wordt het input-output onderhande
lingsmodel, waarin het literatuuronderzoek is uitgemond, 

besproken en de hiervoor relevante onderzoeksliteratuur 
aangegeven. 

In het input-output model van onderhandelen (I/O model) 
wordt uitgegaan van de relatieve kosten (input) en de rela

tieve baten (output) zoals de onderhandelaars die waarnemen. 

Tijdens het onderhandelingsproces wordt de input-output 
(I/O) verhouding van de ene onderhandelaar gerelateerd aan 
de I/O-verhouding van de andere onderhandelaar. 

De wijze waarop beide I/O-verhoudingen aan elkaar gerela
teerd worden, wordt weergegeven door de onderhandelingsnorm. 

Het onderhandelen (afstemmen van de I/O-verhoudingen), de 
norm en de wisselwerking hiertussen, vormen de kern van het 

model. Deze kern wordt belnvloed door individuele karakte

ristieken en omgevingskarakteristieken. 

Het laatste deel van Hoofdstuk 3 is een beschouwing van het 
proces van onderhandelen binnen het model. 

Tenslotte voIgt in het vierde Hoofdstuk een eValuatie van de 

onderhandelingsliteratuur en van het I/O model. 
Tevens worden suggesties gedaan voor toepassingen van het 

model binnen het TCO-project. 
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Hoofdstuk 2. Overzicht van de onderhandelingstheorieen en 

-modellen. 

Er wordt eerst een definitie van onderhandelen gegeven. 

Dit wordt gevolgd door een bespreking van de belangrijk
ste stromingen binnen de onderhandelingsliteratuur: 

de mathematische, de sociaal-wetenschappelijke, de proces

matige en de pragmatische benader1ng van onderhandelen. 
Hierna worden verschillende categorisaties van de onderhande

lingsliteratuur besproken. 

2.1. Definitie van onderhandelen. 

Rubin & Brown (1975) leggen in hun werk de nadruk op de 
sociaal-psychologische aspecten van onderhandelen en geven 

een algemeen aanvaarde definitie: 'OnderhandeIen[1} is het 
proces waarbij twee of meer partijen proberen vast te 

stellen wat ieder zal geven of nemen, of presteren en 

ontvangen in een transactie tussen beiden.' (1975:2). 

Deze definitie kan worden aangevuld met zes karakteristieken 
van onderhandelen die herhaaldelijk uit de literatuur naar 

voren zijn gekomen: 

[1] Onderhandelen kan op twee manieren in het Amerikaans 
vertaa1d worden: 'bargaining' en 'negotiation'. 
Rubin & Brown (1975:2) merken op dat in het dageIijks 

taalgebruik tussen die termen weI eens betekenisverschil 
optreedt. 'Bargaining' verwijst naar interactie tussen 

individuen m.b.t. een bepaalde aankoop. 
'Negotiation' wordt voornamelijk gebruikt m.b.t. interactie 
tussen complexe sociale eenheden over 'multiple issues'. 
Rubin & Brown gebruiken de termen echter als synoniem, het
geen het geval is in bijna de gehele onderhandelings

literatuur. 
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1. er is sprake van tenminste twee personen of partijen, 

2. die vrijwillig"samenkomen, en 

3. die verschillende, vaak tegenstrijdige belangen hebben, 

en 

4. die van elkaar afhankelijk zijn, 

5. beide partijen willen tot een overeenkomst of regeling 

komen, en 

6. het gaat om een proces (Walton & McKersie, 1965; Rubin & 
Brown, 1975; Zartman, 1977; Dupont, 1982; en Mastenbroek, 

1982). 

In de volgende paragraaf zal blijken dat iedere stroming een 

eigen invulling geeft aan de bovenstaande algemene definitie 

en aan de zes genoemde kenmerken. 

2.2. Stromingen in de onderhandelingsliteratuur. 

In de onderhandelingsliteratuur bestaat een tweedeling: 

de mathematische benadering enerzijds en de sociaal-weten

schappelijke benadering anderzijds (Oliva & Leap, 1981). 

De mathematische benadering is vooral gericht op het voor

spellen van uitkomsten met behulp van mathematische 

utiliteitsmodellen en speltheorieen. 

De sociaal-wetenschappelijke benadering, waarin de invloeden 

van de personen en/of situaties op het onderhandelingsproces 

benadrukt worden, heeft drie perspectieven: het algemeen 

psychologische, het sociaal-psychologische en het sociolo

gische perspectief. 

Naast de genoemde tweedeling bestaat de procesbenadering. 

Hierbij wordt het accent gelegd op onderhandelingsstrate

gieen en -tactieken. De pragmatische benadering van onder

handelen is samengesteld uit drie specifieke vormen van 

onderhandelen: collectief, diplomatiek en commercieel onder

handelen. 

Voornoemde punten zullen hier achtereenvolgens worden 

besproken. 
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2.2.1. De mathematische benadering van onderhandelen. 

De mathematische benadering van onderhandelen is ontstaan 

aan het einde van de vorige eeuw. De in die tijd opkomende 

vakbonden werden door de economische theoretici beschouwd 
als monopolies. De vakbond-werkgeversonderhandeling werd 

gedefinieerd als een bilaterale monopolie-situatie. 
Met bilaterale monopolie wordt bedoeld de situatie waarin 

twee partijen geen alternatieve onderhandelingspartners 

hebben en met elkaar tot een overeenstemming moeten komen. 

Het voortduren van de onderhandelingen tussen deze twee 
partijen was hiermee verklaard. 

De reeks van mogelijke overeenkomsten - de contractzone -
kon door de economen voorspeld worden. Echter, hun doel -

de voorspelling van het uiteindelijke overeenstemmingspunt -

was nog niet bereikt. 

Economen en speltheoretici hebben vanaf die tijd geprobeerd 
dat probleem op te lossen (Bacharach & Lawler, 1981), waar

bij ze zich tevens zijn gaan richten op het voorspellen van 

het overeenkomstpunt bij commerciele onderharidelingen. 

In het algemeen wordt het onderhandelingsproces door hen 

beschouwd als een opeenvolging van wederzijdse concessies 
gedaan door de onderhandelaars, die beiden voor ogen hebben 

hun eigen winst te maximaliseren. 

Door middel van het bilaterale monopoliespel (BMG; onder

zoeksparadigma voor een bilaterale monopolie-situatie, 
zie Hoofdstuk 3), wordt de situatie koper-verkoper gesimu

leerd, waarbij de onderhandelaars (proefpersonen) ieder hun 
eigen utiliteitsfunctie hebben (Siegel & Fouraker, 1960). 

Deze utiliteitsfunctie is een weergave van de overall
waardering van goederen gerelateerd aan de hoeveelheid 
ervan. 

De utiliteitsfuncties vormen samen met de minimale eisen 
van onderhandelaars A en B, resp. Z' en XI (zie fig.l, p.l3) 

de ruimte waarin onderhandeld wordt. 
De mogelijke overeenkomsten bevinden zich in deze ruimte 

(XYZ, zie fig.l). De Pareto-optimale overeenkomsten bevinden 
zich op de lijn tussen X en Z. 



A's 
utility 

Z' 

X' 
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B's utility 

Fig.1: Het onderhandelingsgebied XYZ van personen A en B en 
de Pareto-optimale overeenkomsten op de lijn tussen X en Z. 
De utiliteitsfuncties zijn gemakshalve lineair afgebeeld. Z' 

en X' geven de minimale utiliteiten aan van resp. personen 

A en B (bron: Young, 1975:133). 

Een Pareto-optimale overeenkomst geeft het meest gezamenlijk 
nut voor de onderhandelaars. Andere overeenkomsten zijn 

onbevredigend voor ten minste een van beide partijen. 

Behalve van het BMG-onderzoeksparadigma wordt ook veel 

gebruik gemaakt van matrix-spellen, onder andere het 
Prisoner's Dilemma Game (POO, zie Hoofdstuk 3). Ook daarbij 

kunnen de onderhandelaars via wederzijds concessies tot 

overeenstemming komen. 
Bij de mathematische benadering van onderhandelen gelden de 
volgende assumpties: 

1. de onderhandelaars zijn rationeel en prober en hun 

opbrengsten te maximaliseren, 

2. ze kennen hun eigen utiliteitsfunctie en die van de 

andere onderhandelaar, en 

3. ze hebben geen alternatieven m.b.t. de onderhandelings

partner (Young, 1975). 
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Nash (1950) is een van de theoretici die heeft geprobeerd 
een overeenkomstpunt te voorspellen in plaats van een 

overeenkomstgebied. Daaruit is de 'Nash-solution' ontstaan 

waarin gesteld wordt dat onderhandelen tussen twee partijen 
over de verdeling van x guldens, leidt tot een bedrag van 
x:2 guldens voor iedere partij (Bognanno & Dworkin, 1978). 

Deze oplossing is weergegeven in onderstaande figuur 2. 

(2,0) 

utility 
to A 

utility 
to B 

(0,2) 

Fig.2: De 'Nash-solution' (bron: Bacharach & Lawler, 

1981:11). 

Naast de genoemde assumpties moeten er nog drie gelden, wil 
er sprake zijn van een 'Nash-solution': de onderhandelings

partners hebben (1) identieke symmetrische utiliteits

functies, (2) bluffen niet en (3) zijn beiden even bekwaam 
in het onderhandelen. 

In de mathematische benadering zijn de psychologische varia

belen lang buiten beschouwing gelaten; de verdeling van 

prijzen en goederen werd als fundamenteler beschouwd voor 

het onderhandelingsproces (Cross, 1969:7). Sinds het begin 
van de zeventiger jaren wordt echter door economen en spel

theoretici geprobeerd psychologische variabelen in hun 

mathematische benadering op te nemen (Hughes, Juhasz & 
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Contini, 1973; Bartos, 1978; Bacharach & Lawler, 1981; en 

Raiffa, 1982). 

Tevens wordt geprobeerd bij experimentele toetsing van 
mathematische modellen af te wijken van ~en of meerdere 

assumpties om de werkelijke onderhandelingssituatie dichter 

te benaderen (Bognanno & Dworkin, 1978; en Wagner, 1979). 

Van Raaij (1984) stelt echter (1) dat in de economische 

theorie voornamelijk uitkomsten worden voorspeld en niet het 

economisch gedrag wordt beschreven dat tot deze uitkomsten 
leidt en (2) dat de economische theorie meer gericht is op 
de geaggregeerde relaties dan op het beschrijven van indlvi

dueel gedrag. 

2.2.2. De sociaal-wetenschappelijke benadering van onder
handelen. 

In 'Introduction de la psychologie de la negociation' stelt 
Anzieu (1974:760) dat onderhandelen e'n van de twee manieren 

is die de mens tot zijn beschlkking heeft om over schaarse 

middelen ('la rarete') te beschikken. Deze aangeboren 

neiging om over schaarse middelen tewillen beschikken 
(wet van de jungle) kan ook worden u±tgevochten. Echter om 

een vreedzame samenleving te garanderen wordt de oplossing 

van ruilen, oftewel onderhandelen, gekozen. 
Dlt betekent dat door mensen onderling, d.m.v. het gesproken 

woord, schaarse middelen tegen elkaar geruild worden. Op die 

manier blijven deze middelen behouden en hebben meerdere 
personen er voordeel van. 

De keuze voor ruilen in plaats van vechten is echter nooit 
definitiefi het sociale leven beweegt zich voortdurend 

tussen deze twee gedragingen. 

Anzieu (1974) beschouwt bovenstaande als de filosofische 
basis van onderhandelen. Het beschreven dilemma (vechten of 
ruilen) komt vaker terug in de sociaal-wetenschappelljke 

onderhandelingsllteratuur (Rubin & Brown, 1975; Spector, 
1978; en Mastenbroek. 1982). 

De sociaal-wetenschappelljke benadering van onderhandelen 

heeft zich vooral vanaf 1970 ontwikkeld (zie tabel 1, p.38). 

Boewel er binnen de benaderlng verschillen bestaan, 11gt de 
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nadruk in het algemeen op het gedrag. Dit verschilt van de 

mathematische benadering waarbij het accent ligt op de 
onderhandelingsresultaten en op geaggregeerde relaties. 

In de sociaal-wetenschappelijke benadering wordt het onder

handelingsproces niet aIleen beschouwd als een wederzijds 

do en van concessies, doch eveneens als een interactie 
tussen de onderhandelaars. Tijdens deze interactie bepalen 

individuele verschillen in achtergrond en persoonlijkheid, 

samen met de onderhandelingssituatie, het verloop van de 

onderhandeling (Rubin & Brown, 1975). 
b "" d Er estaat geen een-op-een-relatie m.b.t. input-onderhan e-

lingsproces-output (McGrath, 1966). 

De onderhandelaars worden niet verondersteld zich zuiver 

rationeel te gedragen. Ze worden daarentegen beschouwd als 

individuen met hun eigen behoeften, beliefs en waarden die 

van invloed zijn op het onderhandelingsproces. 

Achtereenvolgens worden de algemeen-psychologische, 
sociaal-psychologische en sociologische perspectieven m.b.t. 

onderhandelen besproken, alsook de verschillende accent en 

die gelegd worden op het belang van het gedrag van het 
individu en/of de situatie voor het onderhandelingsproces. 

2.2.2.1. De algemeen-psychologische benadering van 

onderhandelen. 

Terhune (1970) concludeert dat in de onderzoeksliteratuur 

m.b.t. onderhandelen vooral situationele parameters en/of 

groepsdynamische factoren worden bestudeerd. Hij stelt 

echter dat een veelomvattende ('comprehensive') theorie over 
onderhandelen aIleen ontwikkeld kan worden indien ook 

persoonlijkheidsvariabelen daarin worden opgenomen 
(Terhune, 1970:194). 
Tot nu toe is echter nog niet eenduidig vastgesteld welke 
persoonlijkheidsvariabelen van invloed zijn en in welke 

situatie en op welke wijze ze effect hebben op het onder
handelingsgedrag. 

Volgens Hermann & Kogan (1977:247-248) kunnen persoonlijk
heidskarakteristieken het onderhandelingsgedrag op drie 

verschillende manieren beinvloeden: 
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1. persoonlijkheid kan gerelateerd zijn aan de aanvankelijke 

orientering ten opzichte van het onderhandelen, 

2. persoonlijkheid kan procesvariabelen beinvloeden, en 

3. de 'mix' van tegengestelde persoonlijkheidskarakteris

tieken van de onderbandelaars kan de onderbandelings

uitkomsten beinvloeden. 

Dit stemt overeen met de drie fasen van bet dyadische onder

handelingsmodel van Spector (1978) , dat is afgebeeld in 

onderstaande fig.3. 

B 

Penonal1tyx 

Perception. and' 
Expec ta t ions x 

Behavior 
Bargaining ~' 

r-_x_, ) , ____ _ 
p I 

'r---'- / 
Bargaining V U 

Behavior I 
'----y-

OutcOIIIe 
lIt.J' 

Fig.3: Dyadisch onderbandelingsmodel (bron: Spector, 
1978:62). 

Met behulp van dit model wordt geprobeerd te bepalen in 
hoeverre persoonlijkbeid, verwacbting, overreding en de 

interactie van deze factoren binnen de onderbandelings

dyaden, het onderbandelingsproces en de -uitkomsten ade

quaat bescbrijven en verklaren (Spector, 1978:57). 
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Het model is gebaseerd op het paradigma van de veldtheo

reticus Lewin (1951): B = f(P,E), waarin B = gedrag, 

P = persoon en E = omgeving. 

Lewin beschouwt gedrag als het resultaat van de dynamische 

interactie tussen de persoon en zijn omgeving (Cartwright, 

1959). Om de interactie tussen personen ook in het model te 
kunnen opnemen, heeft Spector (1978) zich gebaseerd op de 

aanpassing van het Lewin-parad1gma door Terhune (1970:227). 

Persoonlijkheidsvar1abelen (of persoonlijkheid) worden door 

Terhune (1970:195) gedefinieerd als 'the more or less 

enduring behavior potentials that the individual carr1es 

with him. They are his "internal programs" ( •••• ) or general 

predispositions'. Het concept situatie verwijst naar 
'a state of the environment, by which is meant the physical 

environment (1ncluding other people) external to the 

individual' (Terhune, 1970:195). M.b.t. de verhouding tussen 

persoonlijkheid en situatie Merkt hij op dat de gedrags
potent1elen (persoonlijkheidsvariabelen) het gedrag aIleen 
sturen indien ze geprikkeld worden door een specifieke 

situatie waarin het ind1vidu zich bevindt. 

In het dyadische onderhandelingsmodel (fig.3) wordt uitge

gaan van drie opeenvolgende fasen: de achtergrondfase, de 
I 

procesfase en de uitkomstfase. Uit fig.3 blijkt dat de 

achtergrondfase ('Background phase = B') bestaat uit de 

interactie tussen de twee onderhandelaars. 

Spector (1978) Merkt op dat een belangrijke achtergrond

factor, namel1jk de rol van de onderhandelaar, ontbreekt in 

zijn model. De procesfase bevat de meeste en tegelijkertijd 

meest complexe relaties, waarbij persoonlijkheid, perceptie en 
verwachtingen de hoofdrol spelen. Het onderhandelingsgedrag 

bestaat uit wederzijdse pogingen de perceptie van de andere 
onderhandelaar ten gunste van een oplossing te veranderen 

(conform de definitie van Spector(1978:56): onderhandelen 

is een proces van waarde- en gedragsverandering waarbij 

vreedzame middelen gebruikt worden om uiteenlopende posities 
te veranderen in gemeenschappelijke (overeenkomende) 
waarden). 
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Er ontstaat een 'mixed-motive' situatie; het wederzijds 

machtsgebruik om de eigen belangen te maximaliseren 

enerzijds en het tot een belangenovereenstemming willen 

komen anderzijds (Spector, 1978:63). 

De hierdoor in de onderhandelaars opgeroepen behoeften 

kunnen bevredigd worden en hun spanning kan worden vermin

derd door de ontwikkeling en het gebruik van effectieve 

onderhandelingsstrategieen. 
De onderhandelingsultkomsten In de laatste fase worden 

beschouwd als het hoogtepunt van het machtsspel tussen de 
onderhandelaars. In hoeverre de opbrengstverdellng recht

vaardlg ls, hangt af van de waarnemlng van de onderhande
laar. 

Terhune (1970) en Spector (1978) stellen beiden dat het 

model ls ontwlkkeld om (1nter)persoonlijke en ook sltua

tlonele factoren samen te brengen. Echter, de situatie voor 
de onderhandelaar (Background phase = B), wordt gevormd 

door de andere onderhandelaar: het model bevat geen 

omgevingselementen bu1ten de twee onderhandelaars 

(Spector,1978:63). 

Terhune (1970) concludeert evenals Spector (1978) en Hermann 

& Kogan (1977), dat het onderhandelingsgedrag een fasering 

vertoont: aanvankelijk heeft de eigen persoonlijkheid van de 

onderhandelaar de meeste lnvloed op zijn gedrag, er is 

sprake van twee onafhanke11jke gedragspatronen. Naarmate 

echter het onderhandelingsproces voortduurt, krijgen de 

onderhandelaars steeds meer inzicht in elkaars persoonlijk

heid en verandert de dyad1sche interactie in een systeem 

van wederzijds afhankelijk, reciprook gedrag. 

Hermann & Kogan (1977) komen tot de conclusie dat bij onder
zoek naar de invloed van persoonlijkhe1d op het onderhande

lingsproces, aIleen de persoonlijkheidsvariabelen belicht 

worden. Het zou volgens hen nuttiger zijn te onderzoeken hoe 
persoonlijkheidskarakteristieken tijdens het onderhande

lingsproces interacteren met rolkarakteristieken (van de 

onderhandelaar) en omgevingsfenomenen. 
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Rubin & Brown (1975) doen hiertoe een poging zoals uit de 

volgende paragraaf zal blijken. 

2.2.2.2. De sociaal-psychologische benadering van onder

handelen. 

Het basisidee van de sociaal-psychologische benadering van 

onderhandelen is weergegeven in onderstaande fig.4. Uit dit 

model blijkt dat onderhandelingsuitkomsten worden bepaald 

door drie groepen van factoren: onderhandelaarskarakteris

tieken, situationele beperkingen ('constraints') en het 

onderhandelingsproces (Graham, 1984). 

COftl.qulnt 

Fig.4: Sociaal-psychologisch model van onderhandelen 

(bron: Graham, 1984:52). 

McGrath (1966) is 'en van de eerste theoretici geweest die 

onderhandelen vanuit een sociaal-psychologisch perspectief 

heeft benaderd. Hij stelt dat een onderhandelingssituatie 

verwijst naar een gelegenheid waar een of meer vertegen

woordigers van twee of meer partijen interacteren in een 

expliciete poging een wederzijds acceptabele positie te 
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bereiken m.b.t. een of meer onderwerpen ('issues') waarover 
ze het oneens zijn (McGrath, 1966:101). Een 'neutral 
mediator' oftewel tussenpersoon, bemiddelt tussen de onder

handelingspartijen. Deze tussenpersoon (bemiddelaar) is 

echter geen noodzakelijk element van iedere onderhandeling. 

McGrath (1966:110) beschouwt de onderhandelingssituatie als 

een tri-polair 'force-field' (krachtenveld) ,waarbinnen een 
aantal krachten op iedere deelnemer inwerken. 

De onderhandelaar wordt in deze situatie beInvloed door 
krachten vanuit drie verschillende richtingen: 
1. de 'reference group' (achterban) van de onderhande1aar, 

2. de tegenpartij waarmee hij een overeenkomst wil bereiken, en 

3. de bemiddelaar die als het ware oamens de maatschappij 
een coostructieve oplossing verlangt (McGrath, 1966:110-111). 

Bovengeooemd krachteoveld is weergegeven in ooderstaaode 
fig.5. 

;&. , J 
Rj A 

J = Negotiator(s) for Group Rl 
K = Negotiator(s) for Group R. 
M = Neutral mediator, representing Rc 
RJ = Position of Group RJ 

Rk = Position of Group R. 
Rc = Position of general community, Rc 
R Forces = Forces toward own reference group 
A Forces = Forces toward agreement 
C Forces = Forces toward the Rc goal, obtaining a creative, con

structive solution 

Fig.5: Schematische weergave van de krachteo die werkzaam 

zijo in een onderhaodelingssituatie (bron: McGrath, 
1966:111). 
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De verschillende krachten die inwerken op de onderhandelaar 
worden ook door andere theoretici als belangrijk onderkend 

(Rubin & Brown, 1975; en Mastenbroek, 1982). 
Mastenbroek (1982:137) definieert onderhandelingssituaties 

als 'situaties waarin machtsverschillen niet meer doorslag

gevend zijn en waarin partijen verschillende belangen heb

ben, maar tegelijk van elkaar afhankelijk zijn.' Masten
broek gaat niet uit van een bemiddelaar (die wordt 'er 

aIleen bijgehaald als de zaak helemaal vastzit' ,1982:140), 

maar weI van het dilemma van de onderhandelaar. Dit dilemma 
is het gevolg van de onderlinge afhankelijkheid van de 

onderhandelaars: enerzijds verdedigen ze ieder hun eigen 

belang en anderzijds willen ze samen tot overeenstemming 

komen. De onderhandelaars bewegen zich daarmee op het 

continuum tussen respectievelijk vechten en samenwerken; de 

twee andere sociale vaardigheden om een conflict op te 
lossen. 
Mastenbroek (1982)heeft vooral onderhandelingen binnen 

organisaties onderzocht. Hij Merkt op dat honderden vuist

regels zijn geordend (Karras, 1974) en honderden onderzoeken 

zijn samengevat (Rubin & Brown, 1975), maar dat deze bevin
dingen nooit zijn geintegreerd. Zelf tracht hij een concep

tualisering van onderhandelen te bereiken door de uitwerking 
en de combinatie van een tweetal perspectieven: onderhande

len als (1) de hantering van een aantal dilemma's; deze 
dilemma's passen in een overkoepelend model van onderhande

len als (2) een samenstel van vier typen activiteiten 

(Mastenbroek, 1982:138). 

Wat betreft dit tweede punt, de vier typen activitelten, 
baseert Mastenbroek (1982) zlch op de indeling gemaakt door 

Walton & McKersie (1965) (zle 2.2.4.1. Collectieve onderhan
dellngen, p.28): 

1. De verdelingsgerichte activiteiten, dlt zijn actlviteiten 

die direct betrekking hebben op het verdelen van baten en 

lasten (bij Walton & McKersie (1965) is dit onderverdeeld 
in 1) integratief en 2) distributief onderhandelen). 

2. Activiteiten die de persoonlljke relaties en het onder
handelingsklimaat betnvloeden. 
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3. Act1v1te1ten d1e ger1cht z1jn op het be1nvloeden van de 
machtsbalans tussen de part1jen (Walton & McKers1e (1965) 

noemen deze act1v1te1ten n1et). 
4. Act1v1te1ten van een onderhandelaar om z1jn achterban te 

be1nvloeden (Mastenbroek, 1982:143). 

Deze v1er act1viteiten spelen zich gel1jktijd1g af en hebben 

ieder hun eigen vorm van het dilemma samenwerken-vechten. 

Mastenbroek werkt het eerste punt verder uit; de belangrijk

ste subactiv1teiten van verdelingsgerichte activ1teiten 
z1jn: 

- het u1twisselen van 1nformatie over doelen, verwacht1ngen 

en acceptabele oplossingen; 

- het u1toefenen van pressie om elkaars percept1e van wat 

haalbaar is te beInvloeden; en 

- het stap voor stap, via concessies over en weer, toewerken 
naar een compromis (1982:143). 

Een ander aspect van de verdel1ngsgerichte activ1te1ten 1s 

de karakteristieke t1jdsstructuur van een onderhande11ng. 

Op bas1s van de faser1ng van onder andere Douglas (1962) en 

Karras (1970) komt Mastenbroek (1982) tot de volgende vier 
fasen: 

1. De voorbereiding: standpuntbepaling, te volgen strateg1e 

(vooraf aan de eigenl1jke onderhande-

11ng). 

2. Verbaal vuurwerk: presentat1e harde eisen en voorwaarden, 

opkomen voor achterban. 
3. Psycholog1sche oorlogsvoering: elkaar tot concessies 

bewegen, informatie verzamelen. 

4. Crisis en afronding: (onder tijdsdruk) uiteindelijk 
beslissingen nemen en zaken afronden. 

Deze fasen komen grotendeels overeen met de genoemde sub
act1viteiten. 
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Mastenbroek (1982) noemt, evenals Rubin & Brown (1975), 
het 'impression management' door de onderhandelaar een 

belangrijk element van het onderhandelingsproces: een onder

handelaar wil graag sterk en bekwaam overkomen op de tegen

partij, op zijn achterban (of de partij die hij represen

teert) en op zichzelf. 
In het verlengde hiervan ligt de constatering dat onderhan

delen niet aIleen betrekking heeft op tastbare, maar ook op 

niet-tastbare zaken ('intangible issues'), zoals: eer, zelf

waardering, reputatie en status (Rubin & Brown, 1975 en 
Mastenbroek, 1982). Rubin & Brown (1975) hebben onderzoek 

hiernaar, en naar vele andere sociaal-psychologische 

factoren, bijeengebracht, geordend en geanalyseerd in hun 
boek 'The social psychology of bargaining and negotiation'. 

In tegenstelling tot Mastenbroek (1982) geven zij geen 

theoretisch kader waarin de bevindingen geplaatst kunnen 

worden. Een tweede verschilpunt is dat Mastenbroek (1982) 
gericht is op de praktijk - met onder andere zijn practische 

implicaties en vuistregels - en dat hij de uiteenzetting van 

zijn model veel minder ondersteunt met experimentele bevind

dingen. Rubin & Brown (1975) hebben daarentegen juist 

experimenten geanalyseerd (Shea, 1980). Zij beschouwen 

onderhandelen als conflictoplossend gedrag, als een proces 

van elkaar opvolgende voorstellen, evaluaties en concessies 

(zie p.10 voor hun definitie). Ook de wederzijds afhanke

lijkheid van de onderhandelaars en het daaruit voort

vloeiende dilemma worden onderkend (Rubin, 1983). 

De onderzoeksresultaten van bijna 1.000 experimenten zijn 

geordend volgens het eerder genoemde basismodel van de 
sociaal-psychologische benadering (fig.4, p.20). 

Het blijkt dat er een groot aantal algemene tendensen 
bestaan in de manier waarop persoonlijkheids-, situationele 

en procesvariabelen de onderhandelingsuitkomsten bein
vloeden (zie Hoofdstuk 3). 
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2.2.2.3. De sociologische benadering van onderhandelen. 

Strauss (1978) wijst op het belang van een sociologische 

benadering van onderhandelen. Hij gaat ervan uit dat een 

bepaalde sociale orde, hoe onderdrukkend die ook mag wezen, 

onvoorstelbaar zou zijn zonder bepaalde vormen van onderhan

delen. 'The implication is that social orders are, in some 

sense, always negotiated orders.' (1978:235). 

Strauss (1978) becritiseert het onderzoek en de theorie

vorming m.b.t. onderhandelen zoals die tot op heden plaats
vinden; de relatief microscopische interactie staat hierbij 

centraal, terwijl de vitale rol van de sociale structuur 

wordt ontkend. 

Het paradigma dat Strauss hanteert voor zijn theorie en 

onderhandelingsanalysen, heeft drie sleuteltermen 

(key-terms): 

1. Subprocess en van onderhandelen (compromissen sluiten in 
de richting van het gemiddelde, schulden afbetalen, 

enz.). 

2. De structurele context in de ruimste zin van het woord, 
belangrijk hierbij zijn de structurele eigenschappen die 

de onderhandelingen beinvloeden. 
3. De onderhandelingscontext, die de interactie omgeeft en 

beinvloedt: deze verwijst naar ae structurele eigenschap

pen die als condities het verloop van de onderhandeling 

direct bernvloeden (1978:98-99). 

De onderhandelingscontext wordt beschreven d.m.v. acht ken

merken (die ook in de andere onderhandelingsllteratuur 

genoemd worden), zoals: het aantal onderhandelaars, de erva

ring die ze hebben, machtsbalans tijdens de onderhandellng, 

enz. Van deze kenmerken beschouwt Strauss er een als bijzon
der relevant: de opties die er zijn om onderhandelingen te 

vermijden of af te breken, oftewel de waargenomen alterna

tieven (1978:238). Als belangrijk aspect wordt daarnaast ook 

genoemd het gezichtspunt van de onderhandelaar, oftewel de 
onderhandelingstheorie~n die hij erop nahoudt. 
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2.2.3. De procesbenadering van onderhandelen. 

Zartman (1979, 1978, 1982) is een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de procesbenadering van onder

handelen. Zartman (1978:68) beschouwt onderhandelen als 

'one of a limited number of decision making modes'. 

De andere twee wijzen van besluitvorming zijn rechtspraak en 

coalitievorming. Onderhandelen wordt gedefinieerd als een 
proces waarbij twee (of meer) partijen hun conflicterende 

gezichtspunten combineren tot een enkel besluit (Zartman, 

1978:70). Vol gens Zartman (1978:71) is de belangrijke theo
retische vraag: hoe worden de waarden gecombineerd tot een 
gezamenlijke uitkomst? Hij stelt dan dat er sprake is van 

zogenaamde 'fixed parties' en 'flexible values'. 
Een besluit wordt gevormd door wederzijdse pogingen elkaars 

waarden te veranderen. Beide partijen hebben macht over 

elkaar en beide partijen zijn noodzakelijk om tot een 
besluit te komen; er is een 'mixed-motive' situatie. 

De benadering die de aard van het onderhandelen het best 

weergeeft is vol gens Zartman (1978) de proces-analyse. 

In deze benadering wordt onderhandelen beschouwd als een 

leerproces waarin beide partijen reageren op elkaars 

concessiegedrag. Dit is volgens Zartman (1978) het meest 

ontwikkeld in het onderzoek naar concessie/convergentie 

(Siegel & Fouraker, 1960; Cross, 1969; en Bartos, 1974 [21). 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de onderhandelaars zich 

stukje bij beetje in elkaars richting bewegen ('incremental 
inching') tot een overeenkomst is bereikt. Zartman (1978) 

becritiseert echter deze benadering om het gebrek aan over

eenkomst met de werkelijkheid; doordat onderhandelen gelijk 

wordt gesteld aan geleidelijke convergentie (naar een 
overeenstemmingspunt). is deze benadering niet in staat 
de werkelijkheid te verklaren. 

Zartman (1978:76) vervangt de concessie/convergentie-benade

ring door de formule/detail-benadering; 'negotiation is a 

[2]Deze drie werken zijn bij de mathematische benadering 

ondergebracht (zie 2.2.1., p.12). 
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matter of finding the proper formula and implementing 

detail'. Convergentie vindt niet plaats doordat vanuit 
bepaalde posities langzaam naar het midden toe wordt 
gewerkt, maar door het vaststellen van een beginsel 

('referent principle') waarvan onderdelen ('items') worden 

afgeleid. 

Volgens Zartman (1978) is het voordeel van deze benadering, 
in tegenstelling tot de mathematische benadering, dat onder

handelen niet als een vaststaand proces wordt beschouwd. 
Het nadeel daarvan is echter dat de theorie een oneindig 

aantal combinaties van items, en de daarbij behorende 
variabele waardering, moet omvatten. 

Pruitt (1983) beschouwt onderhandelen eveneens als een 

proces. Gesteld wordt dat onderhandelen een proces van 

communicatie is tussen twee of meer partijen met als doel 
het oplossen van aanvankelijke preferentieverschillen 
(Pruitt & Lewis, 1977:161). In 1977 onderscheidt Pruitt nog 

- samen met Lewis - twee vormen van onderhandelen; ten 
eerste 'integrative bargaining': een creatief proces waarin 

nieuwe opties ontdekt worden, en ten tweede 'a process of 
'compromise": via een voor de hand liggende dimensie geven 
de onderhandelaars toe, totdat een overeenstemmingspunt, 

gelegen tussen de aanvangspreferenties, is bereikt. 

Deze tweedeling stemt overeen met Zartman's idee van 

respectievelijk de formule/detail-benadering en de 
concessie/convergentie-benadering. In zijn recente werk 
geeft Pruitt deze tweedeling echter op en komt tot 

vier basisstrategieen van onderhandelen: 

1. 'problem-solving' (probleemoplossen): het vinden van een 
formule waarin de aspiraties van de twee partijen tot 
overeenstemming kunnen worden gebracht. 

2. 'contending' (strijden): proberen de andere partij over 

te hal en om de alternatieven die gunstig zijn voor de 
eigen partij, te accepteren. 

3. 'yielding' (toegeven): het reduceren van onderliggende 

nagestreefde doelen en waarden, dit uit zich meestal in 

verminderde eisen. 

4. 'inaction' (inactief zijn) (Pruitt, 1983:167). 
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Een v1jfde strateg1e, 'w1tbdrawal' (terugtrekk1ng), wordt 

weI genoemd, maar n1et besproken. 

Deze strateg1een volgen elkaar in een redel1jk snel tempo op 

en zelden worden er door de onderbandelaars twee of meer 
strateg1een tegel1jk gevolgd. 

Pruitt (1983) spl1tst b1ermee bet onderbandelen op in 
verscbillende op z1cbzelf staande gedrag1ngen. De keuze voor 

een bepaalde strateg1e wordt bepaald door (1) waargenomen 

u1tvoerbaarbeid en de waargenomen kosten die de u1tvoer1ng 

met z1cb meebrengt, en (2) de relat1eve sterkte van de 
interesse in de eigen u1tkomsten ten opz1cbte van de 

interesse in de u1tkomsten van de andere part1j (Pruitt, 

1983). 

2.2.4. De pragmat1scbe benader1ng van onderbandelen. 

In deze paragraaf over de pragmat1scbe benader1ng van onder

bandelen, worden de werken besproken van auteurs die: 

- z1cb op een bepaald geb1ed van onderhandelen r1cbten, 

- bun v1s1e op bet onderhandelen weergeven, en 
- r1chtl1jnen en adv1ezen geven voor bet gedrag van de 

onderbandelaar. 

Acbtereenvolgens worden besproken: collect1eve, 

commerciele en d1plomatieke onderhandel1ngen. 

2.2.4.1. Collect1eve onderhandel1ngen. 

Onderbandel1ngen tussen werkgevers en werknemers, oftewel 

collect1eve onderhandelingen, hebben vanwege hun maatschap
pel1jke relevant1e alt1jd veel belangstelling gehad van 

onderzoekers en theoret1c1. 

Ret b1jzondere van collect1eve onderbandelingen is de 

(door de economen en speltheoret1ci zo genoemde) bilaterale 

monopolie-situat1e; er zijn geen andere onderhandel1ngs
partners: be1de part1jen moeten met elkaar tot overeenstem
ming komen. D1t in tegenstell1ng tot n1et-collectieve onder-

handel1ngss1tuat1es waarb1j doorgaans nog andere mogelijk-
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heden bestaan. 
Een tweede bijzonderheid van de collectieve onderhandeling 
is het optreden van 'representatives'. De werknemers worden 

vertegenwoordigd door afgevaardigden (meestal vakbonds

leiders). Ook de werkgevers worden meestentijds vertegen

woordigd. 
Als gevolg van de grote wederzijdse afhankelijkheid, bestaat 

'collective bargaining' uit een 'mix' van 'conflict 

bargaining' en 'problem solving'. Dit blijkt ook uit de 

literatuur. 

Douglas (1962) heeft - in haar tot standaardwerk geworden 

boek 'Industrial Peacemaking' - het onderhandelen ingedeeld 

in drie fasen: 

1. vaststellen van de onderhandelingsgrenzen, 

2. verkennen van het gebied hiertussen, 

3. versnellen van de beslissingscrisis. 

Deze fasen worden door Douglas (1962), en andere auteurs, 

beschouwd als fundamenteel voor iedere collectieve onderhan

deling; het proces verloopt van: elkaar verkennen, via 

'vechten', naar een crisis met afronding (die weI of niet 

een overeenkomst inhoudt). 

Stevens (1963:10) is ook uitgegaan van een 'negotiation 
cycle': het onderhandelingsgedrag is aanvankelijk competi

tief, echter de onderhandelaars raken steeds meer gericht op 
coordinatie en cooperatie naarmate de (succesvolle) onder

handelingen vorderen. 

Zijn tweede uitgangspunt is dat collectief onderhandelen een 

'mixed' of symbiotische relatie impliceert. Het onder

handel en is door Stevens geanalyseerd met behulp van het 

'conflict choice model' (1963:15). Aan de hand van dit model 
wordt uitgelegd dat de onderhandelaar naar een evenwicht 

zoekt tussen enerzijds het handhaven van zijn eigen positie 

en anderzijds het accepteren van de voorwaarden van de 
andere partij. 

In 'A behavioral theory of labor negotiations' - eveneens 

een standaardwerk over collectieve onderhandelingen - onder

scheiden Walton & McKersie (1965:4-6) vier subprocessen in 
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het gedrag van de onderhandelaar: 

1. 'distributive bargaining': het oplossen van zuivere 
belangenconflicten tussen de partijen, de winst van de , , 
een is het verlies van de ander, 

2. 'integrative bargaining': gemeenschappelijke of comple

mentaire belangen ontdekken, oplossen van problemen 
waar beide partijen mee geconfronteerd worden, 

3. 'attitudinal structuring': de attitudes die partijen 

ten opzichte van elkaar hebben beInvloeden, de relaties 

beInvloeden tussen de twee partijen die vertegenwoor

digd worden, 

4. 'intraorganizational bargaining': overeenstemming 
bereiken binnen de eigen partij. 

Uit bovenstaande indeling blijkt dat verschillende krachten, 

via de rollen die respectievelijk vervuld worden, op de 

onderhandelaar inwerken (Morley & Stephenson, 1977) en 
hem daarmee in een of meerdere dilemma's plaatsen. 

In een bespreking van vijf werken uit de collectieve 

onderhandelingsliteratuur stelt Shea (1980:716) dat Walton & 
McKersie (1965) zich op het onderhandelingsproces concen

treren ten koste van de context. Deutsch (1973) daarentegen 

probeert, vanuit een sociaal-psychologische benadering, te 

verklaren welke situationele variabelen een bepaald type 

onderhandelingsproces genereren. Hij doet dit echter niet 

voor 'real world' situaties, maar blijft met zijn onderzoek 

en theorie binnen het laboratorium. Tevens geeft Deutsch 
(1973) niet aan hoe die contextvariabelen gekenmerkt moeten 

worden (Shea, 1980:718-719). 

Morley & Stephenson (1977) prober en bovenbeschreven 
problemen te ondervangen door onderhandelen in het laborato

rium en in de buitenwereld te onderzoeken. Daarbij wordt 

uitgegaan van een uitgebreide versie van de fasen-indeling 

van Douglas (1957, 1962). 

Om het onderhandelingsproces te kunnen analyseren hebben 

Morley & Stephenson (1977) een objectieve techniek ontworpen 

ter beschrijving van dit proces: Conference Process AnalYSis 

(CPA) • 
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De categorieen waarin dit CPA voorziet, zijn weerge
geven in onderstaande fig.6. 

----------------------------------------------
JluJe 

1 Offer 
2 Accept 
3 Reject 
4 Seek 

Resource 

Structuring Activity 
1 Procedure 
Outcome Activity 
2 Settlement point (a) initial (b) new 
3 Limits 
4 Positive consequences 

of proposed outcomes 
5 Negative consequences 

of proposed outcomes 
6 Other statements 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

No Referent 
Self 
Person 
Other 
Party 
Opponent 
Both persons 
Both parties 

about outcomes 
Acknowledgement 
7 Acknowledgement + (a) own and both sides, (b) other side 
8 Acknowledgement - (a) own and both sides, (b) other side 
Other InJbrmalion 
9 Information 

Fig.6: Conference Process Analysis (CPA): een lijst van de 
gebruikte categorieen (bron: Morley & Stephenson, 1977:193). 

Morley & Stephenson (1977) gaan ervan uit dat auteurs moeten 
kiezen tussen de nadruk op toepassing van sociaal-weten

schappelijk onderzoek of op dat onderzoek zelf (interne 

analyse). Zij kiezen voor dat laatste (Morley & Stephenson, 

1977:8) en wijken daarmee af van de werkwijze van de meeste 

andere auteurs die hun analyse van het collectieve onder
handelingsproces toepassen op de praktijk en daarbij aller

hande adviezen en leidraden geven voor de onderhandelaar. 

Een voorbeeld daarvan is Atkinson (1980) ,die zijn werk 

voorstelt als een practische gids voor de onderhandelaar. 

Zijn uitgangspunt is dat onderhandelen vooral bestaat uit 

'distributive bargaining' (in tegenstelling tot 'integrative 

bargaining', gebaseerd op de indeling van Walton & McKersie, 
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1965), en dat er een fasering bestaat van het onderhande

lingsproces (analoog aan de reeds beschreven fasering van 
Douglas, p.29). Een belangrijk deel van zijn boek wijdt hij 

aan de voorbereiding van de onderhandelingen. 

Dat Atkinson een belangrijke rol toekent aan de perceptie 

in het collectieve onderhandelingsproces, blijkt onder 

andere uit zijn definitie: 'The distributive bargaining 

situation will be reached whenever the perceptions of the 
two sides in relation to an issue do not coincide and there 

is an unwillingness by either to abandon the issue or to 

modify their perception of it.' (1980:4). 

2.2.4.2. Commerciele onderhandelingen. 

Twee van de auteurs die onderhandelen vanuit een commercieel 
perspectief benaderd hebben, zijn Karras (1970) en Cohen 

(1980). 
Beiden hebben met hun boek tot doel de lezer te voorzien van 

een practische gids voor effectief onderhandelen. De boeken 

bevatten veel voorbeelden uit het werkelijke onderhande

lingsleven (waarvoor de auteurs vaak uit eigen ervaring 

putten) en vele gedragsregels en -adviezen voor de 
onderhandelaar. 

Karras (1970) beschouwt een zevental aspecten van onder
handelen die samenkomen in het 'wheel of negotiation' (zie 
fig.7, p.33). 

Voor bijna iedere spaak van dit wiel geeft hij een model 

(macht- en perceptiemodel, overredingsmodel, aspiratiemodel. 
enz.) met bijbehorende raadgevingen. 

In zijn 'anatomie van onderhandelen' onderscheidt Karras 
(1979:126) drie hoofdfasen en vier subprocessen. Deze zijn 

respectievelijk gebaseerd op die van Douglas (1962) en die 
van Walton & McKersie (1965) (zie hiervoor de paragraaf over 
collectieve onderhandelingen, 2.2.4.1., p.28). 
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Fig.7: Het 'wheel of negotiation' (bron: Karras, 1970:234). 

Karras (1970) zet deze fasen en subprocessen (aan die 

laatste voegt hij zelf een vierde toe: behoeften ruilen 

b{nnen de persoon), tegen elkaar af, waarmee het 

'time-phased negotiation model' ontstaat (zie fig.8, p.34). 

De tweede auteur die besproken wordt is Cohen (1980). 

Deze stelt dat drie cruciale elementen in iedere 
onderhandeling aanwezig zijn: informatie, tijd en macht. 

Daarnaast onderscheidt hij twee onderhandelingsstijlen: 

- 'Winning at all costs •••••• Soviet style' oftewel de 

'win-lose approach', en 
- 'Negotiating for mutual satisfaction' oftewel 'collabo

rative win-win negotiation' (Cohen, 1980:119, 149). 

Vol gens Cohen 'you can get what you want if you recognize 

that each person is unique and needs can be reconciled' 
(1980:205). Dit zou het best bereikt kunnen worden d.m.v. 

'win-win' onderhandelingen. 
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Door Bazerman (1983) wordt opgemerkt dat de gedragsregels 

opgesteld door de prescriptieve benadering (bijv.: Cohen, 

1980; Fisher & Ury, 1981; Schatzki, 1981; en Zartman & 
Berman, 1982), indien opgevolgd, de prestaties van de 

onderhandelaars zouden moeten verhogen. Bazerman (1980:211) 

meent echter dat een aantal systematische beoordelings

gebreken (hier: verkeerd inschatten van de onderhandelings
situatie) individuen ervan weerhouden deze prescriptieve 

strategieen optimaal uit te voeren. 

Rubin (1983) stelt dat 'one cannot negotiate anything', in 

tegenstelling tot wat de titel van Cohen's (1980) boek 'you 

can negotiate anything', suggereert. Sommige conflicten 
hebben vol gens Rubin (1983:136) een goede bestaansreden; ze 

weerspiegelen verschillen die werkelijk en diepgaand zijn, 

deze conflicten zouden niet door onderhandelen moeten worden 

opgelost. Hij concludeert echter tevens dat het sociaal
wetenschappelijk onderzoek een aantal hoofdthema's m.b.t. 

onderhandelen naar voren heeft gebracht; om een effectief 

onderhandelaar te zijn, moet men: 

1. zich bewust zijn van de dilemma's (cooperatie-competitie, 
totale eerlijkheid-verkeerd voorstellen, en korte termijn 

winst-lange termijn winst), 

2. zich niet laten verleiden door de behoefte om een goede 

indruk te maken op anderen, 

3. sensitiviteit tonen - maar niet teveel - voor het gedrag 
van de ander, 

4. de ander een gevoel van onderhandelingsbekwaamheid geven, 

5. het vermijden om onverzoenlijke posities in te nemen, en 
6. gevoelig zijn voor de conflictintensiteit en de daardoor 

vereiste verschillende 'coping' strategieen (Rubin, 1983: 
144-145). 

2.2.4.3. Diplomatieke onderhandelingen. 

Diplomatie is het regelen, met vreedzame middelen, van 

onderlinge betrekkingen tussen staten. In de meeste litera

tuur wordt het beschouwd als een alternatief voor oorlog 

en andere vormen van geweld. 
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Een belangr1jk deel van d1plomat1e wordt gevormd door onder

handel1ngen (andere vormen van diplomat1e zijn bijv.: 
staatsbezoeken, belangr1jke sportevenementen en uitwisse

lingsprogramma's). 

Diplomatiek onderhandelen wordt in de literatuur vaak 
'crisis bargaining' genoemd, naar aanleiding van de crisis 

waarin een internat10nale relatie zich bevindt. 

~ Ikle (1964) en Lall (1966) hebben beschreven hoe landen onder-
handelen met behulp van praktijkvoorbeelden. Oit de analyse 
daarvan hebben zij regels en raadgevingen m.b.t. het gedrag van 

de onderhandelaar afgeleid. 
Diplomatieke onderhandelingen bevatten volgens Ikle (1964) 

twee noodzakelijke elementen: 'common interest' en 'issues 
of conflict', hetgeen wijst op de wederzijdse afhankelijkheid 
van de onderhandelingspartners. De onderhandelingen betreffen 

niet aIleen de overeenkomst, doch hebben ook betrekking op 
'side effects' (neven-effecten). Een voorbeeld daarvan is 

het doorgaan met onderhandelen - ook zonder dat er uitzicht 
is op overeenstemming - om met de tegenstander in contact 

te blijven (Ik1e, 1964:43). 

Sawyer & Guetzkow (1965) baseren zlch voor hun sociaa1-
psychologlsch model op de dlplomatleke onderhandelingen 

zoals ze zijn beschreven door Ikle (1965). 

Hun model bestaat uit drie (tijds)fasen: 
1. 'antecedent' fase, met daarin de 'goals' en 'background' 

aspecten, 

2. 'concurrent' fase, met daarin 'process' en 'conditions' 
aspecten, en 

3. 'consequent' fase, met daarln 'outcome'aspecten (Sawyer & 
Guetzkow, 1965:468). 

Zij geven hlermee een kader voor hun analyse van onderhande

len die wordt u1tgevoerd aan de hand van de vijf genoemde 
typen aspecten. 
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Snyder & Diesing (1977) leggen vooral de nadruk op de struc
tuur van het internationale systeem welke de internationale 

relaties en interacties bepaalt. 
De relatie die landen met elkaar hebben bevat volgens hen de 
statische aspecten (attitude en situationele aspecten) van 

het internationale systeem, terwijl de interactie tussen de 
landen de dynamische aspecten (gedragingen) van het functio

neren van het systeem bevat. Er bestaat een wederzijdse 
beinvloeding tussen relatie en interactie. 
Onderhandelen wordt gezien als e~n van de vormen van inter

actie (andere vormen zijn bijv.: ceremoniele diplomatieke 

contacten, uitoefenen van politieke macht en oorlogvoering). 
Onderhandelen wijkt af van de meeste andere vormen van 
interact1e omdat het in essentie een communicatief proces 

1s (Snyder & Diesing, 1977:475). 

2.3. Enkele categorisaties van de onderhandelingsliteratuur. 

Hoewel er verschillen zijn tussen de diverse categorisaties 

van de onderhandelingsliteratuur, wordt de mathematische 
benadering alom als een aparte stroming onderkend (Chertkoff 

& Esser, 1976; Zartman, 1978; Oliva & Leap, 1981; en 
Dupont, 1982). 

De mathematische benadering wordt in sommige categorisaties 
onderverdeeld in een speltheoretisch gedeelte en een econo

misch utiliteitsgedeelte (Young, 1975; Zartman, 1978; en 

Oliva & Leap, 1981). Deze onderverdeling geschiedt echter 
niet op eensluidende wijze. 

Uitgaande van een breed scala van werken uit de onderhande
lingsliteratuur, onderscheidt Dupont (1982) vier benaderin

gen of categorieen (zie tabel 1, p.38): 
1. de psychologische, soc1aal-psycholog1sche en 

soc1olog1sche theor1een, 

2. de economische en de speltheorie, 
3. de proce~th,or1e, en 
4.'het prag~at1sch onderzoek. 

Dupobt heeft ledere benadering uitgebre1d beschreven. 

I 
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Tabel 1: Onderzoeksrichtingen m.b.t. anderhandelen (bran: Dupont, 1982:104). 

Theones psycholo-
giques, psycboso-

ciologiques et 
sociologiques 

1955-1959 Stevens (1958, 
1963) 

1960-1964 Me: Grath (1963, 
1966) 

1965-1969 Serraf (1965) 
Vidmar (1967) 

Depuis 1970 Van Bockstacle-
Schein (1971) 
Deutsch (1974) 
Anzieu (1974) 
Loureau (1974) 
Rubin &. Brown 
(1975) 
Spector (1975) 
Sellier (1976) 
Launay (1977) 
Louche (1977) 
Crozier &. Fried
berg (1977) 
Morpbey &. Ste
pbellSOn (1977) 
Touzard (1977) 
Mastenbroek 
(1977) 
Adam &. Reynaud 
(1978) 
Strauss (1978) 

Theone economi- Theories du proces- Ree:herches 
que et theorie des sus pragmadques 

jeux 

Nash (1950) 
Douglas (1957, 
1962) 

Scbelling (1960, Jlde (1964) 
1966) 
Siegel &. Fouraker 
(1960) 
Rapopon (1960) 
Harsanyi (1962) 

Coddington (1968) Sawyer-Guelzkow LaD (1966) 
Cross (1969) (1965) 

Banos (1974) 
Young (1976) 
Ponssard (1977) 

Walton-Me: Kersie 
(1965) 

Zanman 
1978) 
Druckman 
1977) 

(1977, Constantin (1971) 
Nierenberg . 

(1973, (1973) 
Karrass (1970, 
1974) 
J. C. Fauvet 
(1973, 1975) 
Bourdoiseau 
(1976) 
Calero (1979) 
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Hij heeft echter zelf geen theorie ontwikkeld en ook niet 

gekozen voor een bepaaide benadering. 

De categorisatie van Zartman (1978) komt grotendeels overeen 

met die van Dupont (1982). De economische en speitheore
tische benadering wordt door hem echter opgesplitst in twee 
aparte benaderingen en hij onderscheidt geen pragmatische 

benadering zoals Dupont (1982) dat doet. 
Zartman (1978) situeert in zijn procesbenadering, naast zijn 

eigen werk, ook het werk van economen die het concessie! 
convergentie-gedrag hebben beschreven (Siegel & Fouraker, 
1960; Cross, 1969; en Bartos, 1974). 

Oliva & Leap (1981) voorzien in een classificatieschema, 

oftewel taxonomie, van onderhandelingsmodellen of -theorieen 
(zie fig.9, p.40). 

Hierbij wordt overigens niet de nadruk gelegd op onderhan
delen, maar op het presenteren van een taxonomie om de ont

wikkeling van en veranderingen in de modellen te kunnen 

volgen. Hun indeling bestaat uit twee typen van onderhande

lingsmodellen: de mathematische en de verbale modellen, die 
op hun beurt weer onderverdeeld zijn (zie fig.9, p.40). 

Oliva & Leap (1981) baseren zich met hun taxonomie op het 

analytisch 'framework' van Coddington (1968), waarin de 

nadruk wordt gelegd op de doelstellingen en bijdragen van de 

diverse onderhandelingstheorieen. 
Oliva & Leap (1981) geven, evenmin als Dupont (1982), een voor

keur v~~r een bepaalde benadering aan. 

Chertkoff & Esser (1976) onderscheiden naast de mathema
tische utiliteitsmodellen en de psychologische theorieen van 

onderhandelen, een derde klasse van theorieen: de 'equity and 
justice' theorieen. De nadruk hierbij ligt op de normen die 

onderhandelaars tijdens de sociale ruil hanteren, 

bijv. billijkheid ('fair outcomes'). 

De in dit verslag gevolgde indeling (m.n. de mathematische, 

sociaal-wetenschappelijke, procesmatige en pragmatische 

benadering) komt het meest overeen met die van Dupont 

(1982). Hier worden onder de pragmatische benadering echter 
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ook de collectieve en internationale onderhandelingen 
gecategoriseerd, terwijl Dupont (1982) die, naar gelang de 

benaderingswijze, over de andere categorieen heeft verdeeld 

(zie tabel 1, p.38). 

Samenvattend kan gesteld worden dat er over het algemeen 

tussen de auteurs nauwelijks meningsverschil bestaat over de 

inhoud van de mathematische categorie van de onderhande

lingsliteratuur. De niet-mathematische categorieen daaren
tegen, worden op verschillende wijzen ingevuld. 
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Hoofdstuk 3. Het input-output model van onderbandelen. 

Uit bet voorgaande literatuuroverzicht (Hoofdstuk 2) blijkt 

dat als gevolg van de complexiteit van bet fenomeen onder
bandelen, iedere auteur slecbts bepaalde aspecten van onder

bandelen uitwerkt en andere belangrijke aspecten onbesproken 

laat. 
Met het input-output, oftewel I/O model (zie fig.10, p.43) 
wordt een poging gedaan bet onderhandelen zoveel mogelijk 

als een gebeel te bescbouwen en de diverse - reeds onder

zochte - aspecten bierin te integreren. 
Hierbij wordt uitgegaan van de onderhandelingsdyade waarin 

beide onderbandelaars bun eigen I/O-verhouding en de 1/0-
verhouding van de ander waarnemen en aan elkaar relateren. 

De wijze waarop de 1/O-verboudingen aan elkaar gerelateerd 

zijn, geeft de onderbandelingsnorm van de personen weer. 
Onderbandelen wordt gedefinieerd als: bet door de onderban

delaars op elkaar afstemmen van de beide 1/O-verhoudingen om 

tot een gezamenlijk resultaat te komen. 

De verschillende aspecten van bet model zullen worden 
beschreven en toegelicht. Als eerste zijn dat de individuele 

karakteristieken en de omgevingskarakteristieken, twee 
ext erne aspecten van bet model. 

Vervolgens wordt de kern van bet I/O model besproken: 
de 1/O-verboudingen, de normen en de interactie biertussen. 
Daarna voIgt een beschouwing van bet ondernandelingsproces 

binnen bet I/O model. 

Bij de bespreking van bovengenoemde aspecten, wordt tevens 
de relevante onderzoeksliteratuur in scbema gebracht. 
Rubin & Brown (1975) nebben in hun boek vele experimenten 

verzameld en geanalyseerd die bierop betrekking hebben. 

Het merendeel van deze onderzoeksliteratuur bestaat uit 
laboratoriumexperimenten in de vorm van MDG's (Maximizing 

Difference Game), BMG's (Bilateral Monopoly Game), PDG's 
(Prisoner's Dilemma Game), enz. 
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Voor een uitgebreide beschrijving van deze onderzoekspara
digma's wordt verwezen naar Rubin & Brown (1975) 

3.1. De individuele karakteristieken. 

De individuele karakteristieken worden gevormd door: 

persoonsvariabelen. sociale achtergrond en onderhandelings
middelen van de onderhandelaar. Dit zijn de 'voorraden' 
(resp. gedragsmatige. sociale en financiele -) die een 
persoon tot zijn beschikking heeft en waarvan hij in verhou
ding tot het waargenomen belang van de onderhandeling ('goal 
importance') een gedeelte aanspreekt (Verhallen & Pieters, 
1984). 
Het gedeelte van de totale voorraad dat hij aanwendt voor de 
onderhandeling, vormt zijn feitelijke input, oftewel het 
budget. 

De eerste individuele karakteristiek wordt gevormd door de 
persoonsvariabelen die een onderhandelaar voorradig heeft. 

Deze bestaan uit: 
- persoonlijkheid 

- fysieke energie 
- tijd. 

De persoonlijkheid van een onderhandelaar heeft een belang
rijke invloed op het onderhandelen. Behoeften, doelen en 

waarden vormen het algemene aspect van de persoonlijkheid. 
Het meeste onderzoek hiernaar is gedaan mmet behulp van 

experimenten die betrekking hebben op meer specifieke aspec
ten van de persoonlijkheid (attitudes), zoals: 'face 
saving', prestatiemotivatie (need for Achievement) en compe
titiviteit. Bijvoorbeeld: om zijn gezicht te redden ('face 
saving') voor andere personen in zijn omgeving, houdt een 
onderhandelaar vast aan eerder genomen beslissingen, ook a1 

is dat voor hem nadelig (Brockner, Rubin & Lang, 1981). 
In tabel 2 (p.45) zijn voorbeelden van onderzoeks1iteratuur 
m.b.t. een aantal persoonlijkheidsaspecten aangegeven. 
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Tabel 2: Onderzoeksliteratuur m.b.t. indlviduele karaKteristieken en 
situatiekarakteristieken. 

Persoonlijkheid 

Cultuur 

Plaats in netwerk 

- Competativiteit: Kraus, 1966; Rubin & Brown, 1975; 
en Swap & Rubin, 1983. 

- Cognitieve comp1exiteit: Alexander, 1979. 
- Dogmatisme: Druckman, 1967. 
- Face saving: Brockner, Rubin & Lang, 1981; en 

Hi1trop & Rubin, 1981. 
- Onderhandelingservaring: Druckman, 1968. 
- Prestatiemotivatie (nAch): Tietz, Weber, Vidmajer 

& Wentzel, 1978; en Crott, Muller & Hamel, 1978. 
- Risico-nemen: Lamm & Kogan, 1970. 
- Sexe: Grant & Sermat, 1969; en Kahn, Hottes & 

Davis, 1971. 
- Trust: Matthews & Shimorf, 1979. 
- Zelfwaardering: Faucheux & Moscavici, 1968. 

Parat, 1970; Kelley, Deutsch, Lanzetta, Nuttin, Shure, 
Faucheux, Mascovici, Rabbie & Thibaut, 1970; Druckman, 
Benton, Ali & Bagur, 1976; Kent, Davis & Shapiro, 1981; 
en Graham, 1984. 

Vidmar, 1971; en Lamm, 1978. 

Hulp, advies en info Liebert, Smith, Hill & Keiffer, 1968; Cratt, Muller 
& Hamel, 1978. 

Macht Bacharach & Lawler, 1981; Dwyer & Walker, 1981; 
en Fischer, 1983. 

Status Grant & Sermat, 1969; Swingle, 1970; Faley & Tedeschi, 
1971; Baranowski & Summers, 1972; en Cansler & Styles, 
1981. 

Marktsituatie Komorita & Kravitz, 1979; en Komarita, Lapworth & 
Tumanis, 1981. 

Tijdsdruk Hamner, 1974; Brookmire & Sistrunk, 1980; en Smith, 
Pruitt & Carnevale, 1982. 

Communicatiemiddel Voissem & Sistrunk, 1971; Zuckerman & DeFrank, 1979; 
Carnevale, Pruitt & Seilheimer, 1981; en Tysoe, 1981. 

Bemiddeling Vidmar, 1971; Hamilton, Swap & Rubin, 1981; Hiltrop 
& Rubin, 1982; Colosi, 1983; Raiffa, 1983; en 
Susskind & Ozawa, 1983. 

Fysieke omgeving Chertkaff & Esser, 1976. 
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De twee andere persoonsvariabelen, waarvan iedere onderhan

delaar een beperkte voorraad heeft, zijn: fysieke energie en 

tijd. 

Overzichtswerken m.b.t. persoonsvariabelen zijn: Terhune 
(1970), Rubin & Brown (1975) en Hermann & Kogan (1977). 

De tweede individuele karakteristiek van de onderhandelaar 

is zijn sociale achtergrond, bestaande uit: 

- cultuur 
- plaats in het netwerk van de onderneming 
- status. 

Cultuur wordt omschreven als: de wijzen van gedragen en 

voelen, de verzameling van normen en idealen, die gebruike
lijk zijn voor een hele groep (Feshbach & Weiner, 1982:66). 

Bij internationale commerciele onderhandelingen is dit een 
variabele die zeer bepalend kan zijn voor de resultaten 
door het effect ervan op de perceptie en de normen. 

E~n van de bevindingen m.b.t. cultuurverschillen is bijv.dat 

Amerikaanse zakenlieden vooral geinteresseerd zijn in korte

termijn resultaten en tevens individualistisch georienteerd 
zijn, terwijl Japanse zakenlieden meer interesse hebben in 

lange-termijn uitkomsten en meer probleem-georienteerd zijn 
(Graham, 1980). 

De plaats in het netwerk van een onderneming betekent 

meestal dat de onderhandelaar een 'representative' iSj in de 
onderhandelingen vertegenwoordigt hij zijn onderneming. Zijn 

plaats in het netwerk heeft tevens betrekking op de hulp, de 

informatie en het advies vanuit zijn onderneming, waarover 

hij kan beschikken. Eveneens betreft het de macht die een 
onderhandelaar heeft en die hij eventueel kan tonen aan de 
andere partij. 

De status die een onderhandelaar bezit, het derde en laatste 

aspect van de sociale achtergrond, speelt ook een belang
rijke rol in de onderhandelingen. Hoewel status en macht in 

hoge mate samenhangen (Rubin & Brown, 1975), is afzonderlijk 

onderzoek verricht naar deze twee variabelen. 
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Er is bijvoorbeeld gevonden dat lage-status proefpersonen 

door hoge-status proefpersonen worden uitgebuit, terwijl 
geen sprake is van uitbuiting in geval van gelijke status 

(Faley & Tedeschi, 1971). 

Voorbeelden uit de onderzoeksliteratuur m.b.t. de sociale 

achtergrond zijn aangegeven in tabel 2 (p.45). 

De derde en laatste individuele karakteristiek bestaat uit 
de onderhandelingsmiddelen: het gedeelte van het geld, de 

goederen en de diensten die voorradig zijn in de onderne

ming, waarover de onderhandelaar kan beschikken. 

De hoeveelheid van de persoonsvariabelen, sociale achter
grond en onderhandelingsmiddelen die zal worden gebruikt in 

de onderhandeling, is afhankelijk van de waargenomen 'goal 

importance'. Hoe belangrijker een doel, hoe meer; de onder
handelaar van zijn totale 'voorraad' zal aanspreken 
(Brockner, Rubin & Lang, 1981) en hoe groter zijn feitelijke 

input zal zijn (zie fig.10, p.43). 
Deze feitelijke input is relatief, de kosten worden door 

de onderhandelaar gepercipieerd in relatie tot zijn baten 
(output); de I/O-verhouding. De feitelijke input is dus niet 
aIleen gerelateerd aan het doel ('goal importance') van de 

onderhandeling, maar ook aan de output die de onderhandelaar 

verwacht te krijgen (Verhallen & Pieters, 1984). 

3.2. De omgevingskarakteristieken. 

De omgevingskarakteristieken van de onderhandeling betreffen 
de marktsituatie en de situatiekarakteristieken (zie fig.l0, 

p.43). Onderzoeksliteratuur hierover is aangegeven in 
tabel 2 (p.45). 

De marktsituatie wordt bepaald door het aantal alternatieven 

die de onderhandelaar ten aanzien van de andere partij 
heeft; is deze partij zijn enige mogelijkheid (die partlj 
heeft dan een monopolle-positie) of zljn er nog andere 

partljen (onderhandelaars of ondernemingen), waarmee onder

handeld zou kunnen worden. 
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De marktsituatie be1nvloedt bijvoorbeeld in sterke mate de 
normen waarmee de personen onderbandelen: weining onderban

delingsalternatieven bebben bardere eisen tot gevolg 

(Komorita, Lapwortb & Tumonis, 1981). 

Onder situatiekarakteristieken wordt verstaan: 

- tijdsdruk 

- communicatiemiddel 
- bemiddeling ('mediation') 
- fysieke omgeving. 

Indien gedurende een onderbandeling de tijdsdruk groot is, 

beseffen de onderbandelaars sterker de noodzaak om tot 
resultaten te komen. Dit kan leiden tot een boger ratio van 

concessies doen door de onderbandelaars (Smitb, Pruitt & 
Carnevale, 1982). 

Als communicatiemiddel tijdens (internationale commerciele) 

onderhandelingen worden twee mogelijkbeden bescbouwd: 'face 
to face' (tegenover elkaar) en telefonisch onderbandelen. 

Bij 'face to face' onderbandelingen verscbaft een persoon 
meer informatie ('social cues') over zicbzelf dan bij tele

foniscb onderbandelen; de onderbandelaars nemen elkaar en de 

situatie veel uitgebreider waar. 

Bemiddeling ('mediation') tussen de beide onderbandelings

partijen door een neutrale derde partij ('neutral 

mediator'), kan de onderhandelingen vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld doordat de bemiddelaar een norm van 'fairness' 

of 'equity' bewerkstelligt (Krauss & Deutsch, 1966) en daar

mee druk uitoefent op de onderhandelaars in de richting van 
een overeenkomst (Rubin & Brown, 1975). 

De laatste situatiekarakteristiek is de fysieke omgeving 
alwaar de onderhandelingen plaatsvinden. Het belangrijkste 

aspect daarvan is de locatie: het is mogelijk dat een 
'thuis'-onderhandelaar een psychologisch voordeel heeft 

(betgeen vooral zou kunnen gelden bij cultuurverschillen 

tussen de onderhandelaars). 
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Andere aspecten van de fysleke omgeving zljn: de vorm van de 
onderhandellngstafel, de opstelilng van het meubilair, de 

'tafelschlkking', enz. 

3.3. Onderhandelen en onderhandelingsnormen. 

In het I/O model is onderhandelen - het door de onderhande
laars op elkaar afstemmen van de beide I/O-verhoudlngen om tot 

een gezamenlijk resultaat te komen - een vorm van ' social 

exchange' (sociale ruil). 

Het begrip sociale ruil wordt door Homans (1961:13) 
gedefinieerd als: 'an exchange of activity, tangible or 

intangible, and more or less rewarding or costly, between at 

least two persons.' In het geval van onderhandelen is de 

ruil voornamelijk economisch, het is gericht op de verdeling 
van schaarse middelen (Anzleu, 1974). Iedere onderhandeling 

bevat echter 'intangible' (niet-tastbare) issues! een 
onderhandelaar heeft niet aIleen een financiele input, doch 

ook een psychologische. Behalve geld, moet hij ook zijn 
gezicht redden ('face saving') en wil hij een goede indruk 

maken op anderen (m.n. de andere partij en zijn achterban: 
'impression management'). 

In het I/O model is de input van een persoon datgene wat hij 
gedragsmatig (psychisch, fysiek en tijd), sociaal en 

financieel meebrengt in de onderhandeling. Deze input is 

altijd relatief omdat een onderhandelaar zijn input ten 

eerste vergelijkt met zijn eigen output (Ii/Oi) en ten 
tweede zijn I/O-verhouding vergelijkt met die van de andere 

onderhandelaar (Ii/Oi : Ia/Oa). 
Austin, McGinn & Susmilch (1980) onderzochten bijvoorbeeld 
twee vergelijkingsprocessen binnen onderhandelen: beloningen 
(1) ten opzichte van anderen (sociale vergelijking) en (2) 
ten opzichte van verwachtingen ('expectancy comparison'). 

Ze hebben daarbij gevonden dat aIleen sociale vergelijking 
betrekking heeft op waargenomen biIlijkheid ('perceived 

fairness'), maar dat beide vergeIijkingsprocessen op een 

additieve manier gerelateerd zijn aan de satisfactie van de 

onderhandelaar. 
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In een ander onderzoek (Greenberg, 1983) is gebleken dat 
intra- en interpersoonlijke vergelijking verschillende 
invloed hebben op de 'verdelende rechtvaardigheid' (de term 

die Wilke (1984:85) gebruikt voor 'distributive justice'): 

dit had resp. billijke en gelijke (ieder evenveel) betaling 

tot gevolg. 
Onderzoeksliteratuur m.b.t. onderhandelingsnormen en 

-proces, is gegeven in tabel 3 (p.51). 

De wijze waarop de I/O-verboudingen met elkaar vergeleken 

worden, geeft de onderbandelingsnorm weer. 
Uitgaande van de mogelijke orientaties van de ene onderhan

delaar ten opzicbte van de andere, zijn de normen als voIgt 
ingedeeld: 

- lndlvldueel 1. maximaliseren van de elgen opbrenst 

(max 01) 

2. voldoen aan een lnterne standaard 

(Ii/Oi) 
3. elgen minimum bebalen (mln Oi) 

op de ander gerlcbt: 

- cooperatlef 4. blllijkbeld (11/01 - Ia/Oa) 

- competltlef 

5. recbtvaardigbeld (01 = Oa) 

6. naar behoefte (Oi = nOa, n + 0) 
7. elgen lnput meer dan ander (01 > Oa) 

8. output ander mlnlmallseren (min Oa) 

9. verschil in output maxlmallseren In 

eigen voordeel (max (Oi-Oa». 

Veelal worden door de onderhandelaar tegelljkertijd twee of 

meer normen gebanteerd; een onderhandelaar wll bljvoorbeeld 
een minlmum output bebalen (norm 3: mln 01) en tege11jker
t1jd een bll11jke verdellng nastreven (norm 4: Ii/01 -
Ia/Oa). 

Macht is een van de aspect en waardoor onderhandelen 
beinvloed wordt: de persoon met de meeste macbt kan volgens 
z1jn elgen normen onderbandelen en deze normen opleggen aan 

de andere onderbandelaar. 
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Tabel 3: Onderzoeksliteratuur m.b.t. onderhandelingsnormen en -processen. 

Normen (theorie) 

Proces (theorie) 

Input en verloop van 
de onderhandeling 

Perceptie en 
verwachting 

Fasering in het 
onderhandelingsproces 

Normen en verloop van 
de onderhandeling 

Inter- en intraper
soonlijke vergelijking 

Onderhandelings
strategie 

Strategie en macht 

Homans, 1961, 1974; Blau, 1964; Adams, 1965; 
Gruder, 1970; Bartos, 1978; Rijsman & Wilke, 1980; 
en Greenberg &.Cohen, 1982. 

Zartman, 1976, 1978, 1982; Mastenbroek, 1982; en 
Pruitt, 1983. 

Komorita & Barnes, 1969; Hiltrop & Rubin, 1981; en 
Rosecrance, 1981 

Tyszka & Grzelak, 1967; Kelley & Stahelski, 1970; 
Komorita & Kravitz, 1979; en Lindskold & Finch, 1981. 

Teger, 1979; Leng & Walker, 1982; en Putnam & 
Jones, 1982. 

Thibaut & Faucheux, 1965; McNeel, 1973; Crott, 
Muller & naus, 1978; Komorita & Kravitz, 1979; 
Axelrod, 1980(a); Axelrod, 1980(b); Komorita, 
Lapworth, & Tumonis, 1981; en Smith, Pruitt & 
Carnevale, 1982. 

Messick & Sentis, 1979; Austin, McGinn & Susmilch, 
1980; en Greenberg, 1983. 

Swingle & Gillis, 1968; Swingle, 1970; Hamner, 1974; 
Pruitt & Lewis, 1977; Deutsch & Kotik, 1978; Harnett & 
Vincelette, 1978; Reych1er, 1979; Behr, 1981; en 
Pruitt, 1983. 

Lindsko1d & Aronoff, 1981. 
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De perceptie en verwachtingen van de onderhandelaar spelen 
bij onderhandelen een belangrijke rol: de interactie 

tussen de onderhandelaars wordt er voor een groot 
gedeelte door bepaald. 
Deze waarneming van de situatie door de onderhandelaars is 
subjectief en onderhevig aan beoordelingsfouten. 

Een voorbeeld daarvan is het te negatief beoordelen van de 
situatie met als gevolg het aannemen van een onbuigzame 
competitieve houding (Bazerman & Neal, 1983:62). 
Een tweede voorbeeld is dat billijkheidsbeoordelingen 
belnvloed worden door een neiging van proefpersonen om aan 

zichzelf meer te betalen (Messick & Sentis, 1979). 

Voor het afstemmen van de beide I/o-verhoudingen is het 
noodzakelijk inputs en outputs te veranderen. Dit geschiedt 
niet aIleen reeel (bijvoorbeeld meer of minder geld), maar 

ook qua perceptie: de onderhandelaars proberen wederzijds 
elkaars perceptie van de I/O-verhoudingen te veranderen ten 
gunste van de eigen belangen (bijvoorbeeld 'ophemelen' van 

de eigen input en/of de input van de ander als onbelangrijk 
bestempelen). 

De interactie tussen het onderhandelen en de normen - het 
onderhandelingsproces - wordt in de volgende paragraaf 
besproken. 

3.4. Het onderhandelingsproces. 

Het onderhandelingsproces in het I/O model is een opeenvol
ging van verschillende normen in interactie met het afstem
men van de I/O-verhoudingen. 
Het I/O model, zoals aigebeeld in fig.10 (p.43), is een 
moment-opname van dit proces. 
Dat verschillende normen elkaar opvolgen blijkt uit de 
fasering van het onderhandelingsproces: 
aanvankelijk is het onderhandelen distributief, met een 
competitieve instelling van de onderhandelaars, terwijl het 
in de latere fasen probleem-oplossend (cooperatief) gedrag 

ontstaat (Mastenbroek, 1982). Putnam & Jones (1982) hebben 
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dit patroon ook gevonden en weI aan de hand van een 

literatuurstudie naar communicatie tijdens het onderhande
lingsproces. Aan de laatste fase voegen zij nog toe: 

1nterpersoonl1jke 1dentificatie tussen de onderhandelaars. 

Bij een onderzoek naar het belang van persoonlijkheidsvaria

belen maakt Terhune (1970:227) tevens een onderscheid tussen 
'initiative' gedrag en 'reactive' gedrag; tijdens het begin 

van de interactie zijn de persoonlijkheidseffecten het 
sterkst, echter naarmate de 1nteractie voortduurt, reageren 
de onderhandelaars steeds meer op elkaars gedrag. 
Dit houdt in dat de onderhandelaars hun normen steeds meer 
op elkaar afstemmen naarmate de onderhandel1ngen vorderen. 

In termen van het I/O model zou het betekenen dat onder
handelaars aanvankelijk individueel en compet1tief gericht 

zijn (normen 1 tIm 3 en 7 tIm 9, resp.), en gaandeweg meer 

cooperat1ef worden (normen 4 tIm 6), ervan uitgaande dat ze 
tot overeenstemming komen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de 'beste' strategie (dit 

is de wijze waarop een onderhandelaar zijn doel wil 

bereiken): moet een onderhandelaar zich 'tough' (hard) 

opstellen of meer 'conciliatory' (verzoenend). 
Een advies dat vaak gegeven wordt is: een flexibele maar 

tevens standvast1ge opstelling ('flexible rigidity'). 
Hiermee wordt bedoeld standvastig m.b.t. doelen en flexibel 

m.b.t. middelen (Pruitt & Lewis, 1977; Zartman, 1982; en 
Pruitt, 1983). 
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Hoofdstuk 4. Oiscussie en conclusie. 

Het doel van het model is zoveel mogelijk de in de 

literatuur bestreken deelgebieden samenbrengen tot een 

geheel. 
Thomas (1976:926) wijst op twee verschillende typen modellen 

in de conflictliteratuur: het procesmodel, waarin de nadruk 
wordt gelegd op de opeenvolging van gebeurtenissen en 
daarnaast het struktuurmodel, waarin de condities van de 

onderhandelingssituatie worden benadrukt. 
Volgens deze tweedeling is het I/O model onder te brengen 

bij de structuurmodellen, waarbij echter geldt dat ook het 
onderhandelingsproces kan worden ingepast doordat wordt uit

gegaan van een voortdurende interactie tussen normen en het 

afstemmen van I/O-verhoudingen. 

Uit het literatuuroverzicht (Hoofdstuk 2) blijkt dat tot nu 

toe geen plaats is geweest voor internationale commerciele 

onderhandelingen; de theorieen en/of modellen hadden of 

betrekking op diplomatieke (internationale) of op commer
ciele' onderhandelingen. Het,'I/O model voorziet hierin echter 

weI door opname van het cultuuraspect en de mogelijk daaruit 
voortvloeiende effecten. 

Oaarmee is tevens de cultuurspecificiteit die gevonden wordt 
in de onderhandelingsliteratuur, opgeheven; 1n het I/O model 

is ruimte voor niet-Amerikaanse normen. 

Een belangrijk aspect van het I/O model is de mogelijkheid 
die het biedt het onderhandelingsproces weer te geven zonder 

dat de werkelijkheid daarmee zou worden aangetast. Echter, 
het I/O model 1s nog slechts een kader, voordat van een 
ananlyse sprake kan zijn, moet eerst een operationele stap 

volgen. Oit houdt in het opstellen van een code-schema voor 
drie nivo's, te weten: een taalkundig, een psycholog1sch/ 

1nhoude11jk en een formeel/economisch n1vo. Belangrijk h1er

voor zijn o.a. eendu1dighe1d en interrater betrouwbaarheid. 
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Tevens moeten de normen eenduidig gedefinieerd worden. 
Het definieren van wat 'input' en 'output' is, geeft een 
probleem, daar de inzet van een onderhandeling op het ene 

moment de input en op een ander moment de output vormt. 

Een tweede stap bestaat uit de eigenlijke analyse: de 
toepassing van het code-schema. Het doel hiervan is aller
eerst inzicht te verkrijgen in het onderhandelingsproces, 

het verloop ervan te beschrijven aan de hand van het code

schema en het uiteindelijk te voorspellen. 
Het coderen van onderhandelingen zou dan duidelijk moeten 

maken hoe het proces op de verschillende nivo's verloopt. 
Een inhoudsanalyse over de nivo's zou bijv. cultuurverschil

len kunnen aantonen. 

Interessante cultuurverschillen kunnen overigens al optreden 

als het code-schema wordt beoordeeld door person~n met 
verschillende nationaliteiten. 

Wat betreft input zou kunnen blijken dat een bepaald type 
input (formeel/economisch nivo) een bijbehorende taalhande

ling (taalkundig nivo) heeft. 
De toepassing van het code-schema zou tevens de verschil

lende fasen van het onderhandelingsproces en de daarin 

optredende normen naar voren .brengen. 

M.b.t. de onderhandelingsnormen moet onderzocht worden of, 
indien wat betreft inputs en outputs aan de normen van beide 

onderhandelaars is voldaan, de onderhandelingen inderdaad 
beeindigd worden. Verder zouden de intra- en interpersoon
lijke normen alsook de invloeden daarvan op het onderhande
lingsproces, onderzocht kunnen worden. 

Voorts is belangrijk dat verdere ontwikkeling van het I/O 
model plaatsvindt aan de hand van werkelijke onderhande
lingsgesprekken om een zo groot mogelijke overeenkomst met 

de realiteit te waarborgen. Hiervoor is een multidiscipli

naire benadering vereist (Oliva & Leap, 1981:339), daar 
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zowel taalkundige als sociaal-psychologische processen een 
rol spelen. 

Bet I/O model is overigens ook geschikt voor andere typen 
van onderhandelingen dan internationaal-commerciele, bijv. 
diplomatieke onderhandelingen. 

Concluderend kan gesteld worden dat het I/O model een eerste 
aanzet is voor een verdere analyse van het onderhandelings

proces. Een code-schema waarin de verschillende 1/0-
categorieen verder ingevuld worden naar psychologische 
inhoud en taalkundige betekenis, zal uitgewerkt moeten 
worden. 
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