
Belangen wegen 

Diner pensant  

 

Het thema 

Hoe bepaal je welk belang het zwaarst weegt? Hoe kun je ongelijksoortige belangen met 

elkaar vergelijken? Moet je voetballen op de stoep verbieden als de bloemperkjes eronder 

lijden? Kun je iemand vragen in de trein zijn voeten van de zitting te halen? En is er in zulke 

kwesties wel een doorslaggevend argument te vinden of niet? 

 

1. Aperitief: introductie 
Noem één woord dat je verbindt met belangen wegen: 

− Alle belangen proberen te verwerkelijken; 

voordelen zoeken 

− Knoop doorhakken 

− Communicatie is de spil 

− Compromis sluiten; gevecht van ego’s  

− Behalve nadenken ook gevoelens 

− Balans  

− Gedoe aangaan  

 

2. Voorgerecht: kwesties en ondervindingen 

Zoek een simpel voorbeeld van afweging van belangen uit je eigen ervaring en formuleer de 

vraag waar het daar om draaide. 

− Sollicitatie, gevoelsmatige voorkeur voor één kandidaat, rationele voor een andere, 

behoefte om snel de beslissing te nemen. Wiens belang laat ik prevaleren, van mij of 

mijn werkgever? 

− Een journalist heeft een ondeugdelijk artikel gemaakt over mijn kunst. Ga ik zeggen 

waar het op staat of de scherpe kantjes er vanaf halen? 

− De Telegraaf heeft een armzalig stuk over mijn project gepubliceerd. Ga ik de 

discussie aan met de Telegraaf of niet? 

− Ik heb jarenlang dag en nacht gewerkt zonder ruimte om belangen te wegen; toen 

was het op. Gaat het om mij of om de rest van de wereld? 

− Op de boot terug na een verregende avond, vrienden nog niet gearriveerd; gaan we 

naar huis of niet. Hoeveel druk zet ik op mijn partner om mee te gaan een borrel te 

drinken?  

 

3. Hoofdgerecht: zienswijzen, begripsbepaling 
Formuleer de zienswijze in je voorbeeld, geef de onderliggende definitie van belangen 

wegen. Geldt deze definitie ook voor andere voorbeelden? 

− Belangen wegen is: uitzoeken wat ik het belangrijkste vind. 



− Belangen wegen is: het doel dat je wilt bereiken erkennen en de offers die je 

daarvoor bereid bent te brengen. 

− Belangen wegen is: je diepste gevoel volgen, de ratio geeft een handvat maar het 

gevoel regeert.  

− Belangen wegen is (op het oppervlakteniveau): je er een beetje doorheen rommelen. 

Maar er is een diep niveau waar je dat helemaal niet doet. 

− Belangen wegen is: je bent je bewust dat je nooit zult weten of je het goede besluit 

neemt en dat doet er op dat moment ook niet toe.  

− Belangen wegen is: het bevredigen van je behoeftes. 

Benoemen deze definities telkens iets anders of gebruiken ze verschillende woorden om 

hetzelfde aan te wijzen? En is het toeval dat het steeds over interne afwegingen gaat?  

 

4. Nagerecht: maximes 
Schrijf een korte, puntige gedachte of een opmerking die het onthouden waard is op een 

briefkaart. 

− Belangen wegen doe je het best als je je emoties in de hand hebt. 

− Belangen afwegen is wegen en gewogen worden.  

− Belangen afwegen is uiteindelijk, onder het niveau van je er een beetje doorheen 

rommelen, kiezen bij wie je wilt horen.  

− Compassion en basic instinct. 

− Wat goed om met 'vreemdelingen' samen een avond geestrijk door te brengen. Ik 

ben blij dat ik na wikken en wegen het er toch op gewaagd heb. 

− Belangen wegen? Enjoy it !!  

Hoe verhouden deze uitspraken zich tot de associaties uit de eerste ronde? 

 

5. Verder lezen 

Joseph Badaracco, Onmogelijke keuzes. Managers en morele dilemma’s. Thema, 1998. 

 

 

 


