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Hoe energie van conflicten is te gebruiken 
voor noodzakelijke verandering

Mediation als 
hulpmotor bij  
de energietransitie
De vaststelling van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) met de 
zoekgebieden voor wind- en zonenergie was misschien nog wel de 
makkelijkste stap. Nu moeten overheden de zoekgebieden concreet 
uitwerken om te komen tot projectlocaties. Dat leidt vrijwel overal tot 
conflicten. Is dat erg? Lenka Hora Adema en Fleur Meijer denken van niet. 
Ze bieden vijf inzichten uit hun praktijk als mediators die ervoor kunnen 
zorgen dat een conflict de noodzakelijke verandering bij de energietransitie 
kan ondersteunen. Juist in het beter samen werken en samen leren bij 
complexe vraagstukken zit het goud voor overheid én burgers.

We staan aan het begin van een grote 
verandering in onze fysieke 
leefomgeving. De besluitvorming 

van de RES’en heeft al voor veel dynamiek 
gezorgd bij gemeenteraden, provinciale staten 
en bij de besturen van waterschappen. Het 
draagvlak voor de zoekgebieden staat wel 
degelijk ter discussie. Zoekgebieden zijn dan 
wel geen concrete projectlocaties, maar 
bewoners en andere belangenorganisaties 
staan al op de barricade en veel zoekgebieden 
zijn bij de besluitvorming gesneuveld.

Voorbeelden genoeg: zoals de actiegroep 
Deventer Wint, die zelf ingenieurs inscha-
kelde om de gemeente van argumenten te 
voorzien. Of de georganiseerde bewoners 
van het Geingebied, die stad en land hebben 
afgelopen met hun petitie ‘Stop megaturbines 

in het Gein’ en waarover veel geschreven is in 
de landelijke kranten. En wat te denken van 
de beweging Windalarm uit IJburg Amster-
dam, die in rap tempo haar verzet effectief 
georganiseerd had tegen zoekgebieden van 
de gemeente. Actiegroepen hebben onder-
ling contact en hun boodschap is uniform: zij 
willen gehoord worden, meebeslissen, maken 
zich zorgen over hun gezondheid en land-
schap. Bovenal wantrouwen ze de overheid, 
vooral omdat besluitvorming achter hun rug 
om plaatsvindt. Wantrouwen dat is gevoed 
door eerdere overheidsingrepen in hun leef-
omgeving. Polarisatie en conflict liggen steeds 
meer op de loer. Wij denken dat het nog 
steeds mogelijk is om tot een constructieve 
dialoog te komen over de keuzes die nodig 
zijn voor een geslaagde energietransitie. Hier 
onze top vijf-aandachtspunten. 
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1. Kies voor de juiste mindset: 
conflicten horen erbij

Stel je kiest als gemeente om de uitwerking 
van de zoekgebieden samen met bewoners op 
te pakken. Weet dan dat het normaal is dat 
daar emoties en conflict bij komen kijken1. 
Zie emoties als aanwijzing dat er belangen 
zijn die je mogelijk nog niet voldoende hebt 
erkend. Wees als overheid in ieder geval zo 
duidelijk mogelijk welke invloed bewoners 
hebben op de besluitvorming, om teleurstel-
ling en verminderd vertrouwen in het latere 
proces te voorkomen. 
Daarnaast is het belangrijk dat tijdens bijeen-
komsten over zoekgebieden voldoende tijd 
is om de zorgen van bewoners bespreekbaar 
te maken. Dat kan door hier een specifiek 
agendapunt van te maken of in kleinere 
groepjes uiteen te gaan. Op een hoger ab-
stractieniveau: zie een participatieproces als 
een iteratief proces en sta open voor aanpas-
singen in het proces indien dat nodig is. 

2. Richt je (ook) op het stille 
midden

De meest extreme meningen kunnen als het 
meest dreigend overkomen. Daardoor gaat 
onze aandacht al snel uit naar de polen. Het 
is niet gemakkelijk om het stille midden te 
vinden of aanwezig te laten zijn tijdens de 
participatiebijeenkomsten2. Mediators maken 

vaak gebruik van voorbereidende conflict-
diagnose-gesprekken om alle verschillende 
stakeholders of communities in kaart te bren-
gen en zo te zorgen dat ook het stille midden 
wordt betrokken. Zo kan er bijvoorbeeld bij 
de komst van een windmolenpark een groep 
zijn die niet voor of tegen is, maar wel be-
hoefte heeft aan informatie en betrokken wil 
worden. Met het actief benaderen van deze 
groep komt meer nuance in de dialoog. 

3. Voer een dialoog op basis  
van belangen

Een dialoog voeren op basis van belangen 
klinkt prachtig, maar is in de praktijk niet 
eenvoudig. Als mensen het vertrouwen 
verliezen zullen ze steeds meer gaan denken 
vanuit recht en macht en zich ingraven in hun 
standpunten. De energietransitie is gebaat 
bij overheidshandelen dat zoveel mogelijk 
gebaseerd is op belangen. Het model van Ury 
is daarvoor illustratief. 

4. Herken waar je staat  
op de trap

Merk je dat het steeds meer gaat over recht 
en macht? Lukt het niet meer nieuwsgierig 
te zijn naar elkaar? Wordt het debat scherper? 
Volgens het escalatiemodel van Glasl zijn er 
drie fasen van escalatie. De rationele fase, de 
emotionele fase en de strijdfase3. In de ratio-

Model van Ury
Moving from a Distressed to an Effective Dispute Resolution System

Distressed System Effective System

Interests

Interests
Rights

Rights
Power

Power

Drie benaderingen om 
conflicten aan te 
pakken. Draai de 
piramide om en begin 
met de belangen in 
kaart te brengen, heb 
het dan over rechten en 
kijk dan pas of macht 
moet worden gebruikt. 
Bron Models for 
Mediation, Ury, W.L., 
Jeanne M. Brett and 
Stephen B. Goldberg.
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nele fase lukt het partijen vaak nog prima om 
het conflict samen op te lossen. In de emotio-
nele fase lukt dat vaak niet meer goed zonder 
inzet van een derde. We hebben gezien dat 
de overheid soms nog in de rationele fase zit, 
maar de bewoners al in de emotionele fase. 
Het model van Glasl is daarvoor illustratief. 

5. Doorbreek de  
warm-kouddynamiek

Het helpt als je patronen herkent in het 
contact tussen bewoners en overheid. De 
koud-warmdynamiek komen we als patroon 
veel tegen4. Vraag mensen naar conflicten 
tussen bewoners en overheid en de meesten 
zullen het beeld hebben dat bewoners emoti-
oneel betrokken zijn en de overheid gewoon 
haar werk doet. Het strookt met onze ge-
dachte van de rationele overheid die zonder 
willekeur en emoties handelt. Maar ook 
overheden hebben gevoelens en een geheu-
gen. Zo kunnen er achter het zinnetje ‘regels 
zijn nu eenmaal regels’ een hoop frustraties 
van een ambtenaar schuilgaan. Ondertussen 
ervaren bewoners ‘een muur’ waar ze tegen 
aanlopen. Het gevoel van machteloosheid 
maakt hevige emoties los bij bewoners en dat 
leidt bij overheden weer tot een terugtrek-
kende beweging. En zo ontstaat de dynamiek 
die we een koud-warmdynamiek noemen. 
Wat te doen? 

Kijk naar jezelf
Herken dat je gevangen zit in die 
warm-kouddynamiek. Stop met praten over 
de inhoud en ga in gesprek over hoe het 
gesprek verloopt. Benoem het patroon en 
zet metacommunicatie in. Je mag als ambte-
naar ook een mens zijn: geef feedback aan de 
bewoners die over jouw grenzen gaan. Voor 
bewoners die warm conflictgedrag herkennen 

bij zichzelf: ga eens van stellen naar vragen 
stellen.

Zet vertrouwen op de agenda en zie de waarde 
van oude koeien
Je wilt het als ambtenaar over de windmolens 
hebben, maar er komen allerlei oude koeien 
uit de sloot. Het zijn vaak de kwesties die tot 
eerdere ondermijning van het vertrouwen 
in de overheid hebben geleid. Herstel van 
vertrouwen is nodig. Pas dan zullen bewoners 
risico’s durven nemen in de onzekere situatie 
die de energietransitie met zich meebrengt. 

Schakel een onafhankelijke derde of mediator in
Voor ambtenaren en bewoners: zit je al in de 
win-lose fase waarin de emoties het overne-
men en is het tijd om er een mediator bij te 
halen? Het investeren in een interne of exter-
ne professionele procesbegeleider, die gespe-
cialiseerd is in conflict en polarisatie, verdient 
zich altijd terug. De deelnemers hebben 
ervaren dat zij in een collectief leerproces tot 
resultaten kunnen komen. De overheid heeft 
geleerd hoe het leren met bewoners werkt 
en kan dit bij een volgende complexe opgave 
meenemen. 

Tot slot: doen wat werkt!
Een collectief leerproces is een iteratief pro-
ces. Er is niet één formule. Maar onze vijf 

De RES’en in het Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is een 
pakket maatregelen opgeno-
men dat moet leiden tot een 
afname van CO2 (in 2030 49 
procent vermindering 
vergeleken met 1990 en in 
2050 een 95 procent verminde-
ring). Een van de maatregelen 
is dat decentrale overheden 
(gemeenten, waterschappen en 
provincies) Regionale 

Energiestrategieën (RES’en) 
opstellen. Het doel van de 
RES’en is om op een zorgvuldi-
ge manier hernieuwbare 
energieopwekking (35 TwH in 
2030), warmte(rest) bronnen 
en bijbehorende energie 
infrastructuur in te passen in 
het ruimtelijke domein. 
Nederland kent 30 RES-regio’s, 
waar de afgelopen maanden 

intensief is samengewerkt door 
overheden, maatschappelijke 
partners, netbeheerders, het 
bedrijfsleven en waar mogelijk 
bewoners, om te komen tot 
regionaal gedragen keuzes. 

Nationaal Programma Regiona-
le Energiestrategie - Regionale 
Energiestrategie.  
regionale-energiestrategie.nl

‘Geen verandering 
zonder conflict’
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1. Verharding 

 2. Debat 

   

3. Daden 

 

EESSCCAALLAATTIIEELLAADDDDEERR  
VAN MILD CONFLICT,  DE TRAP AF, 
NAAR GEZAMENLIJKE VERNIETIGING  

4. Beeldvorming 

     

5. Gezichtsverlies 

    

 6. Dreiging-
strategieën 

   

7. Passend 
antwoord 

  

 8. Vernietiging 

 

 9. Samen de 
afgrond in 

• Discussies 
verharden 

• Impasse 

• Wederzijds begrip 
niet meer 
vanzelfsprekend 

• Afschermen 

• Coöperatief 
oplossen van het 
conflict 

• Bewustzijn van 
spanning 
verkramping  

• Selectieve 
aandacht 

• Nog niet verstard 

• Intellectueel  
Geweld 

• Competitie 

• Superioriteits-
gevoel 

• Polarisatie 

• Stijl van het debat 

• Scoren 

• Oproepen irritaties 

• Lachers op de 
hand 

• Zwart-wit denken 

• Geen woorden 
maar daden 

• Non-verbale 
communicatie 

• Prestigezaak 

• Niet terug op 
ingenomen 
standpunt 

• Inlevingsvermogen 
neemt duidelijk af 

• Gezamenlijke 
verantwoor-
delijkheid is weg 

• Oplossing 
uitschakelen 

 

• Stereotype 
karikaturen 

• Self-fulfilling 
prophecy 

• Uitbreiding conflict 

• Behoefte aan 
sympathie 

• Mensen aan je 
kant krijgen 

• Coalities 

• Zwart-wit beeld 

• Dubbele binding 
door paradoxale 
opdrachten 

• Gezichtsaanval en 
gezichtsverlies 

• Vuil spel 

• Ontmaskering 

• Elkaar niet zien, 
dood verklaren 

• Immoreel gedrag 

• Uitstoten 

• Principes 
ideologieën 

• Harde eisen 

• Paniek reacties 

• Sancties 

• Stress 

• Ultimatums 

• Tegenstander puur 
als object/vijand 

• Geweld 

• De ander schade 
aandoen, 
eventueel ook 
jezelf in mindere 
mate 

• Systematische 
Vernietiging 

• Verlammen 

• Versplinteren van 
de tegenpartij 

• Samen de afgrond 
in 

• Geen weg meer 
terug 

FASE 1: win-win 
Partijen zijn zich bewust van spanningen en gaan er beheerst 
meer om; Samenwerking wordt nagestreefd, doch er zijn niet-
zakelijke irritaties 

FASE II: win-lose 
Niet-zakelijke irritaties nemen de overhand; sociaal-
emotioneel conflict; Winnen of verliezen is de kernvraag 
geworden 

FASE III: lose-lose 
Hevige confrontaties worden niet vermeden; Men behandelt 
elkaar niet meer als personen 
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inzichten stop je hopelijk in je achterzak als 
je met de energietransitie te maken hebt en 
daarover een constructieve dialoog wil voe-
ren. Of je nu ambtenaar of bewoner bent. 

De essentie van ons betoog is dat een partici-
patieproces in de energietransitie kan blijven 
steken bij het inzetten van macht en recht, 
zowel door overheid als bewoners. Het effect 
is dat een met de beste intenties georganiseer-
de dialoog uitmondt in een scherp debat, met 
bijkans onwrikbare posities en dreigementen. 
Hoe subtiel ook: het is een onderstroom die 
maakt dat je niet vooruitkomt. Ambtenaren 
en bewoners liggen er wakker van. Vaak is 
er al escalatie geweest voorafgaand aan de 
dialoog. Bewoners hebben tegenstanders 
gemobiliseerd, zich uitgesproken op social 
media en de krant gebeld. Ambtenaren zullen 
op vriendelijke maar formele toon hebben 
gezegd dat ‘regels nu eenmaal regels zijn’ of 
dat er ‘uiteindelijk een besluit zal worden 
genomen’. Het helpt allemaal niet om tot het 
beoogde resultaat te komen. 

Waar je naartoe wilt is een dialoog, gevoerd 
op basis van belangen, en daadwerkelijke 
samenwerking. Dat lukt als het ook over 
vertrouwen gaat. En daar komt dan bijna 
altijd de bijvangst bij kijken: onderwerpen 

die op de agenda gezet moeten worden en 
die niet gaan over de energietransitie, maar 
over eerdere ervaringen met elkaar die in de 
weg zitten van een constructieve dialoog over 
bijvoorbeeld windmolens. 
Het resultaat is een door betrokkenen gedra-
gen uitkomst, meer inzicht in hoe burger en 
overheid samen kunnen leren bij complexe 
vraagstukken en wat er nodig is om met 
elkaar tot een duurzame vertrouwensrelatie te 
komen. Hierin zit het goud. Want burger en 
overheid zullen elkaar in de toekomst steeds 
weer nodig hebben bij het zetten van con-
structieve en gedragen stappen in complexe 
opgaven. 

1 | Lenka Hora Adema en Frederique van Zomeren, Mediators gezocht 
voor de participatiesamenleving, In: Tijdschrift Conflicthantering 
nummer 2, 2015.

2 | Zie voor verder advies rond polarisatie o.a. het Nationaal Programma RES.
3 | Zie het plaatje van de escalatietrap van Glasl uit: Models for 

Mediation, 2018, Lenka Hora Adema, Linda Reijkerk en Jacques de 
Waart. 

4 | Zie hierover ook Dick Allewijn, Met de overheid om tafel, 2013.

Om verder te lezen: Tussen recht en vrede, Mediation in een responsieve 
rechtstaat, (inaugurele rede), Dick Allewijn, SDU 2018.

Model van Glasl

Escalatietrap van 
Friedrich Clasl
Bron Models for 
Mediation, Ury, W.L., 
Jeanne M. Brett and 
Stephen B. Goldberg.


