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Wat is het probleem?

Zowel binnen als buiten ons werk moeten we vaak beslis-
singen nemen, selectiecriteria vaststellen en voorstellen be-
oordelen. Gezien de ingewikkeldheid en veranderings-
snelheid van de wereld van vandaag heeft het weinig zin om
de benadering die we in deze gevallen gebruiken te baseren
op uitsluitend intuïtie of ervaring.
Organisaties willen zeker stellen dat beslissingen zijn geba-
seerd op een nauwgezette analyse van relevante informatie.
Zij hebben een aanpak nodig voor het nemen van beslissin-
gen, een aanpak die geldig is voor zowel de routine-
beslissingen als voor keuzesituaties met een grote en langdu-
rige invloed.
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KERNVRAGEN
Wat is nodig om beslissingen op een gestructureerde manier tot stand te laten komen?
● Wat is in een gegeven situatie het best afgewogen besluit?
● Welke criteria moeten worden gehanteerd?
● Kan er met de gemaakte keuze iets misgaan?
● Hoe kan een besluitvormingsproces efficiënter verlopen?
● Welke zijn de stappen en technieken van besluitvorming?

1. Wat is Methodische Besluitvorming?

Het gaat bij besluitvorming om het maken van een keuze uit alternatieven en wel op basis
van een grondige beoordeling van deze alternatieven aan de hand van vooraf opgestelde
beoordelingscriteria. Daarmee is beoordeling van alternatieven niet de belangrijkste stap
in besluitvorming geworden. Het opstellen van de criteria vormt de kern van het besluit-
vormingsproces.

Hoezeer dit ook waar is, discussies starten vaak vanuit de alternatieven. Daar is niets op
tegen, zolang men maar inziet dat in wezen de argumenten die voor een alternatief
worden aangevoerd, kunnen worden beschouwd als keuzecriteria. De discussie kan dan
een wending krijgen en de zaak kan methodisch worden aangepakt.
In wezen is besluitvorming een subjectief proces. Allerlei rationele en niet-rationele
voorkeuren spelen een rol bij het kiezen uit alternatieven. Wanneer we spreken over
rationele besluitvorming, dan wordt geenszins bedoeld het weglaten van het irrationele in
het keuzeproces. Ik spreek van een rationeel besluitvormingsproces als de besluitvorming
in een logische, rationele, volgorde verloopt. Niet de inhoud, maar de vorm is rationeel.
Inhoudelijk blijft besluitvorming subjectief: creativiteit, irrationaliteit, emotionaliteit, het
blijft allemaal overeind.

Waar het om gaat is dat alle relevant geachte informatie ergens in het besluitvormings-
proces haar geëigende plaats krijgt. In figuur 1 is dit verduidelijkt. Door het aanbrengen
van systematiek in het besluitvormingsproces wordt de inhoud niet objectiever of
rationeler maar wel overzichtelijker en wordt het proces efficiënter. Ik spreek daarom
liever van methodische besluitvorming als een bepaalde systematiek wordt gevolgd in het
ordenen van de informatie die nodig is om een goed afgewogen besluit te nemen.

Figuur 1. Het aanbrengen van systematiek in het besluitvormingsproces
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2. Keuze voor dit instrument

Bij besluitvorming gaat het vooral om overzichtelijkheid en efficiëntie. Om te beginnen
kunnen we besluitvorming in een drietal fasen opdelen:
1. het vaststellen van de criteria (het pakket van eisen en wensen);
2. het beoordelen van de alternatieven (het vinden van de meest aantrekkelijke keuze-

mogelijkheid);
3. de risico-analyse (voorkomen en bestrijden van nadelige gevolgen).

Helaas zit besluitvorming vol met moeilijkheden:
● Het uitgaan van een voorkeursalternatief. De discussie concentreert zich op de sterke

kanten van een bepaald alternatief, maar verschaft geen keuzemogelijkheden tot
vergelijking met andere mogelijke keuzen. In groepsdiscussies leidt dit vaak tot
frustratie en conflict, omdat andere alternatieven niet of nauwelijks aan de beurt
komen.

● Het voorbijgaan aan de consequenties van een keuze. Maar al te vaak wordt een
alternatief zo attractief gevonden dat geen enkele aandacht geschonken wordt aan de
risico’s die gelopen worden bij de uitverkiezing en implementatie van het alternatief.

● Het gebruik maken van ontoereikende gegevens. De keuze wordt gemaakt op grond
van te beperkte informatie, dan wel veronderstellingen worden als feiten geaccep-
teerd.

Deze moeilijkheden komen in het bijzonder naar voren als mensen onder druk staan en
de beslissing haastig genomen moet worden, als de verantwoordelijkheid voor de uitein-
delijke keuze bij mensen ligt die het onderling oneens zijn, of als de benodigde infor-
matie vaag en verspreid is. Om aan deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden,
hebben we een methode nodig waarbij eerst het doel van de te nemen beslissingen wordt
onderzocht en dat wat precies bereikt moet worden, alvorens alternatieven te beoordelen.
Methodische besluitvorming verschaft een systematisch denkkader waarbinnen elke stap
logisch uit de voorgaande voortvloeit.
In deze aflevering van Organisatie Instrumenten bespreek ik een methode2 voor besluit-
vorming, waarmee op systematische wijze de best afgewogen beslissing kan worden
genomen. Na de uiteenzetting van de methode volgt een bespreking van diverse gebieden
waar deze methode een nuttig instrument kan zijn voor de manager en zijn naaste
medewerkers.

3. Achtergrondinformatie

Eind jaren vijftig waren de jonge gedragswetenschappelijke onderzoekers Charles
Kepner en Benjamin Tregoe in dienst van de RAND Corporation. Zij werkten mee in een
team dat verantwoordelijk was voor het verbeteren van hardware en software ten be-
hoeve van defensiesystemen voor de luchtmacht. Het team had als opdracht om de
presentatie van informatie ergonomisch te verbeteren opdat de technici - die toen nog
geen gebruikers heetten - op basis van die informatie de juiste beslissingen konden
nemen.

In deze high tech omgeving ging de meeste aandacht uiteraard uit naar de technologische
aspecten van de informatievoorziening en niet naar de communicatieve aspecten ervan.
Kepner en Tregoe echter, gespitst als zij waren op menselijk gedrag, ontdekten dat er
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verschillen in reacties ontstonden bij de technici, die niet verklaard konden worden door
de informatie die werd aangeboden, noch door de wijze waarop dit gebeurde.
Anders gezegd: het bleek dat operators op basis van dezelfde beeldscherminformatie
verschillend oordeelden over te nemen actie.

Kepner en Tregoe kwamen hierdoor op het spoor van iets wat we - ruim 35 jaar later -
niet zo ongewoon meer vinden: systemen werken pas goed als mensen dat doen. Bij
RAND stelden ze de logische vraag: waarom neemt de ene technicus betere beslissingen
dan de andere op basis van dezelfde informatie?
Maar niemand bij RAND was daarin echt geïnteresseerd, bevooroordeeld als ze waren
door de hoogwaardig technologische sfeer.

Omdat de jonge Benjamin en Charles intuïtief aanvoelden iets bijzonders op het spoor te
zijn, verlieten zij de RAND Corporation. In de achterste helft van de garage bij Benjamin
Tregoe thuis ontstond Kepner & Tregoe “and associates” en werd het onderzoek enthou-
siast opgepakt. Hoofdvraag: wat maakt dat de ene employé of manager op basis van
dezelfde informatie succesvoller is dan de andere.
Zij ontdekten dat de succesvollen een denkalgoritme volgden bij het analyseren van
problemen, het nemen van beslissingen en het analyseren van risico’s.

Vervolgens stonden de heren voor de keus: wat gaan we nu doen met deze kennis - zullen
we bedrijven en instellingen gaan adviseren of zullen we mensen in deze denkalgoritmen
gaan opleiden en trainen? Vanuit de gedachtengang, dat als iemand honger heeft het beter
is hem te leren vissen dan hem een vis te geven, besloten zij ‘in opleidingen’ te gaan. De
eerste cursus werd ontworpen en vanaf 1958 wordt de basiscursus PSDM - Problem
Solving and Decision Making - verzorgd over de gehele wereld.
Het boek ‘The Rational Manager’ van 1965 beschrijft de gevonden denkmodellen.

In de toekomst zal het gebruik van informatietechnologie dimensies verder zijn dan in de
jaren vijftig. En de ontwikkeling zal nog doorgaan. Dit betekent echter, als we de inzich-
ten van Kepner en Tregoe doortrekken, dat we steeds afhankelijker worden van het
denkvermogen van de mensen die met de output van technische systemen moeten
werken.
Anders gezegd, het vermogen van mensen om problemen en risico’s goed te analyseren
en om op basis daarvan trefzekere beslissingen te nemen, blijft de sleutel tot succes.

4. Het instrument zelf

In figuur 2 op de volgende pagina wordt Methodische Besluitvorming in beeld gebracht.
De vorm van het proces is als het ware een dubbele trechter. In de bovenste trechter
wordt alle relevante informatie vastgesteld die nodig is om alternatieven met elkaar te
vergelijken. In de tweede trechter vindt die vergelijking plaats en wordt een risico-
analyse uitgevoerd.
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Figuur 2. Methodische Besluitvorming in beeld

Hierna bespreek ik de zeven genoemde stappen en geef tips om per stap efficiënt te
blijven werken.

5. Hoe te gebruiken? Zeven stappen

Het besluitvormingsproces kan in een aantal stappen worden uiteengezet. Deze stappen
staan in een logische volgorde en zouden dus ook in die volgorde genomen moeten
worden. Besluitvorming verloopt echter zelden keurig modelmatig. Vaak is het proces al
een eind gevorderd wanneer nieuwe informatie wordt ontdekt of men zich realiseert
bepaalde zaken te zijn vergeten. Er is niets op tegen om dan een aantal stappen terug te
gaan, informatie toe te voegen of te wijzigen. Vervolgens moeten de reeds gezette
stappen opnieuw doorgenomen worden om de invloed van die toegevoegde of gewijzigde
informatie te verwerken.
Als ik hier dus een stappenmodel presenteer, laat ik een systematiek in de besluitvorming
zien en niet een voorgeschreven vaste volgorde. De systematiek kennen, betekent weten
waar we mee bezig zijn en dat leidt tot een efficiënter besluitvormingsproces en tot beter
afgewogen besluiten. De systematiek kennen betekent ook dat we weten welke stappen
we overslaan als onder tijdsdruk besluiten moeten worden genomen.

■■■■■ Stap 1: Stel het beslissingsdoel vast

Hoezeer het ook voor de hand ligt om besluitvorming hiermee te laten beginnen, het is
mijn ervaring dat deze stap te vaak wordt overgeslagen of te snel wordt gezet. Een
bespreking is al een half uur bezig en iemand roept: ‘Wat was nu ook al weer de bedoe-
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ling?’. Stel daarom zorgvuldig vast wat u aan het eind van de besluitvorming in handen
wilt hebben. Formuleer dit zo kort mogelijk: een werkwoord, een object en hoogstens
een bijkomende bepaling. ‘Selecteer een koophuis in Arnhem’ is zo’n formulering.
Daarbij is van belang in te zien dat het eenmaal geformuleerde doel in zichzelf al een
aantal beslissingen bevat. In het voorbeeld van zojuist is kennelijk al besloten dat het een
koophuis moet zijn in Arnhem. ‘Selecteer woonruimte in Oost-Nederland’ is eveneens
helder en kort, maar iedereen voelt aan dat de keuzeruimte nu veel groter is. Zorgvuldig
stilstaan bij stap 1 is dus geboden, want uiteindelijk bepaalt deze stap de uitkomst van het
besluitvormingsproces.

■■■■■ Stap 2: Inventariseer de keuzecriteria

Deze stap kan het best worden gezet zonder discussie. Het is een creatieve stap. Het gaat
om een ‘brainstorm’, met als uitkomst een lijstje van criteria waaraan de keuze moet
voldoen. Criteria zijn de verlangens die men heeft met betrekking tot het te kiezen
alternatief. We moeten bovendien vaststellen welke hulpbronnen voor deze beslissing
aangesproken mogen worden (geld, mensen, tijd, faciliteiten, machines enzovoort) en
welke behouden moeten blijven, terwijl ook relevante beleidslijnen en voorschriften
mede in aanmerking genomen moeten worden.
Bij het koophuis in Arnhem gaat het dan om ruimte, comfort, ligging, uiterlijk, prijs en
dergelijke. Zorg ervoor dat iedere betrokkene de kans krijgt zijn verlangens aan het lijstje
toe te voegen. Het verdient aanbeveling om in geval van twijfel over volledigheid een
checklist te hanteren (zie figuur 3). Een dergelijke checklist is een nuttig hulpmiddel om
na te gaan of er iets over het hoofd is gezien.

■■■■■ Stap 3: Ordenen van criteria

Het lijstje uit de tweede stap bevat verlangens die meer of minder belangrijk zijn voor de
keuze. In deze stap dienen ze geordend te worden.
Het eerste dat moet gebeuren is het vaststellen van doelstellingen die essentieel zijn voor
het succes van de beslissing. Bijvoorbeeld: als deze resultaten niet bereikt worden, de
limieten van deze hulpbronnen overschreden worden of dit bepaalde beleid geschonden
wordt. Deze doelstellingen zijn eisen.
Om te kunnen beoordelen of alternatieven al dan niet aan deze doelstellingen voldoen,
moeten de eisen meetbaar zijn en scherp geformuleerd worden. In het voorbeeld van het
koophuis kan dat een maximumprijs zijn of het aantal slaapkamers. Een formulering als
‘ruime woonkamer’ kan geen eis zijn, omdat niet scherp gedefinieerd is wat onder ‘ruim’
moet worden verstaan.
De tweede activiteit is het ordenen van de wensen naar hun gewicht. Wensen zijn ver-
langens waar in meer of mindere mate aan tegemoet kan worden gekomen. Het is daarbij
nodig de wensen te ordenen naar hun gewicht. Bij het kiezen van alternatieven is het
immers zo dat een alternatief dat aan de vijf minst belangrijke wensen voldoet minder
aantrekkelijk is dan een alternatief dat aan de vijf hoogste wensen voldoet. Een eenvou-
dige en effectieve manier om wensen te ordenen is het toekennen van gewichten (weeg-
factoren) op een schaal van 1 tot 10, waardoor de relatieve belangrijkheid van elke wens
tot uiting komt. De meest belangrijke wens krijgt volgens dit systeem een 10, terwijl de
andere wensen ten opzichte hiervan op belangrijkheid beoordeeld worden. Als twee of
meer wensen een gelijk belang vertegenwoordigen, dan krijgen zij dezelfde weegfactor.
Een wens met weegfactor 5 wordt maar half zo belangrijk gevonden als een wens met
weegfactor 10.
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Het is vrij moeilijk, zeker in groepsverband, om ineens de gewenste formulering voor een criterium
of een risico op papier te krijgen. Daarom wordt aangeraden ‘van grof naar fijn’ te werken. Zoek eerst
gebieden, waaruit zeker criteria zullen voortkomen en ontwikkel steeds concretere formuleringen.
Zorg er wel voor dat in dit stadium het beoordelen van (elkaars) suggesties achterwege blijft; het
belemmert het creatieve zoeken.

●  Mensen: ● Ideeën en processen:
• motivatie en houding • veiligheideigendomsverhoudingen
• bekwaamheden en kundigheden • aanpasbaarheid
• presentatie en produktiviteit • research
• ontwikkeling en groei ● Materiaal:
• milieu en veiligheid • bronnen en verkrijgbaarheid
• arbeidsvoorwaarden • energie

● Organisatie: • kwaliteit
• betrekkingen tussen afdelingen, • behandeling en opslag

functies, personen ● Geld:
• betrekkingen naar buiten • onroerend goed
• communicatie • rendement
• verantwoordelijkheden en delegatie • budget
• formele en informele organisatie ● Resultaat:
• kosten en uitgaven • produkten en diensten
• coördinatie • kwaliteit

● Invloeden van buiten: • kwantiteit
• economische concurrentie • snelheid en timing
• image van de organisatie • produktiviteit
• wettigheid ● Individueel:
• klant en publiek • levensdoel, plannen

● Wettelijke voorschriften: • familie
• voorzieningen en uitrusting • sterke en zwakke kanten
• ruimte • belangen
• flexibiliteit en aanpasbaarheid
• locatie
• onderlinge combineerbaarheid

Figuur 3. Checklist voor criteria en risico’s.

In termen van overleg en onderhandelen is dit de meest tijdrovende stap. Hier immers
vindt de eigenlijke belangenafweging plaats. Hier ook worden de zwaarste eisen gesteld
aan de communicatie. Aspecten in de communicatie als inhoud, procedure en interactie
moeten vooral hier goed verzorgd zijn.

Als we met deze stap gereed zijn, zijn alle verlangens geordend naar hun relatieve
belangrijkheid: eisen en gewogen wensen. De eerste drie stappen vormen de voor-
bereidingsfase van de besluitvorming (de eerste trechter in figuur 2). We beschikken nu
over een lijst met duidelijke criteria die we kunnen gebruiken om alternatieven te gaan
beoordelen. Onze alternatieven moeten aan de eisen voldoen om ons doel te bereiken. De
eisen vervullen aldus de rol van een zeef die alle alternatieven tegenhoudt die niet aan de
voorwaarden voldoen. De wensen verschaffen het selectieprofiel voor de overblijvende
alternatieven. Dit selectieprofiel moet wel worden gedragen door alle belanghebbenden,
want anders komen we er in het vervolg van het besluitvormingsproces niet uit.
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■ Stap 4: Ontwikkel alternatieven

We zijn nu op het punt aangekomen dat we alternatieven moeten genereren om een keuze
te kunnen maken. In sommige omstandigheden beschikken we over alternatieven, in
andere gevallen is het misschien aan ons om ze te vinden. In beide gevallen is het van
belang dat we alle mogelijke alternatieven binnen het door de beslissingsomschrijving
gesuggereerde gebied proberen te vinden. In ons voorbeeld is een bezoek aan één of meer
makelaars de aangewezen weg. In andere gevallen zullen de alternatieven nog gegene-
reerd moeten worden.
Als we met slechts een klein alternatievengebied te maken hebben, kunnen deze alterna-
tieven vaak veranderd, verbeterd, aangepast en gecombineerd worden tot nieuwe alterna-
tieven binnen het door de beslissingsomschrijving afgebakende gebied. Bij het ontwer-
pen van een nieuw verkoop-rapportagesysteem zouden bijvoorbeeld de goede eigen-
schappen van twee bestaande conventionele systemen tot een nieuw systeem gecombi-
neerd kunnen worden.
Het genereren van alternatieven is een creatieve bezigheid. Doe dit daarom net als in stap
2 in een ‘brainstorm’. Discussie over de aantrekkelijkheid van alternatieven hoort niet
hier thuis, maar is de volgende stap.

■ Stap 5: Beoordeel de alternatieven

In deze stap worden de alternatieven met elkaar vergeleken op basis van de criteria. Eerst
wordt naar de eisen gekeken. De alternatieven worden aan elke eis getoetst. Voldoet een
alternatief niet aan een eis, dan valt het af. Vervolgens worden de alternatieven bekeken
aan de hand van de wensen. Per wens wordt beoordeeld welk alternatief daar het best aan
voldoet en welke alternatieven minder goed. Om ons oordeel over de alternatieven
zichtbaar te maken, kunnen we een numeriek systeem gebruiken (beoordelingscijfers).
Eenvoudigheidshalve gebruiken we een schaal van 1 tot 10. Met betrekking tot elk
criterium vergelijken we de betreffende informatie van alle alternatieven met elkaar om
te bepalen welke het best aan dat criterium voldoet. Dit alternatief krijgt hiervoor op dit
punt een waardering 10. De andere alternatieven worden relatief ten opzichte hiervan
gewaardeerd.
Welk alternatief nu het meest aantrekkelijk is, komt tot uitdrukking in de optelsom van
beoordelingscijfers vermenigvuldigd met de weegfactoren. Er ontstaat zo een overzicht
van alternatieven en hun relatieve aantrekkelijkheid.
Bedenk evenwel dat de getallen die eruit rollen geen objectieve of statistische grootheden
zijn. De weegfactoren zijn subjectief tot stand gekomen, de beoordelingscijfers eveneens,
en een subjectief getal vermenigvuldigd met een subjectief getal is uiteraard niet opeens
een objectief getal. De totaalscore drukt niets meer en niets minder uit dan een subjectief
vastgestelde relatieve aantrekkelijkheid van de alternatieven. Figuur 4 is een voorbeeld
van een methodisch opgezette beoordeling van ‘selecteer een koophuis’.

Beslis nu welke alternatieven op grond van hun geringe aantrekkelijkheid afvallen. Het
prettigste is meestal dat men twee à drie alternatieven overhoudt, die uiteraard aan alle
eisen voldoen en de hoogste totaal-gewogen waarden hebben. Stappen 4 en 5 vormen de
produktieve fase in de besluitvorming.



9

Figuur 4. Methodische beoordeling: selecteer een koophuis.

■ Stap 6: Bekijk mogelijke nadelige gevolgen

Deze stap is de controlefase: ga na of aan bepaalde alternatieven nog specifieke risico’s
zijn te onderscheiden. Het gaat om de vraag wat er nog fout kan gaan en wat daarvan het
gevolg zal zijn. De checklist in figuur 3 kan hier ook opnieuw goede diensten verlenen.
In het voorbeeld van het koophuis kunnen dat bijvoorbeeld verborgen gebreken zijn of
een wijziging van het bestemmingsplan. Schat dan de kans op de fout en de ernst van het
gevolg. En als er sprake is van hoge kans en/of hoge ernst, ga dan na of tegenmaatregelen
mogelijk zijn om kans en/of ernst te verminderen.

■ Stap 7: Neem het definitieve besluit

Het alternatief met de minste risico’s en/of de eenvoudigste tegenmaatregelen zal nu het
aantrekkelijkste alternatief zijn. De besluitvorming is ten einde. Het doel is bereikt.

6.Wanneer en waar toe te passen?

Wanneer het doel van de beslissing eenmaal is vastgesteld (stap 1), volgen er drie
grondbeginselen die in elke beslissingssituatie een rol spelen:
1. Criteria. Een duidelijk gericht zijn op de te bereiken resultaten en de te gebruiken

hulpbronnen verschaft ons criteria (doelstellingen) voor de beoordeling van alterna-
tieven (stappen 2 en 3).
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2. Alternatieven. In plaats van alleen maar voor de hand liggende keuzemogelijkheden
te beschouwen, wordt er ook uitgekeken naar andere mogelijkheden die aan de
doelstellingen zouden kunnen voldoen. Vervolgens wordt van elk alternatief informa-
tie verzameld, die dan ten opzichte van de criteria beoordeeld wordt (stappen 4 en 5).

3. Mogelijke nadelige gevolgen. De analyse is niet beëindigd zonder een zorgvuldige
risicobeoordeling. Alternatieven die er bijzonder goed uitzien, kunnen inherent
gevaarlijk zijn. Door eerst de aan deze alternatieven verbonden risico’s te beoordelen,
kan de beslissing genomen worden in het volle besef van zowel de voordelen als de
risico’s (stappen 6 en 7).

Zo eenvoudig als het klinkt zal het niet altijd gaan, maar het model is hiermee wel
voldoende aangereikt. Zo complex als het eruit ziet zal het, aan de andere kant, ook niet
altijd behoeven te gaan. De volledige zeven stappen worden alleen zo volledig en zorg-
vuldig gezet als het gaat om complexe besluiten, waar veel van afhangt. In alle overige
volstaat het formuleren van een enkel criterium, een korte beoordeling van de alternatie-
ven en enige risicoformulering. Onder tijdsdruk zullen we ons doorgaans uitsluitend met
risico-analyse bezighouden: wat kan er mis gaan, scheppen we een goed precedent, zien
we iets over het hoofd? Kennis hebben van de volledige methode is daarbij essentieel: je
weet waar je bent en wat je moet doen als het via de korte weg niet lukt (zie figuur 5 voor
het verschil tussen het volledig of verkort volgen van het proces).

Figuur 5. Volledig of verkort.

Ervaring 2. Criteria

Kennis 3. Ordenen

Routine 4. Alternatieven

Intuïtie 5. Beoordelen

6. Risico’s

7. Besluit

➤
➤

➤
➤

➤
➤

➤
➤

➤
➤

1. Doel VolledigVerkort
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Uit figuur 5 blijkt dat tussen het formuleren van het doel (stap 1) en het nemen van het
besluit (stap 7) stap 6 (risico’s) eigenlijk nooit zal worden overgeslagen.

7.Resultaten

Een cursus volgen in methodische besluitvorming is natuurlijk een goede zaak. En er
bestaan vele trainingen in besluitvorming die min of meer het door mij voorgestane
model volgen. De beste training is echter de praktijk. Daarom bestaat een goede cursus
ook in hoge mate uit het oefenen in het toepassen van het model op eigen beslissingen.
En verder leert men al doende. Zoals de automobilist die net zijn rijbewijs heeft gehaald
niet meteen in Londen gaat rijden, zo moet de beslisser die zich het model wil eigen
maken niet direct met complexe strategische besluitvorming beginnen. Aanschaf van een
machine, selectie van een nieuwe medewerker, kiezen van een nieuwe verpakking, dat
zijn eenvoudige beslissingen om te oefenen. En in de privé-situatie zijn er legio beslis-
singen al dan niet samen met het gezin uit te voeren: kiezen van een vakantie-
bestemming, aankoop van een nieuwe auto, keuze van een dagblad.

Methodische besluitvorming maakt de werkelijkheid niet rationeler of objectiever dan zij
is. Het gaat om overzichtelijkheid en efficiëntie. Methodiek in besluitvorming is meer
dan het halve werk. En de kracht van management zit in het beheersen (managen) van het
proces van besluitvorming en niet in de inhoud van de besluitvorming zelf.
Het waardevolle van de methode is voor ieder die een beslissing moet nemen, welke dan
ook, dat hij zich nauwkeurig leert uitdrukken, dat hij leert scherp vragen te stellen en dat
hij leert doelgericht antwoorden te verlangen.

8.Voorbeelden uit de praktijk

Methodische Besluitvorming kan voor meer zaken worden gebruikt dan alleen voor het
vormen van besluiten zelf. En op elk van deze gebieden kan de manager een bijdrage
leveren aan het efficiënter functioneren van de organisatie. Ik geef enkele voorbeelden
van toepassingen.

● Aanbevelingen presenteren en beoordelen

Als er een aanbeveling moet worden gedaan voor een te nemen besluit, is de systematiek van de
methodische besluitvorming zeer goed bruikbaar. En of het nu gaat om een advies met betrekking tot
een aan te schaffen machine of om een complexe aangelegenheid zoals het bezuinigen van 3% op
de overheidsuitgaven: start nooit met de alternatieven!
Leg eerst aan de andere betrokkenen of de beslisser het beslissingsdoel (stap 1) voor. Vraag een
uitdrukkelijk akkoord in verband met de beslissingen die al in het beslissingsdoel besloten liggen. Stel
dan een pakket eisen en gewogen wensen voor (stap 3) en vraag daarop een akkoord. Laat vervolgens
zien welke alternatieven zijn overwogen en op grond van welke oordelen deze al dan niet worden
aanbevolen (stappen 4 t/m 6). Deze aanpak voorkomt eindeloos gediscussieer over voor- en nadelen
van alternatieven. Tevens wordt voorkomen dat degene die de aanbeveling moet doen met andere
beoordelingscriteria werkt dan de beslisser. En dit bespaart bijzonder veel tijd.

En bedenk verder dat een aanbeveling slechts uit één alternatief bestaat, inclusief de benodigde
maatregelen om risico’s in te dammen. Anders gezegd: een goed idee is een suggestie, het beste idee
is een aanbeveling.

Het op deze wijze hanteren van methodische besluitvorming maakt het ook mogelijk de aanbeveling
overzichtelijk te presenteren (zie als voorbeeld figuur 4).



12

Organisatie INSTRUMENTEN

■ Delegeren van taken
Een ander voorbeeld van toepassing is het delegeren van taken. Als een manager besluitvorming
geheel of gedeeltelijk heeft gedelegeerd aan één van zijn medewerkers, moet hij, wanneer hij die wil
controleren, niet alle gebruikte informatie beoordelen. Dan zou hij het nog eens dunnetjes overdoen
en dat was immers de bedoeling van delegeren niet. Nee, hij gaat na of de benodigde stappen in
het proces gezet zijn en of ze op de juiste wijze zijn gezet. Hij mag dit van zijn medewerker verwachten
en zal hem daar zo nodig in begeleiden.

De medewerker is daarmee verantwoordelijk geworden voor de inhoud van de gedelegeerde taak.
De manager is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze delegeren aan de juiste man of vrouw en
voor de nodige begeleiding. Vertrouwt hij echter de inhoud niet, dan had hij de klus beter niet kunnen
delegeren.

De stappen van methodische besluitvorming kunnen als volgt over chef en medewerker worden
verdeeld:
● Stap 1 (de beslissingsomschrijving) zet de manager; hij blijft verantwoordelijk voor het te nemen

besluit.
● Stap 2 en stap 3 (criteria verzamelen en ordenen) doet de medewerker, eventueel met

aanwijzingen van zijn chef.
● Tussenrapportage : chef en medewerker bespreken het pakket van eisen en gewogen wensen;

de chef geeft zijn fiat, al dan niet na enige wijzigingen.
● Stappen 4 t/m 6 (verzamelen en beoordelen van alternatieven en de risico-analyse) doet de

medewerker, resulterend in een aanbeveling (zie hierboven).
● Stap 7 (het besluit) wordt door de chef gezet.

Wie verantwoordelijk is voor wat, is zo heel duidelijk en ook de begeleidende rol van de manager
kan zo goed uit de verf komen.

■ Doeltreffender vergaderen
Het derde voorbeeld van het hanteren van methodische besluitvorming heeft betrekking op vergade-
ren. Als aan individuele personen wordt gevraagd om de vervelendste dingen op te noemen die ze
in hun werk tegenkomen, staan vergaderingen gewoonlijk bovenaan de lijst.
Hoewel de behoefte om informatie met anderen te delen en om algemeen begrip te kweken
vergaderingen noodzakelijk maken, bestaat er maar al te vaak bezorgdheid over de doelmatigheid
ervan, zowel bij degenen die de vergaderingen leiden als bij de deelnemers. Klachten vallen over het
algemeen uiteen in de volgende categorieën:
● geen duidelijk geformuleerde reden voor de vergadering;
● deelnemers waren slecht voorbereid;
● de juiste mensen waren er niet, of er waren mensen wel aanwezig die er niet werkelijk

bij betrokken waren;
● de vergadering concentreerde zich niet op één onderwerp tegelijk;
● resultaten zouden net zo goed of beter zijn geboekt zonder de vergadering;
● de vergadering duurde te lang;
● de vergadering verwaterde in plaats van te worden beëindigd;
● deelnemers hadden geen duidelijk beeld van de volgende te nemen stappen na de vergadering.

Gebruikmaken van het model voor methodische besluitvorming kan snel helpen. Hier volgen enkele
voorbeelden.

Een agenda van een vergadering bevat meestal slechts aanduidingen van onderwerpen. Als het gaat
om het nemen van besluiten is het veel beter de beslissingsdoeleinden op de agenda te plaatsen. Na
een akkoord daarover kan een snelle ‘brainstorm’ leiden tot een overzicht van de te hanteren criteria.
De kern van de bespreking gaat dan over het vaststellen van die criteria.

In deze fase van de bespreking dienen alle verlangens, of belangen zo men wil, een plaats te krijgen.
Het is beter om op dit niveau met elkaar te discussiëren dan over de alternatieven. De argumenten voor
of tegen zijn immers criteria. Discussieer over de argumenten niet over de alternatieven.



13

Door het model van methodische besluitvorming te hanteren blijft tijdens de vergadering ook steeds
duidelijk met welke stap men bezig is. Herkennen van benodigde aanvullende informatie gaat snel
en op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt over wie wat voor de volgende keer zal
voorbereiden. Vergader niet door als de informatie er niet is of zorg dat de informatie alsnog wordt
aangedragen.

■ Overleggen en onderhandelen
Ook bij overleggen en onderhandelen kan de methodische besluitvorming worden toegepast. In ons
werk zullen collega’s, medewerkers, chefs en vele anderen veel en vaak een rol spelen. Tijdens het
overleg in afdelingsvergaderingen en teambesprekingen ontmoeten we hen, en steeds weer blijken
de belangen, de gegevens en de doelen niet (helemaal) dezelfde te zijn als die van ons. Dan komt
het neer op het uitwisselen van informatie, op het helder krijgen van argumenten over en weer. We
willen onze eigen belangen verdedigen, de ander overtuigen en er in onderhandelingen zo goed
mogelijk uit zien te komen.

In die situatie moeten we ons realiseren dat het con amore ‘meekrijgen’ van anderen zonder andere
invloeden zoals hiërarchisch gezag, een veelvuldig en vaak essentieel moment is bij ons werk. We
kunnen alleen steunen op een logisch gebruik van informatie in onze argumentatie om de mening van
de ander te beïnvloeden.
Bij conflicten of verschillen van inzicht moeten we beide standpunten systematisch kunnen analyseren
en logisch kunnen afwegen. Elk alternatief heeft voor- en nadelen. En altijd zal ik vanuit de voordelen
van mijn voorkeur ‘schieten’ op de nadelen van de voorkeur van de ander. Zo worden vaak appels
met peren vergeleken.
Gezien het voorgaande zal nu duidelijk zijn: onderhandel over de criteria, niet over de keuze-
mogelijkheden. Onderhandelen over criteria is op zich niet gemakkelijker, maar het is principieel
juister en vaak overzichtelijker.

● Stel van tevoren de eigen criteria op. In ons contact met anderen zoeken we naar een resultaat
dat zo goed mogelijk aan onze criteria beantwoordt. Dat houdt in dat we er goed aan doen ons
van die criteria tevoren een beeld te vormen. Wat zijn de eisen? Wat zijn de wensen? Welke
wensen wegen zwaar? Hoeveel kunnen we inleveren? Hoe flexibel is onze positiekeuze? En hoe
maken we dit allemaal duidelijk aan de anderen?

● Identificeer en benadruk gemeenschappelijke doelstellingen. Veel discussies of conflicten draaien
om discussies over alternatieven. Zolang de woordenstrijd blijft op het niveau van ‘alternatief’ is
een oplossing erg moeilijk. De ‘winnaar’ houdt het gewoonlijk langer uit dan de ‘verliezer’, of
overdondert hem, maar hij overtuigt of beïnvloedt de ander zelden. Achter de omstreden
alternatieven zitten doelstellingen die zelden zijn vastgesteld of voorwerp van discussie en
overeenstemming waren. Het duidelijk maken van individuele en afdelingsdoelstellingen en het
zichtbaar maken ervan verschaft een uitgangspunt voor het overleg over de indeling in eisen en
wensen. Discussie, beraadslaging en overeenstemming over deze stappen verhogen de waar-
schijnlijkheid dat er daarna samen een alternatieve actie wordt gevonden die aanvaardbaar is
voor beide individuen of groepen die bij de beslissing betrokken zijn.

● Onderken doelstellingen van anderen. Mensen doen dingen omdat ze daar hun eigen redenen
en niet de onze voor hebben. Het erkennen hiervan en het identificeren van de doelstellingen van
anderen is essentieel als we hen ervan willen overtuigen dat het alternatief dat we aanbevelen
aanvaardbaar is.
Als een alternatief een doelstelling aantast die anderen een eis achten, is het hoogst onwaarschijn-
lijk dat we ooit enige medewerking krijgen. Het is dan misschien beter om andere alternatieven
te beschouwen en aldus een nutteloze strijd te vermijden.

● Anticipeer op mogelijke problemen. Als een andere afdeling een verandering overweegt die onze
werkzaamheden zal verstoren, noteer dan mogelijke problemen met een hoge graad van risico
en toon aan dat er geen preventieve maatregel is. Misschien brengt dat hen ertoe hun maatregel
opnieuw te bezien. Omgekeerd maakt ons vooruitlopen op mogelijke problemen bij een
verandering die wij van plan zijn de andere afdeling duidelijk dat we op de hoogte zijn en dat
we bezwaar maken, maar het maakt ook dat beide groepen gaan zoeken naar preventieve
maatregelen om de verandering in werking te zetten. De gerichtheid is dan op de toekomst en niet
op de beslissing tot verandering.
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■ Binaire beslissingen
Ook bij binaire beslissingen kunnen we met methodische besluitvorming uit de voeten. Dit is het type
beslissingen waar we ons doorgaans niet zo prettig bij voelen. Het gaat om ja of nee. Zullen we die
machine wel of niet aanschaffen, moeten we die investeringen doen of niet, zal ik die aangeboden
baan accepteren of niet, moeten we dat researchproject stoppen of niet? Bij dit type beslissingen
voelen we ons vaak enigszins beklemd, alsof we zelfs geen keus hebben. En de weg die de meeste
mensen bewandelen is die van het vergelijken van voor- en nadelen.
In het voorbeeld van de aangeboden baan zetten we dan de voordelen van de huidige baan af tegen
de nadelen van de nieuwe baan en andersom. We komen er dan niet uit, het is appels met peren
vergelijken. Maar ook als we het ‘netjes’ doen en voordelen met voordelen en nadelen met nadelen
vergelijken, lopen we nog vaak vast. Hoe gek dit ook lijkt, het is mijn observatie dat het alternatief
met de meeste voordelen vaak ook de meeste nadelen heeft.

Methodische besluitvorming biedt ons een mogelijkheid dit anders aan te pakken, namelijk het creëren
van een kunstmatig derde alternatief: het ideaal. Er ontstaan dan drie alternatieven, waarbij het ideale
alternatief fungeert als referentiepunt. Bij de investeringsaanvraag zijn dit dan: geen investering, deze
voorgestelde investering en de ideale investering. En in het banenvoorbeeld: de huidige baan, de
aangeboden baan en de ideale baan.
Natuurlijk bestaat het ideale alternatief niet, maar in termen van methodische besluitvorming wordt
het ideale alternatief gedefinieerd als het alternatief dat aan alle eisen voldoet en het hoogste beoor-
delingscijfer (de 10) krijgt op alle wensen. Het is dus het alternatief met de maximaal haalbare totaal-
gewogen waarde (optelsom van de gewichten van de wensen maal 10; zie stap 5). Hoe gaan we dan
te werk? Laat ik het banenvoorbeeld gebruiken.
Als we ons eisen- en wensenpakket hebben opgesteld en de wensen hebben gewogen (stappen 2 en
3), gaan we de drie alternatieven beoordelen (stap 5). Als de aangeboden baan aan één eis niet
voldoet, vervalt zij reeds, maar meestal passeert de aangeboden baan de eisen wel. We hadden dat
immers in een eerder stadium al lang doorgehad.

Het gaat dus om de wensen. De ideale baan krijgt op elke wens een 10 en zowel de huidige als de
aangeboden baan vergelijken we nu met die 10 (zie voor beoordelingsprocedure stap 5). Soms zal
de huidige baan ook een 10 krijgen als zij op die betreffende wens ideaal is. En soms ook de
aangeboden baan. Misschien krijgen ze een enkele keer beide de 10, maar meestal liggen ze beide
onder de 10.
Als we nu de beoordelingscijfers vermenigvuldigen met de weegfactoren en optellen, ontstaat de
totaal gewogen waarde. Het resultaat is nu niet alleen dat we de afstand kunnen zien tussen huidige
en aangeboden baan, maar ook de afstand van beide ten opzichte van het ideaal. Laten we nu eens
enkele mogelijke uitkomsten onder de loep nemen.

Stel dat er voor de huidige, de aangeboden en de ideale baan respectievelijk uitkomt: 600 - 1200
- 2000. Het is duidelijk! De vooruitgang is evident, hoewel het goed mogelijk is dat de aangeboden
baan niet in elk opzicht vooruitgang betekent. Totaal gewogen in elk geval wel. Stel dat de uitkomst
is: 600 - 700 - 2000. Ook dit is duidelijk: de vooruitgang is te gering. Maar bij deze uitkomst is nog
iets duidelijk zichtbaar geworden. Beide banen zitten ver van het ideaal en ik zou nu actief naar een
andere baan gaan zoeken. Stel: 1200 - 1300 - 2000. ‘Wachten op beter’ zou ik denken. Maar bij
1800 - 1900 - 2000 ligt het anders. Hier is 100 punten vooruitgang wel de moeite, want de halve
afstand tot het ideaal wordt overbrugd.

Ik hoop met deze voorbeelden duidelijk te hebben gemaakt hoe het kunstmatig opvoeren van het
ideale alternatief ons uit de klemsituatie van een ja/nee-beslissing kan halen.

■ Creatieve besluitvorming
En tenslotte kan de methodische besluitvorming ook bij creatieve besluitvorming zijn vruchten
afwerpen. Bepaalde situaties vragen om een creatieve benadering. We merken soms dat bestaande
alternatieven niet aan onze verwachtingen voldoen en dat iedereen eigenlijk iets nieuws wil. Soms
ook is de kwestie zo belangrijk, dat we er zeker van moeten zijn dat we een werkelijk effectieve, in
plaats van een slechts acceptabele, oplossing gevonden hebben.
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De behoefte aan creatief denken kan evenwel strijdig zijn met bestaande tijdsbeperkingen. Hoewel
erkende technieken als brainstorming, lateraal denken, analogie en fantasie zeker resultaten kunnen
produceren, kunnen ze in sommige situaties minder effectief zijn omdat ze het uitstel van een oordeel
in de hand werken. Het betrekken van veel mensen in het creatieve proces versterkt bovendien de
bezwaren betreffende het resulterende tijdverlies.
Meestal zullen we bij het zoeken naar creatieve oplossingen rekening moeten houden met de eisen
van de realiteit. Van een creatieve oplossing mogen we verwachten dat zij zowel nieuw als nuttig is.
We moeten in staat zijn anderen ervan te overtuigen dat onze oplossing werkbaar is en dat tegenover
de risico’s van het uitvoeren van creatieve oplossingen voldoende beloningen staan. Bij het zoeken
naar creatieve oplossingen moeten drie elementen worden samengevoegd:

1. we moeten de juiste mensen erbij betrekken,
2. we moeten de juiste condities voor hun creatief samenwerken scheppen
3. en een aanpak hanteren die richting aan het creatieve denken geeft zonder dit te verstikken.

Methodische besluitvorming kan helpen bij het hanteren van creativiteit omdat:

● het doel van de beslissing duidelijk gemaakt wordt en aldus het creatieve denken richting kan
krijgen;

● ze gebruikt kan worden om de inbreng van diverse mensen te verwerken;
● ze ons duidelijk kan maken wanneer we moeten wachten met beoordelen (stappen 2, 4 en 6) en

wanneer we juist aan oordelen toe zijn (stappen 3, 5 en 7).

Als het creatieve denkwerk niet op gang wil komen, kan de checklist van figuur 3 behulpzaam zijn.
Het is een opsomming van terreinen waaraan gedacht kan worden bij het ontwikkelen van criteria of
risico’s.

9.Samenvatting

Allerlei vraagstukken van besluitvorming worden in onze samenleving steeds
ingewikkelder en bij gevolg ook in arbeidsorganisaties.
In besluitvormingsprocessen moet steeds meer samenhangende informatie worden
verwerkt, met uiteenlopende invalshoeken moet rekening worden gehouden. Bovendien
zijn er vaak uiteenlopende directe en indirecte belangen van mensen gemoeid met
besluitvorming. Die mensen willen derhalve op de een of andere wijze participeren in het
besluitvormingsproces.

Het in dit katern beschreven model voor Methodische Besluitvorming is erop gericht het
overzicht te bewaren tijdens de rit.
Voor het plannen van het besluitvormingstraject geeft het houvast  en biedt het moge-
lijkheden dit voortdurend op volledigheid te toetsen.
Het model biedt zeven stappen die in een logische volgorde doorlopen moeten worden:

1. formuleren van de te bereiken doelstelling;
2. verzamelen van te hanteren criteria;
3. ordenen van criteria in eisen en gewogen wensen;
4. verzamelen van alternatieven;
5. toetsen en beoordelen van de alternatieven aan de criteria;
6. beoordelen van de risico’s;
7. het nemen van de beslissing.
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© 1995. Overname tekst: het overnemen en vermenigvuldigen van teksten is slechts geoorloofd na schriftelijke
toestemming van de uitgever. Uitgever en redactie streven naar actuele en zo accuraat mogelijke informatie, zij
kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel blijkende onvolkomenheden in die informatie.

Dit algoritme van zeven stappen is echter niet dusdanig dwingend, dat altijd en overal de
volgorde aangehouden moet worden. De stappen 2 en 6 zullen echter zelden worden
overgeslagen.
Dat Methodische Besluitvorming in vele situaties houvast biedt heb ik geïllustreerd aan
de hand van zes praktijkvoorbeelden. Het waardevolle van de methode is dat de com-
plexe realiteit ermee kan worden gestructureerd, zonder dat de inhoudelijke inbreng van
betrokkenen daarmee in het geding is. Het leert betrokkenen zorgvuldig te werk te gaan,
scherpe vragen te stellen en scherpe antwoorden te verlangen.
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Kepner & Tregoe trainingen Problem Solving en Decision Making.


