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1.

REALISEER HET BESLISSENDE VERSCHIL IN
ORGANISATIES DOOR EFFECTIEF EN
WELOVERWOGEN TE BESLISSEN.

DE COMPETENTIE OM EFFECTIEVE , WELOVERWOGEN
BESLISSINGEN TE ONTWERPEN , PROCESMATIG TE

BEGELEIDEN EN TE NEMEN , VORMT DE MEEST CRUCIALE

COMPETENTIE DIE HET BESLISSENDE VERSCHIL MAAKT . NU
EN IN DE TOEKOMST .

Al de jaren dat ik nu actief ben in organisaties, eerst
als Manager en Directeur en de laatste 25 jaar als
Adviseur, ben ik geïntrigeerd door het besef dat
blijkbaar ook ervaren, hoogopgeleide en frequent
getrainde mensen in organisaties vergaande
beslissingen nemen die niet alleen niet effectief en
weloverwogen blijken te zijn, maar ook zeker geen
schoonheidsprijs verdienen als we naar het
besluitvormingsproces kijken. Of nog erger, soms ook
nog eens rampzalig uit blijken te pakken voor
mensen, organisatie en omgeving. In de loop van de
jaren heb ik vanuit mijn interesse in en ervaring met
het ontwerpen en begeleiden van effectieve Visie- en
Besluitvorming in teams en organisaties dan ook
geregeld iets over dit onderwerp geschreven in het
Gamechange Blog van Vision>Decision en de
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nieuwsbrieven voor klanten van en geïnteresseerden
in Vision>Decision. Dit boekje geeft een aantal van
deze opnieuw geredigeerde artikelen weer,
aangevuld met een aantal nieuwe artikelen. Je kunt
de in dit boekje opgenomen bijdragen dan ook voor
een deel, in de originele uitvoering van toen,
terugvinden in het Gamechange Blog op de website
van Vision>Decision: www.visiondecision.nl.

Aan het begin van elk deel van dit boekje
wordt in de onderstaande afbeelding
aangegeven waar je in dit boekje op dat
moment bent in die vijfdelige structuur. Die positie
wordt aangegeven door een RODE SPELD in deze
afbeelding en door een tussenpagina in kleur.

De bijdragen in dit boekje zijn los van elkaar te lezen,
zo zijn ze immers ooit geschreven, maar zij zijn ook
van kaft tot kaft te lezen met deze vijfdelige
structuur die in de praktijk het broodnodige houvast
aan Managementteams blijkt te geven bij het nemen
van effectieve, weloverwogen beslissingen door HIGH
PERFORMANCE DECISION -MAKING TEAMS :
1.

CHOOSE

2.

DESIGN

3.

ASK

4.

ACTIVATE

5.

INTEGRATE

Afbeelding 1-1 Waar ben je in het boek?
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CHOOSE BEFORE YOU DECIDE .

(Hoofdstuk 3).
Zorg ervoor dat je een weloverwogen keuze
maakt of je wel of geen tijd en aandacht
besteedt aan besluitvormingsissues die op
de Managementtafel verschijnen.
DESIGN THE PROCESS . (Hoofdstuk 4). Een goed

ontworpen en gefaciliteerd besluitvormingsproces blijkt vele malen belangrijker te zijn
dan de feiten en de cijfers.
ASK (THE RIGHT ) QUESTIONS . (Hoofdstuk 5).

(De goede) Vragen stellen vergroot de kans
om de goede antwoorden te vinden
exponentieel.
ACTIVATE YOUR INSPIRATION . (Hoofdstuk 6).

Laat je inspireren door andere denkers en
andere tijdperken als het om effectieve
besluitvorming gaat. Iedereen heeft daar
immers zo eigen voorkeuren in wat wel en
niet aanspreekt.

INTEGRATE CHOICES .

(Hoofdstuk 7). Bereik een
andere dimensie in besluitvorming door
tegenstellingen op een
patroondoorbrekende manier te integreren.
Wanneer je het boekje van kaft tot kaft leest is enige
mate aan herhaling, en hopelijk dus ook herkenning,
van zowel tekst als afbeeldingen niet te vermijden.
De delen zijn oorspronkelijk immers als los artikel
geschreven. Dit maakt het dan ook mogelijk om de
bijdragen los van elkaar te kunnen lezen en kriskras
door het boekje heen te gaan. Zo zal je het
gedachtegoed van Daniel Kahneman frequent
tegenkomen als ik het over de werking van ons brein
heb bij het nemen van complexe beslissingen met
impact. Ook de beschrijving van een aantal veel
voorkomende denkvalkuilen in Managementteams,
uit resultaten van onderzoek door Cass Sunstein
(samen met Richard Taler o.a. de schrijver van de
bestseller ‘Nudge’), tref je in meerdere delen van het
boekje aan. Verder grijp ik frequent terug op het
‘Theory U’ model van Otto Scharmer van MIT-Sloan.
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Omdat de bijdragen los van elkaar te lezen zijn, kun
je dit boekje gebruiken als ideeëngrabbelton om
inspiratie op te doen over effectieve Visie- en
Besluitvorming die je op dat moment en gegeven de
dan bestaande context en het dan spelende
vraagstuk interessant vindt. In de loop der jaren heb
ik namelijk steeds meer ervaren dat er niet één
heilige graal is bij het ontwerpen van een effectieve
aanpak voor een Visie- en Besluitvormingstraject met
impact. Het is zeer afhankelijk van het DNA van de
organisatie en het Managementteam, het dan
spelende vraagstuk en zeker ook van persoonlijke
voorkeuren van Managers en Directeuren welke
aanpak op dat moment het meest aansprekend en
geschikt is.
Om snel te kunnen scannen welke ideeën je
interessant vindt en gegeven de situatie van dat
moment toepasbaar zijn, start elk hoofdstuk en elke
paragraaf met een afbeelding (HET IDEE: De kern van
het idee van het hoofdstuk of paragraaf) waarin de
essentie in het kort wordt weergegeven.

Afbeelding 1-2 De kern van het idee van het hoofdstuk of
paragraaf.

De samenvatting, de kern, de ESSENTIE VAN HET BOEK is
in hoofdstuk 8, pagina 277 en 278, op twee grijze
pagina’s weergeven. Lees deze eerst even door als je
je brein vooraf wilt activeren.
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Aan het einde van elk hoofdstuk of
paragraaf is een puntsgewijze
samenvatting opgenomen. Je kunt
deze samenvattingen herkennen aan
een blauwe tekst en deze afbeelding.
Met die samenvattingen kun je dus
ook van tevoren de inhoud al even
‘scannen’.
We starten in HOOFDSTUK TWEE met de constatering
dat de competentie om effectieve en weloverwogen
besluiten te kunnen nemen, de meest cruciale
competentie van Managers en Managementteams
voor het realiseren van succes in en door een
organisatie vormt.
Vervolgens, vanaf hoofdstuk drie, start elk hoofdstuk
met een schets op hoofdlijnen van het, voor de
realisatie van effectieve Visie- en Besluitvorming,
essentiële onderwerp dat in dat deel centraal staat.
Achtereenvolgend is dat: CHOOSE, DESIGN, ASK,
ACTIVATE , INTEGRATE .

In HOOFDSTUK DRIE (CHOOSE), besteden we,
als eerste onderwerp in de vijfdelige
structuur, aandacht aan de bewuste keuzes
die je als Managementteam moet maken om je
aandacht als topteam zoveel mogelijk bewust te
richten op die issues die cruciaal zijn voor het laten
excelleren van de huidige organisatie en het
vormgeven van de organisatie van de toekomst.
HOOFDSTUK VIER (DESIGN ), gaat over het

grote belang van een goed ontworpen
besluitvormingsproces. Er wordt in
Managementteams nog veel aandacht aan de inhoud
besteedt. Inhoud die echter vaak bij professionals in
de organisatie al volop aanwezig is en door hen al
meestal diepgaand in beeld is gebracht. Het
besluitvormingsproces bewust willen ontwerpen en
managen is een cruciale taak voor een
Managementteam. Daar kun je immers écht het
verschil maken is mijn visie, ervaring en het mentale
model waar ik vanuit ga.
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IN HOOFDSTUK VIJF (ASK ), duiken we dan in

de wereld van verdiepende en
explorerende vragen. Managementteams
blijken niet alleen te weinig tijd te besteden aan het
bewust ontwerpen en begeleiden van het
besluitvormingsproces, maar ook aan het stellen van
de binnen een specifieke context passende juiste
vragen. In Managementteams is er nu eenmaal een
sterke voorkeur voor, en een behoorlijke ervaring in
het genereren van snelle antwoorden en in veel
mindere mate in het stellen van de relevante,
verdiepende en explorerende vragen.
IN HOOFDSTUK ZES (ACTIVATE ), laten we een

aantal aansprekende inspiratiebronnen de
revue passeren om besluitvorming op een
interessante, effectieve en weloverwogen manier
aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld 2400 jaar terug
in de tijd om inspiratie op te doen bij de grote
filosofen, of je kijkt eens hoe een president van de

Verenigde Staten van Amerika hypercomplexe
besluitvorming op topniveau aanpakte.
IN HOOFDSTUK ZEVEN (INTEGRATE ), gaan we

in op de visie en aanpak om écht het
verschil te kunnen maken als Manager
en Managementteam: het bewust
toepassen van integratief denken. Wat we in mijn
ogen in organisaties veel meer nodig hebben, is de
competentie om op het eerste gezicht schijnbaar
onoverbrugbare dilemma’s bij elkaar te kunnen
brengen en te integreren door
patroondoorbrekende, integratieve opties in beeld te
brengen. En daar is integratief kunnen en willen
denken door een Managementteam cruciaal voor.
Naast tekst tref je ook veel afbeeldingen aan.
Enerzijds omdat er veel mensen zijn die een
beeldpreferentie boven tekst hebben, anderzijds
omdat dit ervoor zorgt dat de kern van de tekst maar
liefst driemaal langer in het geheugen blijft hangen.
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HOOFDSTUK 4
DESIGN
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DESIGN THE PROCESS.

Een goed ontworpen en gefaciliteerd
besluitvormingsproces blijkt zesmaal belangrijker dan
‘facts & figures’.
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4.

DESIGN.
4.1. ONTWERP BEWUST HET
BESLUITVORMINGSGPROCES OM HET
BESLISSENDE VERSCHIL TE MAKEN.

Tijd besteden aan de inhoud of toch meer aan het
proces?
In organisaties besteden we veel tijd aan de inhoud
van beslissingen die wij in Managementteams
nemen. Dit is vanzelfsprekend terecht, want je moet
immers wel weten waar je over beslist. Je kunt geen
beslissing nemen over iets dat niet met voldoende
diepgang in kaart is gebracht en waar je simpelweg
nog te weinig vanaf weet. Tegelijkertijd kan veel
besluitvorming veel soepeler, effectiever en sneller
gerealiseerd worden door expliciet tijd en ruimte te
reserveren voor het ontwerpen en begeleiden van
een goed besluitvormingsproces. Een goed
ontworpen besluitvormingsproces zorgt er onder
andere voor dat veel onbewust spelende
denkvalkuilen binnen Managementteams minder
snel zullen voorkomen. In tegenstelling tot wat wij
veelal denken, beslissen teams namelijk niet per
definitie altijd beter dan een individu. Teams vallen
dan ook ten prooi aan veel voorkomende
denkvalkuilen. Gebruik bijvoorbeeld, systematisch,
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niet ad-hoc, checklists als gezamenlijke houvast bij
besluitvorming en maak deze transparant voor
iedereen die bij de beslissing betrokken is. Denk van
tevoren erover na, welke besluitvormingscriteria er
kunnen spelen bij welke Stakeholders.
Managementteams zouden dan ook veel meer
BESLUITVORMINGSARCHITECTEN moeten worden. ALS
MANAGEMENTTEAM ZOU JE DAN OOK NIET ZOZEER ALS DE
BESTE BESLUITVORMERS GEZIEN MOETEN WILLEN WORDEN ,
MAAR ALS DE BESTE ONTWERPERS EN BEGELEIDERS VAN

toekennen om door de organisatie breed gedragen
besluiten te kunnen nemen, komt op meerdere
plekken terug in dit boekje. Bijvoorbeeld in
hoofdstuk vijf (ASK), waar we aandacht besteden aan
het stellen van de (juiste) vragen. In 5.6 komt het
vasthouden aan de principes van een ‘FAIR PROCESS’
als een van de vijf beslissende vragen aan bod die
een eindverantwoordelijke beslisser zich zou
moeten stellen bij het benaderen van ‘High Impact’
Besluitvormingsdilemma’s.

EEN UITERST EFFECTIEF EN WELOVERWOGEN
BESLUITVORMINGSPROCES IN DE ORGANISATIE .

pittige mentale uitdaging voor de meeste
Managementteams, blijkt uit de praktijk.

Een

Het Leadership Fairness Model.

Onderdeel van het omarmen van het MENTALE MODEL
VAN EEN BESLUITVORMINGSARCHITECT is, dat je er als
Managementteam ook voor zorgt dat het
besluitvormingsproces voldoet aan de principes van
wat we een eerlijk, een rechtvaardig proces
noemen. Het grote belang dat wij aan een
rechtvaardig verlopend proces zouden moeten

Een rechtvaardig, eerlijk en redelijk
besluitvormingsproces kun je uiteenrafelen in drie
essentiële elementen die bij Stakeholders tot de
conclusie leidt dat zij daadwerkelijk eerlijk,
rechtvaardig en ook billijk worden behandeld:

© Vision Decision

o

FAIR ATTITUDE

o

FAIR PROCESS

o

FAIR OUTCOMES .

66

Het Beslissende Besluit
Deze drie elementen komen terug in het LEADERSHIP
FAIRNESS MODEL 10.

FAIR

FAIR

ATTITUDE

PROCESS

1.

‘FAIR ATTITUDE’, het eerste element in het
Leadership Fairness Model’ wil zeggen dat de
ander met waardigheid en respect wordt
behandeld. Het gaat om ‘fairness’ in houding,
om interactieve rechtvaardigheid. De kern? De
ander ervaart dat hij/ zij als mens wordt
gerespecteerd 10.

2.

Wat we een FAIR PROCESS noemen, het tweede
element in het Leadership Fairness Model,
bestaat uit de volgende drie bouwstenen zoals
deze al eerder door John Thibault11 in beeld zijn
gebracht:

FAIR
OUTCOME

i.
ii.
iii.

Afbeelding 4-1 De drie elementen van het Leadership Fairness
Model van Ron Meyer van TIAS. Fair Attitude, Fair Process, Fair
Outcome.

Leadership Fairness model. Ron Meyer, hoogleraar Strategisch
Leiderschap,TIAS, in ‘Kickstart Your Thinking’.

10

Engagement
Explanation
Expectation clarity

Procedural Justice, A Psychological Analysis, John W. Thibault.
University of North Carolina.
11
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i.

Engagement. Bouwsteen één van een Fair
Process.

iii.

Je bent als Managementteam zelf
verantwoordelijk voor de beslissing, maar dat
neemt niet weg dat je zoveel mogelijk input
kunt en ook moet vragen aan de mensen uit de
organisatie. Mensen die veel meer denkkracht
en creativiteit in huis blijken te hebben dan in
eerste instantie wel wordt gedacht. Zonde om
hier dan ook geen gebruik van te maken.
ii.

Expectation Clarity. Bouwsteen drie van
een Fair Process.
Creëer helderheid over wat je verwacht van
iedereen, over de nieuwe spelregels, de
nieuwe situatie die voortvloeit uit de door
jou genomen beslissing. Maak helder hoe
het pad ‘van…………naar’ er uitziet.

ENGAGEMENT

Explanation. Bouwsteen twee van een Fair
Process.
Probeer je voor te stellen dat je de beslissing
moet uitleggen aan de eigen mensen in de
organisatie, aan Stakeholders, aandeelhouders,
een goede vriend of vriendin, je partner en je
kinderen. Kun je op een transparante en
congruente manier uitleggen waarom je deze
beslissing hebt genomen?

FAIR PROCESS

EXPLANATION

EXPECTATION
CLARITY

Afbeelding 4-2 De drie bouwstenen van een Fair Process:
Engagement, Explanation en Expectation clarity
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3.

tenslotte, het derde onderdeel in
het Leadership Fairness Model, gaat over een
rechtvaardige verdeling van de resultaten over
Stakeholders. Het is van cruciaal belang dat de
resultaten billijk worden verdeeld over de
verschillende Stakeholders. ‘Fair outcomes’
wordt dan ook wel distributieve
rechtvaardigheid10 genoemd.
FAIR OUTCOMES

In dit vierde hoofdstuk (DESIGN) kijken we naar de
volgende onderwerpen om als Managementteam
nog effectiever te worden in Visie en Besluitvorming
door het expliciet ontwerpen en begeleiden van een
goed BESLUITVORMINGSPROCES :
o

In 4.2 worden VIJF BEWUSTE INTERVENTIES in
kaart gebracht voor vier belangrijke
onbewuste denkvalkuilen bij effectief
beslissen in Managementteams.
Bijvoorbeeld door ‘de Haan niet als eerste
te laten kraaien’ en met een ‘Advocaat van
de Duivel’ te werken.

o

In 4.3 kijken we naar een aanpak in drie
stappen om als Managementteam het
noodzakelijke besluitvormingsproces
rondom ISSUES MET IMPACT bewust te
ontwerpen. De effectiviteit van de
besluitvorming neemt dan progressief toe
en de beslissingstijd neemt flink af.

Vanzelfsprekend kunnen deze drie elementen van
het Leadership Fairness Model elkaar in belangrijke
mate versterken als er een goed ontworpen en
bewust toegepast besluitvormingsproces wordt
gebruikt dat voldoet aan alle drie de bouwstenen.
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o

o

In 4.4 is een CHECKLIST uitgewerkt met 12
concrete punten om als team op een
systematische manier naar ideeën en
initiatieven te kijken en daarover effectief
en weloverwogen te kunnen beslissen.
Bijvoorbeeld door expliciet naar analoge
situaties te vragen, die niet zo succesvol zijn
afgelopen als er een voorstel op tafel ligt
dat beïnvloed lijkt te zijn door succesvolle
vergelijkbare situaties die echter niet
zomaar één op één vergelijkbaar zijn.
In 4.5 kijken we dan verder naar de invloed
van het BESLUITVORMINGSPROCES OP
DENKVALKUILEN rond de Managementtafel.
Een goed ontworpen en zorgvuldig begeleid
besluitvormingsproces zorgt ervoor dat er
bewust geïntervenieerd kan worden op vier
beruchte denkvalkuilen in teams.
Bijvoorbeeld de denkvalkuil die gaat over
de overschatting van de eigen
voorspellende gaven, terwijl we ook als
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Managementteam toch echt niet weten
wat we gewoon niet weten. Oftewel:
WYSIATI, ‘What You See Is All There Is’.
o

In 4.6 tenslotte, zijn ZEVEN CONCRETE
HANDVATTEN uitgewerkt om effectiever te
beslissen in een team door denkvalkuilen
bewust te omzeilen. Bijvoorbeeld door het
toepassen van een methode zoals
‘Brainwriting’: je inventariseert dan eerst
individuele reacties voordat je als team
gezamenlijk beslist.
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Het Beslissende Besluit
Nog even de essentie.

o

o

Besluitvorming kan nog veel effectiever
worden door het expliciet ontwerpen en
begeleiden van een goed
besluitvormingsproces.

o

Managementteams zouden dan ook veel
meer besluitvormingsarchitecten moeten
worden. Dit blijkt nog wel een pittige
mentale uitdaging te zijn voor de meeste
Managementteams.

o

Een effectief besluitvormingsproces voldoet
aan de principes van wat we een eerlijk,
een rechtvaardig proces noemen.

Een dergelijk rechtvaardig, eerlijk en
redelijk besluitvormingsproces bevat drie
essentiële elementen: ‘Fair Attitude’, ‘Fair
Process’ en ‘Fair Outcomes’.

Afbeelding 4-3 Managementteams zouden veel meer
besluitvormingsarchitecten moeten worden en niet per se de
ultieme besluitvormers.
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