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Over SOM en SOM SET
Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft 
voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst 
Strategisch OmgevingsManagement (SOM) ontwikkeld. 

Een aanpak gebaseerd op de Mutual Gains Approach en aangevuld met 
projectmatig werken en sociaal-psychologie. Een belangrijk uitgangspunt bij 
SOM: door het analyseren van de belangen achter de standpunten komen we 
tot een gedragen oplossing voor alle partijen.  

Om de kwaliteit van de analyses te vergroten is er nu SOM SET. Dit is een 
online applicatie om slim informatie te delen. In SOM SET worden analyses 
effectief ingevoerd en beheerd, kunnen rapportages met één druk op de knop 
worden gemaakt en is de status van het project in één oogopslag duidelijk.
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De SOM-cirkel geeft de planmatige aanpak weer. Voor meer informatie zie het 

Handboek Strategisch OmgevingsManagement



Waarom SOM SET?
Het maken van een analyse van de issues, standpunten en belangen van 
stakeholders is een essentieel onderdeel van SOM. Het zorgt ervoor dat 
oplossingen binnen planning en budget gerealiseerd worden. Met het gebruik 
van SOM SET kost het maken van deze analyses nu minder tijd en kan de 
informatie aanzienlijk beter worden ingezet. Want:

• Je werkt samen met collega’s (tegelijkertijd en vanuit verschillende 
invalshoeken) aan dezelfde analyse. 

• Nieuwe informatie kan overal en vanaf verschillende apparatuur 
(smartphone, laptop, computer) worden toegevoegd en bekeken.

• Basisinformatie kan worden meegenomen in andere projecten.
• Resultaten kunnen overzichtelijk worden gepresenteerd.
• Het maken van analyses gaat sneller, dus worden stakeholders beter 

gemonitord, zowel binnen als over projecten.





SOM SET voor projecten
analyses &  strategie



Snel overzicht
Op het projectoverzicht zie je in een oogopslag de status van het project. Je ziet 
direct welke issues en stakeholders de meeste aandacht behoeven. Hierdoor  
vergeet je nooit waar de prioriteiten liggen in het project. 



Afspraken en Taken

Elke projectmedewerker heeft zijn persoonlijke agenda en taken. Maar ook kan 
je als projectleider de hele projectagenda beheren. Zo bewaak je de goede 
volgorde van de gesprekken en kan je mensen helpen met de voorbereiding 
van gesprekken.







Stakeholder- en issuedossiers
In SOM SET verzamel je alle informatie over issues en stakeholders in dossiers. 
Met deze informatie maak je een strategie per stakeholder en per issue door het 
analyseren van o.a. belang, emotie, macht en profiel.

Het is altijd zichtbaar wie een dossier het laatst heeft gewijzigd. Zo weet je wie je 
om toelichting op een wijziging moet vragen.





Belangen en standpunten
Om te komen tot een gedragen oplossing wil je weten wat de belangen achter 
de standpunten zijn. 

Koppel in SOM SET stakeholders en issues aan elkaar en bepaal de  belangen. 
Zo’n belangenanalyse zal je helpen bij het zoeken naar een oplossing.





Overzicht
Op basis van ingevoerde gegevens krijg je snel inzicht in de staat van het project 
door de verschillende rapportages:

• De belangenmatrix geeft inzicht in het belang van de stakeholders per 
issue en het participatieniveau.

• De spanningsbarometer laat zien welke issues nog spannend zijn 
voor de stakeholders, zodat je daar in jouw strategie rekening mee kan 
houden.  

• De zienswijzetabel helpt om de redeneerlijn van de stakeholder 
inzichtelijk te maken en te komen tot een oplossing.

• In de Issuelijst en Stakeholderlijst zie je in één oogopslag alle issues 
of stakeholders uit het project en hoe spannend deze nog zijn.

• De ANNA-lijst geeft aan over welke onderwerpen je nog moet 
overleggen met je stakeholders. 



Spanningsbarometer Belangenmatrix



Gespreksverslagen
Het uitwerken van een gespreksverslag schiet er vaak bij in. Met SOM SET kan je 
tijdens het gesprek meteen online je gespreksverslag invoeren en de actiepunten 
als taken aan de juiste persoon toekennen. 



Printen en downloaden
Je kan de analyses en producten downloaden en printen zodat je ze ook kan 
delen met collega’s die niet in SOM SET werken.





SOM SET op programmaniveau
Overzicht



Dashboard
Op het Dashboard zie je alle projecten waar jij toegang toe hebt. Ook zie je wat 
er sinds je laatste keer inloggen gewijzigd is, en door wie. Zo mis je nooit de 
laatste wijzigingen in je projecten.



Stakeholders en Issues
hergebruiken

Als je een sjabloon voor stakeholders en issues aanmaakt, kan je deze meteen 
laden in het volgende project. Zo gaat er geen kennis verloren en maak je 
optimaal gebruik van de collectieve kennis van de organisatie.



Zoeken
Wil je weten in welk project een stakeholder, persoon of een issue terugkomt, 
of in welke notitie of gespreksverslag iets is besproken? Zoek dan binnen een 
project of over projecten heen. 

Zo zit je altijd goed voorbereid aan tafel.



Kortom
SOM SET zorgt ervoor dat je projecten beter binnen planning en budget kan 
realiseren. Bovendien bouw je aan vertrouwen met je stakeholders.

• Je hebt overzicht in je project en over projecten heen.
• Je vergroot de efficiency van je project doordat iedereen kan werken 

aan dezelfde analyses, je informatie altijd toegankelijk is en je gebruik 
kan maken van de collectieve intelligentie van de organisatie.

• Je bespaart tijd en geld doordat informatie uit de analyses direct in 
rapportages wordt bijgewerkt. 





Contact
SOM SET is ontwikkeld door WesselinkVanZijst

Voor meer informatie over WesselinkVanZijst, SOM of de SOM SET 
Bezoek: www.wesselinkvanzijst.nl
 www.somset.nl

Of neem contact op:
Email: info@somset.nl
Tel.:  030-6913889


