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Probleemanalyse 

 

 

INLEIDING OP DE CURSUS  

 

Teksten:  

 Cursustekst: ‘Inleiding’ 

1 Inleiding 

1.1 Wat is beleidsanalyse 

De beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering, en de beleidsevaluatie. Eventueel 

voorafgegaan door agendering. 

 

 Agenderingsfase: allerhande actoren proberen issues op de institutionele agenda te plaatsen 

 Beleidsvoorbereiding: informatie met betrekking tot het probleem wordt verzameld en geanalyseerd. Het probleem 

wordt gedefinieerd, symptomen en oorzaken worden geanalyseerd en oplossingsalternatieven worden vergeleken 

en hun effecten voorspeld. Verschillende actoren worden hier al bij betrokken en kan dus al aanvaard of 

verworpen worden. 

 Besluitvorming of beleidsbepaling: de maatregel vormt het voorwerp van onderhandelingen tussen verschillende 

betrokken instanties en neemt de bevoegde overheid beslissing tot vaststelling van het beleid. 

 Beleidsuitvoering of implementatie: gekozen middelen voor gekozen doeleinden toegepast. Dus operationaliseren 

van begrippen, uitbouwen, aanpassen of inlichten van het uitvoeringsapparaat en om het ontwerpen van 

werkprocedures en beslisroutines.  

 Beleidsevaluatie of beleidsbeoordeling:  

 Ex ante: in de voorbereidingsfase een analyse maken van de conformiteit van het programma aan de 

reglementaire context eb de globale politiek en een van de vermoedelijke effecten. 

 Tussentijds: tijdens de implementatie om te kijken of er moet bijgestuurd worden om de doelstellingen te 

bereiken 

 Ex post: oordeel over het gehele programma 

 

Dunn die splitst de voorbereidende fase nog op in een aantal deelfases die ook oriëntatieproblemen onderkent in het 

beleidsproces. Volgens hem is het doel van beleidsanalyse het creëren, kritisch beoordelen en communiceren van 



beleidsrelevante kennis over problemen, oplossingen, beleidstoekomst, beleidsimpact. Dat kan zowel retrospectief als 

prospectief 

 Beleidsproblemen: door het structureren van het probleem 

 Oplossingen moeten gemonitored worden. Zo kom je tot een geobserveerde beleidsuitkomst die moet 

geëvalueerd worden. Zo kom je tot de beleidsimpact die op zijn beurt de verwachte beleidsuitkomsten moet 

voorspellen. Zo kom je dan tot nieuwe aanbevelingen die weer zorgen voor oplossingen. Zo gaat de cyclus door. 

1.2 Conceptuele verduidelijkingen en situering van perspectief op de cursus 

Beleidsmaatregelen zijn erg complexe zaken want de werkelijkheid staat soms haaks op de rationele analyse- en 

planningsinzichten van deze cursus. Naast de inzichten van deze cursus zijn er echter nog andere perspectieven 

mogelijk: 

1.2.1 Vijf beleidswetenschappelijke perspectieven 

 Rationalistisch: beleid is een middel om bepaalde doeleinden te realiseren. Het beleidsproces is dan op de 

eerste plaats rationeel en cognitief. De fasen van de beleidscyclus worden stap voor stap doorlopen aangestuurd 

door een centrale actor. Het beleid is hier het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde 

middelen en bepaalde tijdskeuzes. Het beleid faalt door een slechte planning. 

 Beleidsnetwerken: beleid is een product van onderhandelingen tussen afhankelijke partijen. Het is geen 

rationeel maar een sociaal, politiek proces. Beleidsanalisten hun analyse is eerder beschrijvend. Beleid faalt enkel 

door slechte samenwerking. 

 Institutionele: het beleid wordt beschouwd als een traditie die is neergelegd in een set van geïnstitutionaliseerde 

regels, normen en waarden. Het is een sociaal verschijnsel in ene historisch gegroeide context. De focus ligt op 

de statische kant van het beleid. 

 Normatieve: het beleid is hier een instrument ter legitimering van bestuurlijk handelen. Beleid is de uitkomst van 

een debat waarin actoren argumenten uitwisselen te verantwoording van de beleidsbeslissingen. Beleidsanalisten 

beoordelen de argumenten die hier niet enkel gaan over efficiënte en effectiviteit maar ook legitimiteit, gelijkheid 

en menselijke waardigheid. 

 Sociaal constructivisme: een discursieve praktijk die met behulp van taal en verhalen gereconstrueerd wordt. 

Het beleidsproces is een geheel van cycli, dynamiek, stabiliteit, inertie. Beleidsanalisten geloven hier niet zoals 

het rationele perspectief in harde feiten. Ze willen de wederzijdse inzichten in gedeelde ervaringen en 

betekenisconstructies verhogen. Twee centrale vragen: hoe gaan actoren om met meervoudige 

betekenisconstructies en hoe veranderen deze constructies in interacties. Falen van beleid komt door sociale en 

cognitieve fixatie. 

1.2.2 Twee benaderingen in de beleidswetenschappen 

Bovenstaande perspectieven vereenvoudigd voorgesteld in verschil tussen: 

 Actorperspectief: vertrekpunt is het handelen vanuit de beleidsactor (toegepaste beleidsanalyse) 

 Beleidsanalist verplaatst zich in de rol van de beleidsvoerder. Hij focust op het instrumenteel-rationeel gedrag 

van de overheid en gaat na hoe dit kan geperfectioneerd worden. 

 Toegepaste beleidsanalyse: niet alleen beschrijvend maar ook prescriptief vanuit efficiëntie en effectiviteit. 

 Analyse voor beleid: systematisch ontwerpen, implementeren, en evalueren van beleid. Dit is waar het in 

deze cursus over gaat. 

 Belangrijke kanttekening: Niet allee beleid kan op rationele gronden gevoerd worden. Enkele voorwaarden: 

 Beperkt aantal beleidsmakers 

 Eenvoudige organisatorische setting 



 Probleem goed gedefinieerd in omvang, tijd, waarde en oorzaak-gevolg 

 Informatie zo perfect mogelijk 

 Beschikbare tijd moet eindeloos zijn 

 

 Waarnemersperspectief: beleid, beleidsvoerder en doeleinden centraal 

 bestuderen van beleid als een sociaal verschijnsel. Beleid wordt immers gezien als een product van een 

bepaald universum, van specifieke maatschappelijke constellaties of als expressie van een bepaalde cultuur. 

 Academische beleidsanalyse: het gaat niet om de vraag wat effectiever kan gebeuren maar om een 

contextuele analyse, sociaalwetenschappelijke benadering van beleid. Bijzondere aandacht is er voor 

pluraliteit van waarden en beteknissen.  

 Analyse van beleid: begrijpen van beleidsprocessen en het verbeteren van theorieën van beleidsvoering en 

de analysemethodieken. 

 

Het epistemologisch debat dat ten grondslag ligt aan deze twee benaderingen gaat terug op het debat tussen 

rationalistische (= het verklaren en voorspellen van effecten ben beleidsvoorstelling) en hermeneutische (=descriptief 

en verkennend) benadering.  

 Rationele beleidsanalyse onder druk door: Complexiteit, Vele spelers en conflict, Imperfecte informatie, Urgentie 

 Rationele beleidsanalyse helpt: Complexiteit te structureren, Beleidskeuzen beter onderbouwen, Te leren en te 

verbeteren, Strategisch te denken 

2 Positie van de beleidsanalist 

2.1 Analyse van de beleidscontext 

2.1.1 De temporele context 

 Overheidsbeleid ontplooit zich in een bepaalde tijdspanne: 

 Financieel: het begrotingsjaar als de periode waarbinnen de middelen van een bepaald beleid worden 

vastgelegd of herzien.  

 Besluitvormingsvlak: afgebakend door de duur van de legislatuur (4 of 6 jaar) 

 Beleid situeert zich ook een bepaalde historische context waarin beleid wordt vormgegeven en door wegen die 

reeds vroeger werd ingeslagen. 

2.1.2 De geografische context 

Elke beleidsmaatregelen heeft betrekking op een bepaald geografisch territorium 

 Normatieve zones: uitdrukking van politieke wil vastgelegd in functie van de taken die zijn toegewezen aan 

territoriale collectiviteiten. 

 De analytische zones: overeenkomstig de behoeften van de analyse. Op basis van geografische of socio-

economische factoren. 

2.1.3 De institutionele en operationele context 

 De institutionele context bepaalt de bevoegdheden en de besluitvormingsmechanismen. Deze zijn versnipperd in 

verschillende bestuurslagen. Daarom altijd aangeven welke zaken al dan niet mogelijk zijn binnen de eigen 

bevoegdheden.  

 Het wetgevende  en institutioneel kader maken daarnaast ook duidelijk wat we zelf kunnen doen en wat anderen 

moeten doen. De beleidsmaker heeft weinig invloed op deze contextvariabelen. De beleidsomgeving zal 



daarentegen wel vaak hinderend of versnellend inwerken op het uiteengezette beleid of de beleidsmaker dat nu 

wil of niet.  

2.1.4 De deelnemers aan het beleid 

De deelnemende partijen kunnen gecategoriseerd worden volgens: 

 De politieke autoriteit/publieke institutie 

 De beheerder: verantwoordelijke voor de implementatie 

 De operator: de eigenlijke uitvoering op het veld 

 De doelgroepen, bestemmelingen of begunstigden 

 

Indirecte deelnemers: 

 De media 

 Belangengroepen 

 Politieke partijen 

 Onderzoekcentra en experten 

2.1.5 Synthesetabel 

 

2.2 De rol en vaardigheden van de beleidsanalist 

De rol van de beleidsanalist bestaat erin de besluitvorming in de publieke sfeer te onderbouwen. Daarvoor gericht 

onderzoek dat uitmondt in degelijk beleidsadvies. Belang van een cliëntorientatie: 

 “It is better for policy analists to give an uncertain answer to the question asked, rather than a certain answer to a 

question that was not asked !”  

 Dit betekent het volledig informeren van de cliënt en dus ook wijzen op onzekerheden, ambiguïteiten en 

zwakheden in de analyse. 

 Onlosmakelijk verbonden met politieke gebeuren dus. Daarom niet enkel opstellen als objectief technocraat maar 

ook belang van legitimiteit, gelijkheid, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en andere sociale waarden. 

 

De vaardigheden: 

 Beleidsanalytische vaardigheden 

 Conceptueel-analytische vaardigheden 

 Technische vaardigheden: statistiek, economie 

 Gevoeligheid voor politiek en organisatorisch gedrag 



 Ethische vaardigheden 

3 De opbouw van deze cursus 

Opgebouwd rond de oriëntatieproblemen van Dunn: 

 Probleemanalyse: 

 Oplossingsanalyse 

 Implementatieplanning 

 (Ex post evaluatie) 

 

 

 => Probleem en oplossingsanalyse: 

 Eerste stap die je moet zetten is een zelfanalyse (twee groepen mensen) 

 Lineair: schrijven van beleidsnota 

 Non-lineair: genereren van ideeën  

 Klantoriëntatie 

 Stappen in rationeel plan: 

 Probleemanalyse en oplossingsanalyse: 

 

 De probleemanalyse bestaat dan uit volgende deelstappen 

 

 Symptomen, modelleren probleem en variabelen (zie volgend deel) 

 Doelstellingen zijn in begin (input) vaag en moeten verder ontwikkeld worden (output) 

 Doelstellingen zijn algemeen en normatief en instrumenten zijn specifiek 

 De oplossingsanalyse bestaat dan uit volgende deelstappen 

 Kiezen van impact categorieën voor doelen  (ontwerpcriteria) 

 Beleidsalternatieven specificeren 

 Voorspellen van de impact 

 Waarde alternatieven in functie van impact en doelen 

 Vergelijken alternatieven 



 Voorstellen van aanbevelingen 

 

PROBLEEMANALYSE   

 

Teksten:  

 cursustekst: ‘Analyse van het beleidsprobleem’ 

 Weimer, L. & Vining, A., Policy Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2005. (Chapter 

14 Landing on Your Feet: How to Confront Policy Problems) 

 

1 Inleiding 

Om gepast overheidsbeleid te kunnen ontwikkelen en om het vervolg van deze crusus goed te kunnen vatten, moet 

eerst aandacht geschonken worden aan de analyse van een probleem. 

2 Problemen 

2.1 Wat is een probleem 

Een problem kan men omschrijven al seen discrepantie tussen een maatstaf (beginsel, norm) en een voorstelling van 

een bestaande situatie of verwachte situatie 

 = Probleem (Ps) = Norm (Ns) – Waarneming (Ws) 

 Problemen kunnen onderscheiden worden naar hun beïnvloedbaarheid, de mate waarin de overheid er beleid 

voor ontwikkelt, de mate waarin een probleem tot conflicten leidt, het aantal mensen dat er bij betrokken is en de 

aandacht die een probleem krijgt.  

 De veelheid aan indelingen is te wijten aan 

 Wisselwerking tussen beleidsproblemen 

 Subjectief bepaald wat problematisch is 

 Kunstmatig want enkel een probleem als er een oordeel gevormd wordt over de wenselijkheid 

 Dynamisch want problemen veranderen voortdurend 

2.2 Leeg beleid 

 Leeg beleid is een beleid dat geen actieve aanpak van het probleem voor ogen heeft. Er wordt slecht een 

schijnbare oplossing van het probleem gegeven zonder dat er iets aan de problematisch geachte situatie gedaan 

wordt. 

 Drie mogelijkheden van leeg beleid 

 Verlagen van een maatstaf/norm 

 Veranderen van de perceptie van de werkelijkheid  

 Verschil tussen norm en perceptie wegdefiniëren  

2.3 Soorten problemen 

Bij beleidsproblemen gaat het om een kloof tussen een maatstaf en een situatie, maar noch de situatie en de maatstaf 

zijn objectieve gegevenheden. Hoppe en van De Graag maken een onderscheid tussen maatstaven die veel of weinig 

consensus oproepen en situaties waar men veel kennis over weinig kennis over heeft. Zo kom je tot vier typen: 



 

Dunn onderscheid drie soorten problemen en de structuur van deze drie wordt bepaald door hun relatieve 

complexiteit:  

 

Typologieën van beleidskwesties  

 Wilson: spreiding of concentratie van kosten en baten 

 Lowi: verdelende, herverdelende, regulerende beleidskwesties  

 Hogwood : kosten en baten, uitkomsten, onderhandeling en conflict, opties  

 

Kosten en baten van beleidstypes : 

 

3 Probleemdefinitie 

Vragen die je kan stellen: wat is het, waarom is het een probleem, wat is de omvang, de verdeling, de evolutie 

doorheen de tijd, hoe verder ontwikkelen, de oorzaken, wat is er tot nu toe gedaan en met welk effect? Aan welke 

criteria moet de oplossing voldoen, en wat zijn de randvoorwaarden? 

3.1 Het definiëren van een probleem: stap voor stap 

Het definiëren van een probleem: Het verzamelen van goede informatie en het nagaan wie er door het probleem 

getroffen wordt, is de sleutel tot effectieve probleemomschrijving  

 Daarvoor diverse deelstappen nodig: 

 Bepalen van de symptomen  

 Structureren (‘framen’) van het probleem  

 Denken over de oorzaken van het probleem  



3.1.1 De symptomen van het probleem 

 Beleidsanalist dient symptomen te taxeren en een verklaring te geven voor het ontstaan ervan  

 De taxatie van symptomen is vooral van belang als achtergrondinfo voor de probleemanalyse  

 Nood aan empirische gegevens: Officiële statistieken, onderzoeksrapporten, info van middenveldorganisaties, 

ondernemingen,pers & interviews met experten… 

3.1.2 Structureer (frame) het probleem 

 Structureren van het probleem kan in termen van Marktfaling of overheidsfaling? 

 Marktfaling indien een van de volgende condities geschonden is: 

 Groot aantal kopers en verkopers  

 Perfecte in- en uittrede in de markt  

 Perfecte informatie-overdracht  

 Geen externaliteiten  

 Overheidsfaling 

 Bij framen van het probleem best niet enkel denken vanuit economische denkkaders maar best ook vanuit 

antropologische, sociologische, en psychologische denkkaders. De framing is namelijk belangrijk voor de 

oplossingen die gekozen worden. 

3.1.3 Denk over de oorzaken van het probleem 

Denk over de oorzaken van het probleem: 

 Causaal denken 

 3 bronnen om oorzaken te ‘vinden’: 

 Wetenschappelijke theorieën 

 Beleidstheorieën  

 Veldtheorieën 

3.2 Over probleempercepties en probleemdefinities 

 Probleempercepties- en definities: 

 Elke actor heeft zijn beleidstheorie met probleemperceptie en visie op het te voeren beleid want iedereen 

heeft een verschillende visie op de situatie en de normen/waarden voor de beoordeling. 

 Daarom  best alle actoren in kaart brengen. 

 Percepties kunnen verschillen naar inhoud, precisie, complexiteit en reikwijdte. 

 Je kan dit doen door het analyseren van beleidsvisies en zoeken naar doelen en middelen van de 

verschillende actoren. 

 Nuttig om de verschillende visies te kennen: 

 Vergroten van het inzicht van de ontwerper  

 Beter begrip van de deelaspecten  

 Creëren van een draagvlak  

 Uiteindelijk moet er en probleemdefinitie gekozen worden. Deze daarvan werkt door in inhoud, 

doeltreffendheid en aanvaardbaarheid van het beleid.  

4 Veldmodel 

4.1 Wat is het? 

 Veldmodellen hebben een specifieke structuur die verwijst naar de indeling van verklarende factoren.  



 Het structuren van veldmoddelen heeft twee functies: 

 een methode om de oorzaken van een probleem in kaart te brengen (en er dus over na te denken)  en zo 

hiaten vast stellen. 

 een schematische weergave van de oorzaken en eventuele gevolgen van een probleemsituatie om zo inzicht 

te verwerven in het causale proces 

 Het neemt de vorm aan van een pijlenschema 

4.2 Het ontwerpen van een causaal veldmodel 

Het is aan te bevelen dat bij het maken van een causaal veldmodel er een onderscheid gemaakt wordt tussen 

processen in het beleidsveld als uitgangspunt te kiezen. Een procesmodel redeneert eerder vanuit de gezamenlijke 

werking van verschillende oorzaken.  

4.3 Twee types van veldmodellen 

Types van veldmodellen  

 Enkelvoudig model = enkel oorzaken  

 Meervoudig model = oorzaken & gevolgen. 

 Dit model heft enkele voordelen: 

 Helder inzicht in de oorzaak-gevolg relatie 

 Een overzicht van alle gevolgen (of effecten) en dus ook van de niet-wenselijke effecten 

 Bepalen of een probleemsituatie adequaat omschreven is 

 Nadelen van dit model: 

 Relaties kunnen onoverzichtelijk worden 

 Het opstellen is een tijdsintensieve aangelegenheid. 

4.4 Het opstellen van een causaal veldmodel 

Veldmodelmanagenent – hoe opstellen? 

 STAP 1 – terreinverkenning  

 Verkennen van het probleem  

 Wat? Wie? Welke periode? Wat wordt met het ‘concept’ bedoeld? Is er een internationale invalshoek? 

Bestaat er cijfermateriaal, wetenschappelijke studies? 

 STAP 2 – opstellen van een conceptueel schema 

 Onder elkaar zetten van alle mogelijke oorzaken  

 Omschrijving geven van de mogelijke oorzaken  

 Oorzaken groeperen (+ schrappen) & verbanden tussen oorzaken groeperen  

 STAP 3 – opstellen pijlenschema  

 

 

4.5 Specifieke aandachtspunten 

Drie aspecten verdienen extra aandacht bij het uitwerken van veldmoddelen: 

 Causaliteit is enkel het geval wanneer het ene verschijnsel (de oorzaak) voorafgaat aan het andere (gevolg) en de 

samenhang niet kan worden verklaard door een derde verschijnsel.  

 Strikte ‘causaliteit’ is moeilijk aantoonbaar : Een situatie waarbij verschillende causale paden van een 

oorzaakvariabele naar een identieke gevolgvariabele leiden.  

 Best aangeven wat de graad van onzekerheid is.  



  ‘Imbalancedness’ treedt vaak op naarmate meer paden ‘imbalanced’ zijn, neemt de kracht van de theorie af  

 Enkel oorzaak-gevolg relaties daarom bij formuleren van variabelen aandacht besteden aan een heldere 

formuleren en vermijden dat de verklarende factoren overlappen.  

5 Bronnen voor probleemanalyse 

Bronnen van veldmodellen – waar info? 

 Wetenschappelijke theorieën  

 Over het te bestuderen probleem  

 Over gelijkaardige problemen  

 Empirisch datamateriaal rond verschijnselen  

 Beleidstheorieën  

 d.i. het geheel van veronderstellingen dat aan een reeds bestaand beleid ten grondslag ligt  

 Veldtheorieën  

 d.i. het geheel van veronderstellingen van mensen uit het beleidsveld  

  



Oplossingsanalyse 

 

SOORTEN BELEIDSINSTRUMENTEN 

Teksten : 

 cursustekst: ‘Beleidsinstrumenten’ 

 Van der Doelen F.C.J., ‘Beleidsinstrumenten in soorten : zwepen, wortels en preken’. In Handboek beleidsvoering 

voor de Overheid, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992, (M4050), 33p. 

1 Inleiding 

Politiek wordt wel eens omschreven als het doelbewust vorm geven aan de toekomstige samenleving. De vraag wat 

de overheid wil bereiken (doel) en hoe ze dat wil bewerkstelligen (middel) is echter niet altijd even gemakkelijk te 

beantwoorden. 

 Middel dat leidt tot een doel en een oorzaak dat leidt tot een gevolg. 

 Middel draagt bij tot het doel: beleidsinstrumenten die leiden tot een doel 

 Het middel treft het doel (doeltreffendheid) 

 Door in te werken op die oorzaak heb je een gevolg = proberen een impact hebben 

 

2 Beleidsinstrumenten 

Wanneer de overheid beslist om, in confrontatie met een problematische situatie, te interveniëren dan zijn er 

verschillende mogelijkheden = beleidsalternatieven.  Bij ontwikkelen van beleidsalternatieven kan de overheid gebruik 

maken van verschillende beleidsinstrumenten. 

2.1 sturen van de samenleving: van government naar governance 

Denken over instrumenten binnen een ruimere bestuurskundige context van sturing: 

 traditionele visie van government: uitgangspunt is een hiërarchische relatie tussen overheid (subject) en 

samenleving (object). De overheid moet problemen onderkennen, concrete doelstellingen formuleren en de 

nodige instrumenten inzetten om het probleem te verhelpen. Sturing valt samen met de overheid. 

 nieuwe visie van governance: steeds complexer wordende samenleving en dus complexer wordende problemen 

zorgt voor nieuwe visie. De overheid is vaak afhankelijk van verschillende actoren die de middelen voor het 

probleem om te lossen beheersen en zich op verschillende niveaus bevinden.  

 Governance = een multi-actor,multi-recources, multi-instrumenteel, multi-level, en multi-facetted benadering. 

 Sturing en coördinatie gebeurt door netwerken, samenwerkingsverbanden en overlegfora 

 Deze bestaan wel nog steeds naast elkaar dit is soms heel verwarrend en niet coherent 

2.2 wat zijn beleidsinstrumenten? 

Er zijn heel wat verschillende definities van beleidsinstrument: 

 er moet een onderscheid gemaakt worden tussen: 

 beheersinstrumenten: beleidsondersteunende instrumenten die worden ingezet voor de interne werking van 

de overheid 

 beleidsinstrumenten: gericht op het beïnvloeden van processen gesitueerd buiten of extern aan de overheid 



 Beleidinstrumenten zijn de missing link tussen drie componenten van overheidsbeleid: de 

overheidsdoelstellingen, de middelen en de kenmerken van de doelgroep. 

 DUS = alle middelen die een overheid ter beschikking heeft in een gegeven situatie om haar doelstellingen te 

bereiken. 

2.3 Classificatie van beleidsinstrumenten 

Er zijn heel veel verschillende soorten classificaties mogelijk op basis van verschillende criteria. Afhankelijk van het 

aantal categorieën is het een twee-, drie-, of meervoudige classificatie. Hier bespreken we er drie: 

2.3.1 Van der Doelen 

 Van der Doelen maakt een classificatie aan de hand van twee dimensies: 

 Instrumenten verdelen in communicatieve, juridische of economische sturingsmodel 

 De mate van dwingendheid:  continuüm van stimulerend naar repressief. Dit is de mate waarin een burger vrij 

is om een instrument al dan niet te gebruiken. 

 Stimulerend Repressief 

Communicatief Voorlichting Propaganda 

Economisch Subsidie Heffing 

juridisch Convenant Gebod, verbod 

 

 Juridisch sturen: de overheid treedt verplichtend op met geformaliseerde gedragsregels waarin wordt bepaald wat 

overheid en burgers moeten doen en laten. Gebaseerd op de klassieke oudheid der Romeinen en Grieken.  

 Geboden en verboden: gedragsnormen door de overheid eenzijdig aan de burger opgelegd. In de jaren 80 

stagneert het gebruik hiervan omdat het moeizaam loopt en er veel weerstand is (van codificatie naar 

modificatie). 

 Overeenkomsten: vrijwillige aangegane juridische verbinding van wederzijdse rechten en plichten. In de jaren 

90 wordt er niet meer gedereguleerd maar gezelfreguleerd (van modificatie terug naar codificatie). 

 Economisch sturen: met financiële incentives actoren overtuigen hun gedrag aan te passen. Gebaseerd op de 

utilitaristische traditie van Bentham.  

 Heffingen: belastingen. Deze roepen vaak weerstand op omdat ze onrechtvaardig bevonden worden omdat 

ze arm en rijk even zwaar zouden belasten.  

 Subsidies: kan al dan niet worden aangevraagd en moet niet gebruikt worden.  

 Communicatief sturen: overdracht van informatie om het gedrag van burgers te wijzigen door de kennis of 

waardering van bepaalde keuzemogelijkheid te veranderen. Traditioneel gebaseerd op vertrouwen van het 

Verlichtingsdenken. 

 Propaganda: wilsbeïnvloeding waarbij eigen meningsvorming van de burger aangetast wordt. In 

democratische rechtstaat is hier veel weerstand tegen. 

 Voorlichting: kennisvermeerdering waarbij zelfstandige oordeelsvorming van de burger centraal staat. 

 

 Deze driedeling werd ook al gebruikt door:  

 Weber: drie mogelijke sancties om gedrag van mensen te beïnvloeden: economische begunstiging, dreiging 

met fysiek geweld en het appeleren aan emoties en geloofsovertuiging.  

 Lindblom: drie technieken van sociale beheersing: ruil, autoriteit, overreding 

 Opklimmende dwang: de drie E-strategie 

 Education: verstrekken van informatie 

 Engineering: toedienen van selectieve prikkels 



 Enforcement: het vastleggen in regels. 

2.3.2 Hood 

 Hood: classificatie op basis van vier bronnen die de overheid ter beschikking heeft voor uitwerken van 

instrumenten (NATO). Hij rangschikt deze zelf op een schaal van opklimmende dwang. 

 Vier bronnen: 

 Nodaliteit (Nodality) 

 Autoriteit (Authority) 

 Financiën (Treasure) 

 Organisatie  (Organisation) 

 

2.3.3 Howlette & Ramesh 

 Howlett & Ramesh: een eenvoudige taxonomie gebaseerd op de aanwezigheid van de staat bij eht verstrekken 

van goederen en diensten die betrokken zijn bij het gebruik van elk instrument. Zo heb je vrijwill ige instrumenten 

aan de ene kant en verplichte instrumenten aan de andere kant met daartussen gemengde instrumenten. Deze 

categorieën worden toegepast op een inventaris van 64 instrumenten en zo krijg je volgende inventaris: 

 

 

2.4 Beleidsinstrumentenmixen voor het verhogen van effectiviteit en legitimiteit 

Bij een classificatie wordt er meestal gebruik gemaakt van dwingendheid als criterium. Deze gaan meestal van 

repressief en stimulerend. Deze twee kunnen verbonden worden met twee effecten van beleidsinstrumenten: 

legitimeren en effectueren.  

 effectiever hoe minder legitiem het vaak is dus je hebt een dalende curve. Je hebt er ook een aantal heel 

gedragen maatregelen zoals de campagnes maar of het dan wel voldoende effect heeft is niet zeker. 



 

 Proberen om op een hogere curve te geraken: hier zicht op krijgen via ex ante en ex post evalutie. In welke 

mate is het middel dan doeltreffend? Dit soort van studies zijn heel complex: hoe een juiste combinatie 

hebben van al +/- en al die domeinen. Zeer grondige kennis van de sector vereist.  

 Je kan ook een beleidsinstrumentenmix gaan gebruiken = meerdere instrumenten tegelijk inzetten zodat het 

gehele gebied tegelijk als legitiem wordt beschouwd en ook leidt tot de gewenste resultaten. Dit is de geven 

en nemen strategie. 

 Kanttekeningen: 

 Opletten dat de het niet een loutere accumulatie is van niet-effectieve instrumenten 

 Opletten dat ze hun effectiviteit niet verliezen doordat ze op elkaar inspelen 

 Er is een grijze zone tussen stimulans en repressief. 

 Legitimiteit wordt ook bepaald door het karakter van de doelstelling 

 Er spelen nog andere waarden mee: rechtvaardigheid en ethische aanvaardbaarheid 

 

Literatuur rond beleidsinstrumenten is niet echt veranderd de laatste jaren. Verschillende soorten geven en nemen 

strategie: 

 Juridisch geven en nemen (sticks): bij convenanten worden er ook dwingende voorschriften gebruikt die 

dienen als stok achter de deur.  

 Economisch geven en nemen (carrots): aan de ene kant gebruik maken van heffingen en aan de andere kant 

subsidies. Deze maken mogelijk dat ondanks grote weerstand een beleid toch kan doorgevoerd worden. 

 Communicatief geven en nemen (sermons): communicatie kan zowel een motiverend als een wervend deel 

bevatten (willen en weten). 

 

EX ANTE EVALUATIE VAN BELEIDSALTERNATIEVEN (MONETAIRE, KBA, KEA; MCA EN BOSDA)  

 

Teksten : 

 cursusteksten: ‘Beoordeling van alternatieve mogelijkheden en projecten’  

 cursustekst: ‘Methodes voor het vergelijken van beleidsalternatieven’ 

 Hellendoorn J.C. (Red) Evaluatiemethoden ex ante, Afdeling Beleidsevaluatie en instrumentatie, Den Haag, 2001. 

(selectie) 

 Janssen Ron en Van Herwijnen Marjan (2000) Beslissingsondersteuning voor complexe keuzevraagstukken 

(BOSDA voor Windows) (Beleidsanalyse) 

 Powerpoint BOSDA 



1 Inleiding 

1.1 Plaats in de beleidscylcus: 

Evaluatie: 

 Verschillende benaderingen: 

 Klassieke benadering: laatste fase in de cyclus 

 Alternatieve benadering: evaluatie doorheen de cyclus 

 Verschillende soorten evaluatie 

 de relevantie of geldigheid, de interne logica, de coherentie en consistentie, de implementatie, de verwachte 

effecten en impact van het beleid 

 de afweging van alternatieven voor beleid 

1.2 Ex ante evaluatie van beleidsalternatieven 

 Vraagstelling 

 “Doen we de goede dingen?” 

 Welke oplossingen bestaan er? 

 Welke oplossing is het ‘best’ in een gegeven context / vanuit een bepaald perspectief / in functie van een of 

meerdere doelstellingen? 

 

 Meerwaarde 

 Beleid maken is keuzes maken ! 

 Alternatieve oplossingen 

 Varianten van een alternatief 

 Combinaties van instrumenten 

 

2 Methodes voor het vergelijken van beleidsalternatieven 

2.1 Theoretische inleiding op analysetechnieken 

 Voor het vergelijken van alternatieven worden de doelstellingen als leidraad gebruikt.  

 Deze doelstellingen moeten eerst geoperationaliseerd worden. 

 Hiervoor kan het SMART-principe gebruikt worden. 

 Zo kunnen de effecten gemeten worden = door het beleid vooropgestelde concrete resultaten. De 

verscheidenheid aan oplossingen (alternatieven) kan dan beoordeeld worden op grond van voortgebrachte 

effecten 

 goede effecten (baten) en gebrachte offers (kosten) 

 Twee soorten: 

 Eindeffecten: situatieverandering in een beleidsveld bij bepaalde doelgroepen ten aanzien van fenomen.  

 Neveneffecten: positieve/negatieve gevolgen die niet bijdragen tot realiseren eindeffecten 

 Op het niveau van het individu of de gemeenschap 

 Effectentabel: 

 Onderscheid tussen: 

 Effectomschrijving: omschrijving in woorden 

 Effectindicator: operationele meeteenheid 

 De effectnorm: mate van bereiking van het effect 



 In een effectentabel kan de koppeling gemaakt worden tussen beoogde effecten, criteria en instrumenten aan 

de strategische en operationele doelstellingen. In één oogopslag kan een voorkeur geuit worden voor een 

specifiek alternatief want het geeft de effectiviteit van het beleid weer en in welke mate de middelen er toe 

bijdragen.  

 Zo kunnen verschillende methoden worden onderscheiden:  

 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (kba 

 Kosteneffectiviteitsanalyse (kea) 

 Multicriteria-analyse (mca) 

 Scenario-ontwikkeling 

 Je kan je best richten op de doelstellingen om een keuze te maken: 

 

 Criteria kunnen niet altijd aan de hand van kwantitatieve meeteenheden gemeten worden 

 Nulalternatief mag niet vergeten worden 

 Beslissingmethodes zijn slechts beslissingsondersteunend 

2.2 Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) 

2.2.1 Omschrijving 

Eén van de mogelijke methode is het vergelijken van de voor- (baten) en nadelen (kosten) van een beleidsinitiatief 

of van alternatieven. 

 Maatschappelijke kosten en baten: een kosten-batenanalyse is een analyse van sociale baten voor de 

samenleving als geheel.  

 Onderscheid tussen 

 Maatschappelijke baten: uigedrukt aan de hand van het concept betalingsbereidheid 

 Maatschappelijke kosten: de kost van de productiefactoren ingezet in kader vh project 

 Het is een methode die verankerd in welvaartstheorie (zie verder):  

 om de maatschappelijke welvaart te verhogen wordt het Hicks-Kaldorcriterium gebruikt: een project waarvan 

de baten de kosten overtreffen wordt geacht de sociale welvaart te verhogen.  

 Het gaat om netto-sociale baten. De meest particuliere beslissingen worden niet getroffen op hun effect voor 

de maatschappij maar wel voor hun effect op de opbrengst van de betrokken organisatie 

 Voorwaarde = kwantificering in monetaire termen: geeft een gekwantificeerd overzicht van de maatschappelijke 

voor- en nadelen over een langere periode van alternatieve beleidsmaatregelen 

 Om de kosten en baten die over een te beschouwen periode (toekomst) te verwachten zijn in één vergelijkbaar 

criterium uit te drukken is het noodzakelijk om de toekomstige kosten en baten te verdisconteren. Toekomstige 

kosten en baten uitdrukken aan de hand van de discontovoet. Zo krijg je de netto actuele waarde. 



2.2.2 Situering in besluitvormingsproces 

Het is te situeren in het besluitvormingsproces bij de voorbereiding van de besluitvorming en bij de afweging van 

verschillende alternatieven: 

 Ex ante evaluatie 

 KBA wordt vooral gebruikt als een beoordeling of waardering van grote overheidsinvesteringen. Andere auteurs 

zeggen wel dat het hier niet toe beperkt mag worden en ook louter administratieve maatregelen kan evalueren.. 

2.2.3 KBA en welvaartseconomie 

KBA wil dus de welvaart verhogen. De welvaartseconomie bestudeert hoe en onder welke voorwaarden men moet te 

werk gaan om de welvaart van een gemeenschap optimaal te maken.  

 Pareto: maatschappelijke welvaart verhoogt zolang men in de maatschappij de welvaart van één of meer 

personen kan verbeteren zonder daarom de welvaart van een andere persoon te verminderen. 

 Onder een aantal voorwaarden zorgt het marktmechanismen tot een Pareto optimum 

 Probleem is echter het verband tussen de sociale welvaart en de individuele welvaart. Hoe hier mee rekening 

houden? 

 Indifferentiecurve van één man als gemeenschapscurve nemen 

 Alles gewoon optellen 

 Politieke of collectieve besluitvorming 

 De maatschappelijke welvaart is echter niet helemaal gelijk aan de som van de individuele welvaart maar er is 

wel een verband. 

 Impossibility theorem van Arrow: er is geen methode voor het vaststellen van een sociale rangschikking van 

alternatieven want deze zijn gebaseerd op individuele voorkeuren en deze zijn niet altijd om te zetten in een 

transitief groepsbesluit.  

 Het compensatieprincipe (Hicks en Kaldor): er zijn altijd negatieve gevolgen zijn dus voldoen aan het Pareto 

criterium is eerder dat de winst voor bepaalde personen opweegt ten opzichte van het verlies van andere mensen. 

 Externe factoren (Spill-over effects, externalities): externe effecten ontstaan wanneer baten en kosten niet 

toevloeien naar degene voor wie het project bestemd is. Voor- en nadelen dus zonder dat de huishouding die het 

project uitvoert hier de financiële gevolgen van ondervindt.  

 Tijdshorizon: Belangrijke projecten hebben meestal effecten in de toekomst terwijl offers in het heden gebracht 

worden. De kost gaat vooraf aan de baat. Belangrijk dus om de tijdshorizon vast te stellen. Dit komt tot uiting in de 

discontovoet.  

2.2.4 Toepassing 

 

 kosten vaststellen 

 Mogelijkehden: 

Afbakening beleidsintiatief

en alternatieven

identificatie van

baten (effecten)

bepaling van

referentiesituatie

waarderen van baten bepalen van kosten

wegen van

kosten en baten

1

6

54

23



 uitgaven voor implementatie + onderhoudskosten + (negatieve baten) 

 positieve + (negatieve baten) 

 Aandachtspunten: 

 Kosten voor de beleidsverantwoordelijke of uitvoerende actor afzonderen van maatschappelijke kosten 

zonder directe financiële gevolgen voor deze actor  

 Opportuniteitskosten in rekening brengen? 

 Kostenbesparing als een voordeel?  

 Belangrijkheid van effecten  

 Onderscheid 

 Hoofdeffect 

 Neveneffect  

 Kwantificeren in gebruikelijke meeteenheid (effectentabel),  vervolgens bedrag bepalen 

 Omzetting in monetaire termen 

 geldwaarde  bepalen 

 Verrekenen van het tijdsperspectief 

 voor- en nadelen maar ook kosten treden verspreid in de tijd op  

 verdisconteren: gemeenschappelijke monetaire basis door aanpassing aan actuele waarde 

 keuze van discontovoet r 

 keuze tijdshorizon (5j, 10j, 20j, >20j,…)  

 De totale baten over de 10 jaar in actuele waarden zijn gelijk aan de optelsom van de verdisconteerde 

jaarlijkse verschillen tussen voor- en nadelen, ofwel de som van de verdisconteerde jaarlijkse batensaldi 

(BS): 

 

= 

 De totale kosten over de 10 jaar in actuele waarden zijn gelijk aan:  

 

 Beoordeling 

 Maatschappelijke dimensie 

 ∑ individuele voorkeuren = gemeenschappelijke voorkeur ??  

2.2.5 Voor- en nadelen 

 Voordelen: 

 Essentiële vragen  hogere transparantie 

 Aandacht voor negatieve effecten  ontwikkeling flankerend beleid  

 Nadelen: 

 Afhankelijk van andere technieken voor dataverzameling 

 Beschikbaarheid en betrouwbaarheid inputdata: onzekerheid ~ t 

 Wat met ‘ongrijpbare’ effecten? (imponderabilia) 

 Wat met moeilijk monetair uit te drukken effecten? 
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2.3 Kosten-effectiviteitsanalyse 

2.3.1 Omschrijving 

Het is niet altijd mogelijk om het effect van een project in geld uit te drukken (tijd, mensenlevens, milieuvervuiling,…). 

De effecten kunnen in dat geval wel gerelateerd worden aan kosten. Men concentreert zich dan op de doelstellingen 

die wel concreet kunnen worden gekwantificeerd. 

 Hoe verhouden kosten zich tot effecten?  

 Analoog met KBA: gekwantificeerd, maatschappelijk perspectief 

 Verschillen tegenover KBA:  

 nadruk op kosten (minimalisering) OF op effecten (maximalisering), naargelang de invalshoek 

 effectenmaximering: projecten met dezelfde kosten die het effectiefste is kiezen 

 kostenminimalisering: projecten met dezelfde effectiviteit die met de laagste kosten kiezen 

 niet alles in geldtermen: de baten worden in niet-monetaire termen uitgedrukt 

 De procedure is als volgt: voor alle doeleinden de gewenste effectiviteit vaststellen, bepaald de gewenste hoogte 

van de financiële middelen, confronteer dit met de beschikbare middelen, stel mogelijk effectiviteitsvermindering 

vast indien te weinig middelen en maak dan een keuze. 

2.3.2 Context voor gebruik 

 In de beleidscyclus: 

 Ex ante: vergelijking en afweging van alternatieven 

 Ex post: vergelijking van gelijkaardige projecten of beoordeling alleenstaand beleidsinitiatief 

 Voor 

 Sterk gelijkende alternatieven (homogene effecten) 

 Varianten van eenzelfde project: kostenminimalisering 

 Sterkere verschillen: effectmaximalisering binnen gegeven budget 

2.3.3 Toepassing: 

 Afbakening alternatieven en referentiesituatie (cf. KBA) 

 Bepalen van kosten en effectparameters 

 Beleidsdoelstellingen vertrekpunt voor effectparameters 

 Focus op hoofdeffecten en bedoelde effecten 

 Waardering van effecten 

 Voorstelling resultaten 

 Bij effectmaximalisering: tabel of balans met positieve en negatieve effecten per alternatief 

 Bij kostenminimalisering: kostentotaal per alternatief, eventueel kosteneffectiviteitsratio (Welke meerprijs voor 

surplus aan effectiviteit?) 

 Confrontatie van gewenste en beschikbare financiële middelen 

 hoeveel effectiviteitsverlies om binnen de marges van budget te blijven? 

2.3.4 Voor- en nadelen 

 Voordelen: 

 Aandacht blijft geconcentreerd op de te bereiken doelstellingen 

 Subjectieve elementen van besluitvorming worden meer expliciet naar voren gebracht 

 De invoering in samenhang met andere maatregelen wordt bekeken tegen achtergrond van beschikbare 

financiële middelen 



 Toepasbaar ex ante, tussentijds en ex post 

 Nadelen: 

 Kosten (monetair) kunnen niet vergeleken worden met baten (niet-monetair). Wel door elkaar delen om ze te 

kunnen rangschikken. 

 Nut KEA hangt af van ontwikkeling en waardering van accurate maatstaven voor effectiviteit 

2.4 Multicriteria-analyse (BOSDA) 

2.4.1 Omschrijving 

Dit is een tool om te komen keuzes tussen beleidsalternatieven, ter ondersteuning van beslissingsproces te 

structureren om tot een eindconclusie over evaluandum of alternatieven  

 Verschil met vorige methodes 

 Niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve criteriumscores opnemen 

 Bepaald criterium kan zwaarder meetellen door een gewicht er aan te geven. 

 Context voor gebruik 

 Beleid met grotere complexiteit 

 Veel evaluatiecriteria 

 Hoge graad van diversiteit van criteria en perspectieven 

 Belang van consensus tussen verschillende stakeholders  

 Inzetbaar ex ante, maar ook ex post 

 Finaliteit: geen juiste oplossing, wel ondersteunend instrument 

 Er wordt vertrokken van de effectentabel (keuze van evaluandum en criteria) en dan 

 Worden de scores ingevuld 

 Gaat men de scores aggregeren om na te gaan welk alternatief beste scoort 

 Om dit te kunnen doen moeten de scores gestandaardiseerd worden 

2.4.2 Het invullen van de scores 

Bij evaluatie van scores op verschillende criteria is het belangrijk de meetschaal waarop de scors gebaseerd zijn voor 

ogen te houden: 

 Kwalitatieve meetschalen 

 Nominale schaal: alternatief wordt beschreven door er een naam aan te geven (vb: ja/nee) 

 Ordinale schaal: alternatieven worden een rangorde toegekend (helemaal akkoord – akkoord – neutraal – niet 

akkoord – helemaal niet akkoord) 

 (+++/- - - schaal) 

 kwantitatieve informatie 

 intervalschaal: rangorde toegekend aan alternatieven en een uitspraak gedaan over de omvang van het 

verschil tussen scores (vb: graden celsius geen absoluut nulpunt)  

 Ratioschaal: verschillende alternatieven een score geven die toelaat zowel verschil als verhouding tussen de 

alternatieven af te leiden. (vb: km: absoluut nulpunt mogelijk) 

2.4.3 De methodes van aggregatie 

De criteria met hun verschillende eenheden uitgedrukt in scores moeten allemaal in rekeningen gebracht kunnen 

worden. Daar zijn heel veel verschillende methode voor. Keuze van de methode gebeurt best na het identificeren van 

de criteria want het belangrijkste beslissingscriterium hier is of de criteria kwantitatief of kwalitatief zijn. Een 

hulpmiddel om de juiste te kiezen: 



 

Mogelijkheden: 

 Gewogen sommering: criteriumscores x toegekend gewicht 

 Concordantieanalyse: mate van gelijkenis en verschil 

 Regime: enkel kwalitatieve criteria en gemengde criteriumscores, in combinatie met kwantitatieve of kwalitatieve 

gewichten 

 Evamix: kwantitatieve en kwalitatieve criteria, aandacht voor invloed van methodologische assumpties 

 

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen: 

 

 



Bij gewogen sommering in BOSDA kan best niet gewerkt worden als er ook kwantitatieve criteria worden 

meegenomen. Er zit ook een rekenfout ingebouwd bij de ordinale schaal in gewogen sommering want daar is score 1 

slechtste ipv beste. 

2.4.4 Standaardisatie van scores 

Standaardisatie: 

 Onderscheid tussen 

 Kostencriterium: hoe hoger de score hoe slechter het alternatief scoort voor dit criterium 

 Batencriterium: hoe hoger de score, hoe beter het alternatief scoort voor dit criterium 

 Standaardiseren op verschillende manieren 

 Maximumstandaardisatie: tussen 0 en maximumscore 

 Doelstandaardisatie: tussen zelf bepaalde min en max score 

 Intervalstandaardisatie: tussen bekomen min. en max score 

 Kenmerken: 

 Vorm van de curve: linair of niet lineair (conves, concaaf, s-vorm, vrije vorm) 

 

Wegen van criteria: best pas na standaardisatie 

 Aan te raden om de gewichten van de hoofdcriteriumgroepen gelijk te verdelen en de rest te verdelen over de 

andere groepen. Zo bekomt men verschillende rangorden want niet alle criteria of subdoelstellingen zijn per 

definitie even belangrijk bij een MCA.  

 Verschillende manieren: 

 Directe/stated preference methoden: trade-off, swing, rating, ranking, verbal statement, paarsgewijze 

vergelijken, en scenario-methode. 

 Indirecte/revealed preference methode: 

 Gebaseerd op vroegere keuzes 

 Gebaseerd op rangschikking van een aantal gekende alternatieven 

 Aandachtspunten: argumentatie en transparantie van keuzes want er zijn een aantal valkuilen 

 Afstemmingsslag nodig wanneer gewerkt wordt met paarsgewijze vergelijking door verschillende groepen. 

 Nood aan adequate expertise van beoordelaars  

 criteria waarop alternatieven minimaal verschillen, krijgen laag gewicht 

 verhouding tussen criteriumscore en globale omvang problematiek waarvoor criterium staat  

 De keuze voor een methode hangt sterk af van de algehele MCA methode 

2.4.5 Uitvoeren van de MCA 

Uitvoeren van de rangschikking door enkel nog op een knop te drukken. 

2.4.6 Onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse 

Analyse nodig om de Robuustheid van de resultaten te testen. Drie analyses mogelijk: 

 Visie: bij het eindresultaat een analyse maken van een aantal visies (= de gekozen verdeling van gewichten). 

 Onzekerheidsanalyse (criteriumscores): vaak zijn scores waarmee gewerkt word inzeker. 

 Bepalen voor elk criterium wat de onzekerheidsmarge is: score of afstand tot dichtstbijzijnde alternatief 

 Voer de onzekerheidsanalyse uit 

 Vergelijk de rangschikking met de rangschikking uit de basisafweging en bekijk welke alternatieven beduidend 

beter of slechter scoren. 

 Gevoeligheidsanalyse (gewichtenset) 



 Wanneer is mijn beste alternatief niet meer het beste alternatief? 

 Wanneer veranderen twee alternatieven van plaats? 

 Nagaan wat het effect is van het veranderen van het gewicht van één criterium 

2.4.7 Voor- en nadelen 

 Voordelen   

 MCA betrekt in belangrijke mate de verschillende stakeholders  

 Tracht bepaalde elementen in een beslissingsproces te kwantificeren 

 Flexibiliteit voor het omgaan met diversiteit van criteria 

 Nadelen: 

 Vereist veel data 

 Vereist vaak actieve participatie van experts 

 Tijdsintensief 

 Fixatie van criteria die in realiteit veranderlijk zijn 

2.4.8 BOSDA 

BOSDA = Beslissingsondersteunend systeem voor discrete alternatieven 

 « …een hulpmiddel voor het ontwikkelen, vergelijken en beoordelen van alternatieven ter voorbereiding van 

een beleidsbeslissing… »  

 Van de Vrije Universiteit Amsterdam en Ministerie van Financiën Nederland 

 Verschillende typen Multi-criteria methoden, kosten-baten analyse aangevuld met grafische presentaties, 

waarderingsmethoden en een breed scala aan methoden voor gevoeligheidsanalyses kunnen gebruikt worden. 

 Het wordt veelal gebruik bij ondersteuning van beslissingen over complexe vraagstukken met een groot aantal 

criteria in de evaluatie. De criteriumscores zijn afkomstig van technische studies en meestal een combinatie van 

kwantitatieve scores en een beoordeling van deskundigen op plussen en minnen schaal. 

 Vier stappen: probleemdefinitie, evaluatie, gevoeligheidsanalyse en rapportage 

2.5 Scenarioanalyse 

2.5.1 Inleiding 

Deze methode is interessant omdat er rekening gehouden wordt met verschillende mogelijke toekomstscenario’s en 

omdat het een participatieve aanpak gebruikt. 

2.5.2 Definities 

 Scenario: heeft zeer veel verschillende betekenissen 

 Omgevingsscenario: betreft externe factoren om een beeld te geven van toekomstige situaties van een 

onderwerp. Dit is waar het om gaat in dit deel. 

 Beleidsscenario of strategie: Dit betreft interne factoren onder controle van beleidsvoerder. Mogelijke 

programma’s van beleidsmaatregelen die in de toekomst uitgevoerd zullen worden. 

 Scenarioanalyse: 

 De ontwikkeling van doelstellingen van beleid is het gevolg van de inwerking van een strategie onder een 

bepaald omgevingsscenario.  

 De analyse bestaat uit 

 een evaluatie van alternatieve strategieën onder verschillende omgevingsscenario’s. 



 Als de stratgieën in sommige scenario’s goed scoort en in de andere minder worden de factoren van 

onzekerheid die dit bewerkstellingen geïdentificeerd. 

 Proberen informatie over de cruciale onzekerheidsfactoren te verzamelen 

 Proberen de strategie te wijzigen of flankerende maatregelen gebruiken. 

 Dan kan de beste strategie gekozen worden 

 Scenario-ontwikkeling: opstelling van omgevingsscenario’s voor de analyse.  

 Twee soorten: 

 Varianten van toekomstvoorspelling met daarin calculeerbare onzekerheid of risico 

 Mogelijke toekomstbeelden met fundamentele onzekerheid (waar het om gaat hier) 

 Voorwaarden: 

 Interne consistentie 

 plausibiliteit 

2.5.3 Het doel van scenarioanalyse 

Het vergelijken van alternatieven met als voordelen: 

 Risicobeheersing 

 Bijbrengen van beter inzicht in de omgevingsfactoren 

 Consensusvorming 

 Stimulering van de creativiteit 

2.5.4 Het stappenplan voor scenario-ontwikkeling 

 Bepaal onderwerp/doelstellingen en tijdshorizon 

 Identificeer relevante omgevingsfactoren 

 Groepeer sleutelfactoren: tot categorieën van drijvende krachten of sleutelfactoren 

 Externe factoren: niet beïnvloedbaar of Interne factoren: controleerbaar en dus niet relevant hier 

 Best gebruik maken van ongeveer 8 factoren die elk zo gedefinieerd zijn dat ze in de toekomst in twee 

richtingen kunnen evolueren (links-rechts, stijgen-dalen, …) 

 Plaats de sleutelfactoren in een belangrijkheid-onzekeheidsmatrix 

 Mate van onzekerheid 

 Mate van belangrijkheisd 

 Mogelijkheid 

 Gemeenschappelijke basis (lage onzekerheid en hoge belangrijkheid): vooral deze gebruiken voor de 

beoordeling van strategieën en dus in scenario’s verwerkt worden. 

 Scenariobouwstenen (hoge onzekerheid en hoge belangrijkheid): deze vormen de differentiërende 

kenmerken voor de verschillende scenario’s 

 Inkleuring scenario’s (lage onzekerheid en lage belangrijkheid) 

 Niet opgenomen (hoge onzekerheid en lage belangrijkheid) 

 Selecteer de twee belangrijkste, onzekere sleutelfactoren als basis voor vier scenario’s: uit de bouwstenen wordt 

de twee belangrijkste omgevingsfactoren gekozen. Deze kunnen in twee richtingen evolueren dus zo krijg je vier 

mogelijke scenario’s. 

 Kies de verder te ontwikkelen scenario’s en geef ze een naam 

 Pas de overige sleutelfactoren in de scenario’s in 

 Werk de scenario’s uit. 



2.5.5 Procesmatige aspecten 

 Deelnemers 

 Scenarioteam voor deelname aan de workshops om de scenario’s te ontwikkelen 

 Kernscenarioteam voor de voorbereiding van het proces en de uitschrijving 

 Het proces 

 De voorbereiding 

 De workshops 

 Doel en afbakening 

 Achtergrondinformatie gegeven 

 Brainstorm over omgevingsfactoren 

 Clusteren van omgevingsfactoren 

 Prioritiseren van sleutelfactoren 

 Keuze van te ontwikkelen scenario’s 

 Ontwikkeling van ruwe scenario’s 

 Terugkoppeling in plenaire sessie. 

 Afwerking scenario’s 

 Gebruik scenario’s 

2.5.6 SWOT-analyse 

Gelijkaardige techniek is de SWOT-analyse: strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Sterktes en zwaktes 

kunnen als interne factoren beschouwd worden inherent aan de strategie. Kansen en bedreigingen zijn externe 

factoren. Wanneer de interne en de externe factoren in kaart zin gebracht worden ze met elkaar in verband gebracht 

om de wisselwerking te zien en te kijken hoe bedreigingen opgevangen kunnen worden en kansen benut. Zo nagaan 

in hoeverre een beleidsinterventie is aangepast aan zijn context. 

 

BESLISSEN EN OPVOLGEN ONDER ZEKERHEID, RISICO EN ONZEKERHEID  

 

Teksten : 

 Buijs A., Kwantitatieve toepassingen. Een aantal toepassingen van wiskunde en statistiek in de bedrijfskunde. 

Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1983. (Hoofdstuk 2: Beslissen, p.31-53.) 

 De Boer H.F., Binsbergen P.A., ‘Beslissen met behulp van de SAATY-methode’. In Beleidsanalyse, 1989(2), 5-11. 

 Otten M., ‘Ontspoorde technisch-complexe projecten’. In De Bruijn J., De Jong P., Korsten A. en Van Zanten W.,  

(Red.) Grote Projecten, Besluitvorming & Management. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 1996 

(Hoofdstuk 11: p.233-243). 

1 Inleiding 

Na een grondige analyse van de aspecten die een bepaald probleem typeren moet er een beslissingen genomen 

worden met betrekking tot de te volgen strategie.  

 Een aantal elementen spelen daar een belangrijke rol in. 

 De alternatieve keuzemogelijkheid 

 De states of nature of de omstandigheden 

 De uitkomsten als resultaat van de omstandigheden in combinatie met de gemaakte keuze 



 Om een keuze te kunnen maken moeten we een keuzecriterium hanteren en informatie hebben over de 

waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis. Met betrekking tot de omstandigheden zijn er 

dan drie varianten 

 Volstrekte zekerheid over de omstandigheden dan ligt de keuze voor de hand 

 Volstrekte onzekerheid wanneer er niets te zeggen valt over de kansen dat een bepaalde omstandigheid zal 

optreden 

 Gegeven kansen (risico): als gegeven is hoe de kansen zijn op een bepaalde omstandigheid 

2 Beslissen onder onzekerheid 

Beslissingen nemen wanneer je alleen dit gegeven hebt: 

 kleine drukte middelmatige drukte grote drukte 

kleine grootte +50 (surplus) +70 +80 

middelmatig grootte -20 +120 +140 

grote grootte -150 0 +250 

2.1 Besluitvormingspatronen  

Als we aannemen dat er volstrekte onzekerheid is dan kunnen we toch volgende criteria toepassen: 

 maximin: pessimistische visie want kijken naar de ongunstigste uitkomst. Hier wordt het alternatief gekozen dat 

de grootste ongunstigste uitkomst heeft. 

 maximax: optimistische visie: kijken naar de hoogste opbrengst. Kiezen voor het alternatief waarde hoogste 

opbrengst het hoogst is.   

 minimax regret: beslissing van de minste spijt. Het gekozen alternatief bekijken in het licht van de opgetreden 

state of nature. Je kiest het alternatief waarvan het spijtbedrag zo laag mogelijk is. 

 klein middelgroot groot 

klein 0 +50 +170 

middelgroot 70 0 +110 

groot 200 120 0 

 Laplace: Deze maakt pseudokansen door er van uit te gaan dat de kansen (qua drukte) even groot zijn: elk 1/3. 

Dan de verwachte waarde berekenen voor die drie situatie, dat kan door de som van (kans X het bedrag in de 

tabel). Dan kies je het alternatief met de hoogste gemiddelde opbrengst. Hier is dat middelgroot. 

2.2 De SAATY-methode 

Beslissingen moeten vaak genomen worden onder onzekerheid. De Saaty-methode is een een methode die kan 

gebruikt worden in complexere besluitvormingssituaties waarbij de kennis van de beslisser kan aangewend worden en 

er met onzekerheid kan omgegaan worden. 

2.2.1 Methodiek 

Het is een meetinstrument dat dient ter ondersteuning van keuzeprocessen.  

 De beslisser staat hierin zeer centraal en kan altijd zijn oordeel, ten aanzien van bepaalde aspecten van het 

probleem, wijzigen en de methode kan dit flexibel inpassen. 

 Kwalitatieve oordelen worden daarbij gekwantificeerd 

 

De methode kent twee fasen: 



 Het probleem analyseren 

 Het probleem wordt uiteengerafeld in een aantal componenten 

 Er worden een aantal criteria gekozen in relatie met de beslissingssituatie 

 Deze criteria vormen de basis voor de rangschikking v/e aantal elementen in een hiërarchie. 

 De hiërarchie: is een abstractie van de werkelijkheid die het mogelijk maakt de relatie tussen de 

onderscheiden elementen en de invloed ervan op de beslissingssituatie te bestuderen. 

  Een hiërarchie bestaat uit een aantal niveaus.  

 Op het hoogste niveau staat het doel 

 Dan de elementen die dit beïnvloeden 

 Daaronder de elementen die de elementen op niveau twee beïnvloeden 

 Het is belangrijk aan te geven wat het doel is van de hiërarchie want dat bepaalt welke elementen 

opgenomen moeten worden. 

 Elk afzonderlijk element moet goed worden omschreven.  

 In de tweede fase worden alle elementen beoordeeld en krijg gewichten toegekend. 

 De gewichten geven aan welk alternatief geprefereerd wordt want zo wordt duidelijk wat de invloed van een 

element op het laagste niveau op het hoofddoel.  

 Dit gebeurt op basis van paarsgewijze vergelijking 

 Dan wordt er een prioriteitenvector gemaakt 

2.2.2 Opmerkingen 

Het onderling vergelijken is een methode die vaak onbewust gebruikt wordt toch kan het belangrijk zijn deze te 

expliciteren om geen inconsistente redenering te maken en het controleerbaar te maken. 

 De methode kan kwantificeerbare en minder makkelijk kwantificeerbare elementen vergelijken 

 Er wordt meer informatie gegeven dan strikt noodzakelijk is 

 Bij meer dan één beslisser moet er onderling consensus gevormd worden rond de gewichten die gegeven worden 

tijdens de paarsgewijze vergelijking. 

 Wanneer een groot aantal elementen met elkaar moeten worden vergeleken kan een consistentieprobleem 

optreden die kan aangetoond worden door de consistancy ratio en berekend kan worden.  

 Het maken van de hiërarchie is een complexe, moeilijke en tijdrovende bezigheid. Er kunnen ook geen 

horizontale relaties in onderkend worden. 

2.2.3 Toepassingen 

 Economische toepassingen 

 Als expliciet subjectief forecasting instrument 

 Als strategisch planning-instrument 

 Als instrument voor conflict oplossing 

3 Beslissen met behulp van kansberekening 

3.1 Verwachte waarde 

Indien er bij beslissingsproblemen aangegeven is hoe groot de kansen zijn op verschillende omstandigheden dan kan 

er zorgvuldiger een alternatieve keuzemogelijkheid gekozen worden.  

 Hiervoor moet de verwachtingswaarde berekend worden. Dat is per alternatief de som van de (kansen x de 

gegevens in de tabel). Hier ga je dan kiezen voor het alternatief met de grootste verwachte waarden. 



 Verwachte waarde bij een perfecte voorstellen: als je perfect zou weten op voorhand hoeveel warme maaltijden er 

besteld worden dan kan je je daar op afstemmen om er ook exact zo veel te maken.  

 Dergelijke voorspelling kunnen we enkel doen op basis van markt onderzoek. Dit kost echter ook geld dus is 

die investering het waard?  

 Daarvoor moet je de verwachte waarde op de diagonaal (=perfecte afstemming) berekenen en vergelijken 

met het alternatief dat de grootste verwachte waarde had. Het verschil bepaald hoeveel je maximum mag 

uitgeven aan marktonderzoek om geen verlies er aan te doen. 

3.2 Beslissingsbomen 

Bij beslissingsbomen treft men vaak een aantal elkaar opvolgende beslissingsmomenten aan. Om te bepalen welke 

de verstandigste weg is die moet ingeslagen worden moet er een overzicht gemaakt worden van alle mogelijke 

opbrengstbedragen. 

 Een beslissingsboom 

 Elk rechthoekje is een keuzeknooppunt waar je dus een beslissing moet maken 

 Elk rondje is een kansknooppunt: hier worden twee of meer verschillende states of nature weergegeven. 

 De terugtekenmethode = de berekening van de verschillende verwachtingswaarden en het hierbij terugzoeken 

welke alternatieven gekozen moeten worden  

 Hiervoor worden eerst de opbrengstbedragen opgezocht aan het einde van de vertakking 

 Bij elk kansenknooppunt verbonden aan het einde van die vertakkingen wordt de verwachte waarde berekend 

(de soms van (de kansxopbrengstbedrag)). 

 Zo kan een keuze gemaakt worden in het keuzeknooppunt tussen de twee kansknooppunten.  

 

 De werkelijkheid is echt soms nog complexer; er zijn meerdere opeenvolgende keuze-knooppunten mogelijk 

 

4 De Nutstheorie 

In dagelijkse situaties is er strijd tussen wat men met het verwachtingscriterium zou beslissen en wat men eigenlijk 

beslist. De keuze die een willekeurig persoon maakt bij een beslissing is ook afhankelijk van die zijn eigen 

risicohouding.  

 Elke beslisser gaat elk bedrag op een eigen manier waarderen door te formuleren hoeveel genoegen, 

aantrekkelijkheid of nut zo’n bedrag hem oplevert.  

 De nutsfunctie = U(x) en kan voor ieder individu een andere gedaante aannemen en hangt samen met de 

persoonlijke risicohouding. Er zijn wel enkele eisen: 

 De nutsfuncties is een monotoom stijgende functie: als het bedrag stijgt zo ook de waardering 

 Als er twee uitkomsten gelijkwaardig zijn dan heeft de nutsfunctie voor beide uitkomsten dezelfde waarden 



 In een situatie met onzekerheid kan de waardering van de strategie gelijk zijn aan het verwachte nut van de 

onzekere uitkomst. U(beslissing)=pU(A) + (1-p)U(B) 

 Verschillende gedragingen: 

 Risicomijdend: het verwachte nut bij een zekere uitkomst ligt hoger als die bij een onzekere 

 Neutraal: nutsfunctie is dan een rechte lijn waar je enkel reageert op de nutsfunctie. Als je eronder zit dan heb 

je de risicozoekenden en die erboven zijn de risicomijdenden. 

 Risicozoekend: de gokker daarbij is het verwachte nut hoger bij een verwachtingswaarde die lager ligt dan het 

zekere contante bedrag. 

 Deze nutsfunctie kan je zelf bepalen: Ieder individu heeft dus een eigen nutsfunctie. 

 Dit komt sterk overeen met de verwachte waarde maar in de formule van de verwachte waarden worden de 

nutswaarden ingevuld.  

 Om er achter te komen hoe je nutsfunctie in elkaar zit moet je nagaan op welk moment je een andere keuze 

zou maken wanneer de bedragen veranderen. Op het moment dat je van beslissing verandert dat is het 

zekerheidsequivalent. Probleem is dat niet iedereen zo consistent is hierin. 

5 Beslisconflicten 

Er kunnen zich tijdens de uitvoering van een bepaalde beslissing onverwachte complicaties voordoen waardoor 

besluitvormers geconfronteerd worden met een kritieke keuze tussen het onverkort voortzetten van het project of het 

ingrijpend wijzigen ervan. Dergelijke beslissingen zorgen voor beleidsconflicten. Fout die hierbij vaak gemaakt wordt is 

dat de reeds aangegaan verplichtingen meegenomen wordt in besluitvorming, echter gezonken kosten zouden niet 

meer mogen meetellen in dit rationele perspectief. 

5.1 Halsstarrig volharden 

Wanneer besluitvormers zich om allerlei politieke, maatschappelijke of psychologische redenen sterk gebonden 

voelen aan de oorspronkelijke beslissingen en zij ontvangen alarmerende berichten dat die eerdere besluiten niet 

uitvallen zoals verwacht = een beslisconflict.  

 Vanuit het verstikkingsperspectief zijn er dan drie mogelijk keuzes: 

 Onverkort voortzetten door extra investeringen 

 Significante wijzigingen door verminderen investeringen 

 Het geheel stopzetten 

 Meestal kiezen verstrikte besluitvormers voor het doorgaan met nieuwe investeringen in het falende project 

5.2 Vermijden, verdedigen, vooruitschuiven 

Wanneer het gaat om beslissingen van vitaal belang krijgen besluitvormers te maken met emotionele stress en 

spanningen. Besluitvormers gemotiveerd om aan de stress te ontsnappen. Ze gaan in de eerste plaats zoveel 

mogelijk conflicten proberen te vermijden. In een verstrikkingssituatie zullen daarom meestal een defensieve mijdende 

houding aannemen bestaande uit: 

 Vooruitschuiven 

 Vermijden, afwentelen van de verantwoordelijkheid 

 verdedigen 



 

Wanneer elke vluchtroute lijkt afgesneden gaan men zich nog beroepen op bolstering: de waarschuwingssignalen 

verminderen, bagatelliseren van de gesignaleerde problemen en onderschatten van de situatie. 

5.3 Stappen 

Situatie van ‘slecht nieuws’ 

Stap 1: onheilstijdingen: de besluitvormers worden geconfronteerd met negatieve signalen 

Stap 2: een dilemma: verwerking van die signalen brengt beslisconflict 

Stap 3: defensieve vermijding: omgaan met beslisdilemma leidt tot vormen van defensieve vermijding 

5.4 conclusie 

Het genereren van vroegtijdige waarschuwingssignalen blijkt toch niet afdoend een antwoord op de geringe 

beheersbaarheid van projecten te geven. Even belangrijk is waarschijnlijk hoe personen omgaan met negatieve 

kritiek. Wat kan beter: 

 optimaal benutten van procesbewaking en –beheersing 

 open vizier hanteren bij negatieve feedback 

 besef dat vrijheid van handelen sterk afhankelijk is van de vroeger gemaakte beslissingen 

  



Implementatieplanning  

 

STRATEGISCH OMGAAN MET PROBLEMEN VAN BELEIDSAANVAARDING EN – IMPLEMENTATIE  

 

Teksten : 

 cursustekst: ‘Stakeholderanalyse: denken over haalbaarheid, draagvlak en uitvoerbaarheid’ 

 Weimer, L. & Vining, A., Policy Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2005. (Chapter 

11 Adoption and Implementation) 

1 Inleiding 

Beleidsvoorbereidend werk is meer dan toepassen rationele methoden en technieken, het is ook een sociaal-

communicatief proces: 

 Teamwerk: veel actoren aanwezig die overheidsbeleid naar hun hand willen zetten 

 Kenmerkt zich door complexiteit & ambiguïteit. Enerzijds door aard van problemen, 

Anderzijds ook door meervoudige arena’s en veelheid aan (betrokken) actoren (stakeholders) 

 

Beleidsambtenaren moeten dit beseffen, verrekenen en strategisch kunnen hanteren met oog op adequate 

probleemformulering en succesvolle oplossing. 

 Daarom ook een aantal politiek-strategische richtlijnen meegeven over omgaan met stakeholders 

 Hier staan niet effectiviteit en efficiëntie centraal maar voor de beleidsvoorstellen succescriteria die politiek 

haalbaar, maatschappelijk aanvaard en uitvoerbaar zijn. 

1.1 Wat is een stakeholderanalyse? 

Het is een methode om (Morse & Struyck):  

 belangen en invloed van groepen die door beleid getroffen worden te identificeren 

 het beleidsontwerp desgevallend aan te passen om aan noden en belangen tegemoet te komen (↗draagkracht) 

 harde/zachte strategieën te bedenken om relevante stakeholders (belanghebbenden en getroffenen) in het proces 

te betrekken  

 

Twee procesvarianten: 

 Participatieve variant: stakeholderanalyse opgezet om ideeën en feedback te verzamelen bij verschillende 

stakeholders. Dit berust op het idee dat deze participerende groepen willen helpen het beleidsvoorstel te 

verbeteren en hun betrokkenheid zal leiden tot succesvolle implementatie. Vereiste: openheid van de politieke 

verantwoordelijke 

 Individuele variant: een stakeholderanalyse op basis van voorafgaande kennis en meningen en belangen van de 

betrokkenen of aangevuld met individuele contacten met diverse factoren. Hier is procesparticipatie minder 

belangrijk dan de eigenlijke inzichten die worden meegenomen. 

 

Algemeen stappenplan: 

 Identificeren van de sleutelactoren  

 Inschatten van hun belangen en de potentiële impact van het beleidsvoorstel op deze belangen 

 Beoordelen van de invloed & het belang van de stakeholders op/voor het proces 

 Uitwerken van strategie voor stakeholderparticipatie  

 



Deze stappen zijn erg belangrijk om je te laten nadenken over het strategisch gedrag van andere actoren en dit kan 

nuttig zijn omdat: 

 Het leidt tot een betere implementatie 

 Opdrachtgevers vaak advies willen geven over haalbaarheid en aanvaardbaarheid en zelfs dit expliciet als criteria 

opnemen in de multicriteria analyse 

 Je creatiever en anders naar het beleid kijkt 

 Strategische gesprekken met stakeholders wordt bevorderd doordat de beleidsambtenaren kennis hebben van 

strategisch omgaan met haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

1.2 Soorten stakeholders en arena’s 

Sommigen hebben de neiging om alle stakeholder tegelijk af te wegen maar politieke haalbaarheid, aanvaardbaarheid 

en uitvoerbaarheid zijn daarvoor te sterk verschillend. 

 Enerzijds zijn er interne en externe actoren: 

 De externe actoren kunnen burgers en middenveldorganisaties zijn 

 De interne actoren zijn beleidsmakers uit een betreffend beleidsveld maar ook die uit aanpalende 

beleidsvelden en het Parlement. 

 

Hierboven wordt in de figuur een verfijndere classificatie weergegeven: 

 Verticale overheidsinterne bureaupolitieke arena 

 Horizontale overheidsinterne bureaupolitieke arena 

 Politiek-parlementaire arena 

 Externe maatschappelijke arena 

 Uitvoeringsarena 

 

Zijn verschillen tussen stakeholders belangrijk voor uitvoeren stakeholderanalyse? 

 Neen:  

 Basisstappenplan blijft min of meer gelijk 

 Complexe processen met veelal constant vervlochten fases en logica’s 

 Ja:  

 Elke arena & deelgroep specifieke kenmerken 

 Toch zekere fasering in met seriële voortgang doorheen arena’s 

Maatschappelijke arenaPolitieke arena

Horizontale arena

Verticale arena

Andere

overheidsactoren

Politiek-Parlementaire

actoren

Maatschappelijke

actoren

Ambtenaren

Minister &

kabinet

Uitvoeringsarena

Uitvoeringsinstanties



 Aparte concepten, vaak in conflict  

1.3 Inhoudsanalyse van het politieke en maatschappelijke debat 

Elk debat speelt op verschillende vlakken en verschillende niveaus. Een interessant onderscheid kan gemaakt worden 

tussen de soorten argumentaties: 

 Probleemoplossende argumentatie: (heeft de beleidsvoerder nood aan als men het) eens is over doelstelling 

maar niet over instrumenten dus debat gaat over efficiëntie, de effectiviteit en /of de neveneffecten van de 

voorgestelde beleidskeuzes 

 Probleemstellende en doelzoekende argumentatie: oneens met probleemformulering en doelstellingen maar 

kunnen  zich wel in probleem herkennen. Debat over de opportuniteiten van de beleidsdoelen in de gegeven 

probleemsituatie. 

 Politiserende argumentatie: overtuiging dat beleid in kwestie niet bijdraagt tot een gedeeld beeld van 

maatschappelijk welzijn. Debat gaat over algemeen belang van het beleidsdoel, over onverwachte neveneffecten 

van het beleid en over een (on)rechtvaardige verdeling van kosten en baten. 

 Ideologische argumentatie: overtuiging dat een geheel ander ideologisch uitgangspunt nodig is. 

2 Politieke haalbaarheidsanalyse 

Politieke haalbaarheidsanalyse = Het beoordelen van een beleidvoorstel op politiek draagvlak & ontwerpen van 

strategieën om het voorstel politiek bekrachtigd te krijgen. In 4 stappen: 

 Stap 1. Inventariseren partijen/actoren, hun belangen, steun en weerstand 

 Stap 2. Bepaal de kosten:  

 Ruil- of compensatiekosten 

 veranderingskosten 

 Reputatiekosten 

 Oppositiekosten 

 Herverkiezingkosten 

 Stap 3. Bepaal de baten: 

 prioriteit beleidsvoorstel voor opdrachtgever 

 nut voorstel voor machtspositie en reputatie opdrachtgever 

 hoeveel mensen/groepen worden positief door het voorstel geraakt 

 Stap 4. Afweging van de resultaten voor elk beleidsvoorstel 

 geschatte aanvaardbaarheid: verbeteren argumentatie door nauw aan te sluiten bij de argumenten en 

standpunten van vermoedelijke medestanders en door de argumenten en standpunten van tegenstanders 

uitgebreid te ontzenuwen  

 geschatte onaanvaardbaarheid: op welke punten wel nog enige onderhandelingsruimte? ontwerp 

compromisvoorstel indien er nog enige onderhandelingsmarge is  

3 Maatschappelijke haalbaarheid 

De vier stappen van hierboven kunnen ook toegepast worden op maatschappelijke stakeholders 

 Stap 1: Identificeren: 

 Wie zijn potentiële begunstigden? 

 Wie zal/kan nadeel ondervinden van beleid? 

 Belangrijk onderscheid tussen  

• Actoren die door het beleid zullen geraakt worden 



• Actoren die beleid beïnvloeden en op welke fase : uitvoering? Ontwikkeling? 

 Hoe zien relaties tussen stakeholders er uit? 

 Stap 2: Inschatten belangen & impact voorstel op die belangen: 

 Wat zijn hun verwachtingen, noden? 

 Typologie Lowi en Wilson: “policy issues determine politics” gebaseerd op de verdeling kosten & baten: 

 K & B geconcentreerd: interest-group politics 

 K gespreid – B geconcentreerd: cliëntelistic politics 

 K geconcentreerd – B gespreid: entrepreneurial politics 

 K gespreid – B gespreid: majoritan politics  

 Stap 3. Inschatten van belang & invloed stakeholders: 

 Politieke, sociale en economische status,  

 mate van organisatie,  

 controle over strategische middelen,  

 informele invloed,  

 machtsrelaties met andere stakeholders, … .in staat media te bespelen of om strijd voor te (laten) zetten in 

andere arena?  

 Stap 4. Ontwikkelen stakeholderparticipatiestrategie  

 Passend bij heersende participatiecultuur en bestaande participatiestructuren 

 Op cultureel vlak: externe actoren worden niet in alle overheidsdiensten even intensief betrokken. Bij 

ontwikkeling participatiestrategie hiermee rekening houden. 

 Structureel: betrokkenheid veelal wettelijk vastgelegd in structuren en consultatie-procedures (verleden 

van verzuiling en neo-corporatisme). Bovendien hebben vele maatschappelijke groeperingen belangrijke 

uitvoeringstaken van de overheid toevertrouwd gekregen en zijn ze dan als uitvoerders sowieso al 

betrokken in het beleid. 

 

 Keuze intensiteit betrokkenheid ifv invloed en belang groepen (in plaats van institutionele verankering van de 

maatschappelijke betrokkenheid) 

 Grote invloed en hoog belang: intens betrekken 

 Hoge invloed, maar laag belang: informeren en inzichten verrekenen 

 Lage invloed, laag belang:mogen niet over het hoofd gezien worden, betrekken om te garanderen dat hun 

behoeften beantwoord worden en hun participatie zinvol. 

 

 Noodzaak tot het verwerven van draagvlak: de actieve en/of passieve steun voor het beleid van degenen die 

over onmisbare bronnen beschikken voor de realisatie ervan.  

 Twee categorieën van strategieën  

 De ‘zachte’ strategieën: je verandert fundamenteel niets, je gebruikt ze om beleid zoals ze nu is te aanvaarden 

 Informatieverstrekking 

 bij verkeerde informatie 

  bij onvolledige of gebrekkige informatie bv. Fedasil: mensen hadden nood aan info 

 Retoriek 

 Het omstandig beargumenteren van het voorgestane beleid: verhullende argumentatie 

  het beklemtonen van de negatieve (onwaarschijnlijke) gevolgen bij niet-uitvoering  

  ethische dilemma’s  

 Coöptatie 



 Betrekken van belanghebbenden bij de beslissing zodat het ook hun beslissing wordt 

 Laat ons dus maar goed op voorhand mensen erbij nemen en ‘doodknuffelen, obv opvatting: 

mensen die mee aan tafel mogen zitten, gaan ook minder kritiek geven. 

 Niet alle belangengroepen zijn zo naïef om hierin te geloven dat dit gratuit is 

 Drukking: een universele strategie 

 ‘package deal’: koppeling van meerdere beleidsmateries zodat je nog exact kan uitvoeren wat je zelf 

hebt ontworpen maar op andere domeinen toegevingen doen ↔ compromis: compensatie in zelfde 

domein. 

  De ‘harde’ strategieën : sleutelen aan de beleidsnota 

 Arenakeuze: het vermijden van een welbepaalde arena (heresthetiek), bv. je ontwerp niet langs het parlement 

laten gaan; door deze keuze van een andere arena, kan het wel zijn dat je het beleid laat afzwakken; bvb. convenanten ipv. 

decreten → andere arena, maar afdwingbaarheid verandert 

 Instrumentenkeuze 

 drie instrumentenfamilies: vrijwillige, verplichte en gemengde instrumenten 

  tweevoudige relevantie 

 selectie van de betrokken arena’s 

 een aanvaarde gedragsverandering  

bv. in plaats van het bestraffen van een gedrag (boete) eerder belonen van het goede gedrag (subsidie) 

 compromisvorming 

4 Uitvoerbaarheid 

Om maatregel te kunnen uitvoeren, nog heel wat werk nodig: programmering, implementatie, uitvoeringsgerichte 

vertaling, beleidsinvoering, … . 

 In concreto gaat het over het operationaliseren van begrippen (toepassingsgebied bepalen) en om het uitbouwen, 

aanpassen of inlichten van het uitvoeringsapparaat.  

 Conceptueel kunnen we deze twee aspecten onderscheiden als: 

 Inhoudelijke operationalisering van een beleidsmaatregel 

 beleidsinvoering 

 Beleidsinvoering: het operationeel en beheersmatig voorbereiden van het toepassingsproces  

= oprichten & aanpassen van structuren + ontwerpen werkprocedures en beslisroutines. 

 Hoe? 

 Forward and backward mapping = Heen & terugdenken 

1. Heendenken vertrekt van het perspectief van de politici en de beleidsambtenaren die denken vanuit 

politiek gewenste beleiddoelen. 

2. Terugdenken: werkprocedures, omvang, capaciteit en bereidheid van de uitvoerende diensten is hier 

het vertrekpunt + financiële implicaties van de maatregel zodat er voldoende budgettair ruimte is 

 Om grondig te kunnen terugdenken best uitvoeringsexpertise betrekken: zelfde personen, coöptatie, 

formele uitvoeringstoets, teamwerk, …  

 Wanneer werken aan invoering? 

 Tijdens inhoudelijke uitwerking of  

 Na definitieve goedkeuring beleidsinhoud  

 Beleidsuitvoering hangt ook af van het gedrag van de doelgroepen. (niet alleen bepaald door de keuze en kwaliteit van 

de inzet van een beleidsinstrument, maar ook door de mate waarin de gevraagde handelswijze zinvol is in de ogen van de doelgroep) 

 Graaf en Grin onderscheiden vijf redenen waarom doelgroepen het gewenste gedrag niet stellen: 

1. Ze hebben de gewenste optie niet serieus overwogen 



2. Ze beoordelen de gewenste gedragsoptie niet positief 

3. Ze hanteren een ander criterium bij de afweging 

4. Ze beschikken niet over de juiste achtergrondinzichten 

5. Ze houden er andere voorkeuren op na 

 Daarom belangrijk om ook terug te denken vanuit handelingstheorie van de doelgroep  

 Welk gedrag zullen zij stellen en hoe kan hun gedrag worden beïnvloed? 

 Hou rekening met ‘dirty minds’ (sabotage, misbruik, fraude, …) en worst case scenario’s 

 Techniek om uitvoeringsproblemen te voorkomen is scenario-analyse: Schrijf scenario’s als ketens van 

handelingen en gedragingen die nodig zijn om van beleid tot effecten te komen 

 Nadenken over gedrag van de doelgroepen die zij in kader van nieuw beleid zullen stellen 

 Werkwijze 

1. Scenario uitschrijven waarin alle gedragingen staan 

2. Eerste kritiek:beoordeel plausibiliteit van het scenario 

3. Tweede kritiek: beoordeel plausibiliteit van het scenario 

4. Herziening: herschrijf het scenario om het plausibeler te maken 

5 Oefening 
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PERT-PLANNING 

 

Teksten : 

 cursusteksten ‘Netwerkplanning’ en ‘PERT’ 

 Van Horebeek I., ‘Projectmanagement bij openbare werken : PERT-planning’. In Praktijkgids Management Lokale 

Besturen, Antwerpen, Kluwer, 1992, (MAT1310), 22p. 

 Bots P. en De Bruijn J., ‘Netwerkplanningstechnieken bij technisch-complexe projecten’. In De Bruijn J., De Jong 

P., Korsten A. en Van Zanten W.,  (Red.) Grote Projecten, Besluitvorming & Management. Samsom H.D. Tjeenk 

Willink, Alphen a/d Rijn, 1996 (Hoofdstuk 13: p.259-270).  

 

1 Inleiding 

Planning en opvolging zijn inherent aan goed management.  

 De kerngedachte van netwerkplanning is dat logica, het tijdsaspect, en de middeleninzet van een project in één 

consistent plan worden weergegeven, waarbij dit plan expliciet, begrijpelijk, adaptief en controleerbaar moet zijn. 

Planning = 

 Stellen van een doel 

 Vastleggen van de activiteiten en handelingen die bijdragen tot het doel 

 Vastleggen van een werkschema en een tijdschema 

 voortgangscontrole 

 Improvisatie lukt nog wel voor kleinere projecten maar voor grotere is het levensnoodzakelijk goed te plannen: 

 Overzicht van het hele project krijgen 

 In de kortst mogelijke tijd en met minste werk het beste resultaat bereiken 

 Omschrijven welke mensen en welke middelen op juiste moment nodig zijn 

 Om projectleden beter bij het project te betrekken 

 Hele verloop van het project onder controle te houden. 

 Nadelen: 

 Onderlinge dependenties en wederzijdse beïnvloeding ligt onvoldoende vast 

 Voortgangscontrole is niet goed mogelijk 

 Geen inzicht in de afwijkingen en in de oorzaken van afwijkingen 



 Een regulerende controle is moeilijk doordat men onvoldoende zicht heeft op de samenhang van de 

projecten. 

2 Historiek 

 Operations reasearch: vele wiskundige technieken geclusterd onder operationeel onderzoek om daarmee om te 

gaan.  

 Uitgangspunt: je kan een probleem niet rationeel afbakenen. Het is zoals een ijsberg waar je enkel het topje 

ziet en het grootste deel van het probleem zie je eigenlijk niet.  

 Dan is de vraag: hoe kan je het probleem formaliseren om er vat op te kunnen krijgen? Naar een oplossing 

gaan waar men tevreden van is 

 Daarvoor zijn dan een aantal technieken ontwikkeld: 

2.1 GANTT 

Aan het eind van de vorige eeuw werd het Gantt-diagram geïntroduceerd = GANTT-chart.  

 Bij een Gantt-kaart werd op de x-as de tijd geplaatst en op de y-as de producten/projecten 

 Kenmerken waren: 

 Uitbeelding van het te verrichten werk op een tijdslijn 

 Relatie tussen basisstappen binnen taak 

 Het nadeel  

 de afhankelijkheden tussen verschillende taken niet altijd duidelijk was.  

 Daarnaast bevatte ze ook geen informatie over de benodigde kosten en middelen.  

2.2 Overgang naar PERT 

 In de jaren 50 werden twee gelijktijdige methoden ontwikkeld: 

 PERT voor de ontwikkeling van Polaris raketten: 

 Navy special projects office 

 Lockheed aircraft corp 

 Booz allen & Hamilton 

 CPM: Critical Path Method 

 Deze twee technieken zijn de laatste jaren naar elkaar gegroeid en nu spreekt ment over PERT-CPM. Beiden 

zijn tijd-geöriënteerd omdat ze beiden resulteren in een tijdsplanning voor de verschillende taken. Het 

belangrijkste verschil is dat CPM oorspronkelijk deterministische waarden gebruikte en PERT statistische.  

 Het gebruik van computer heeft voor een belangrijke evolutie gezorgd in deze technieken?  

2.3 Verschil tussen GANT en PERT 

 Geen rechthoeken maar pijlen 

 Relatie tussen basisstappen 

 In Gantt kan je wel beter zien welke taken er op een bepaalde dag of periode vallen. 

 Pijlen worden de taken 

 Pijlen tussen gebeurtenissen 

 Tijdschaal laten vallen 

 Toevoegen van individuele taken 

3 Netwerkplanning 

Hier kijken naar één van deze methoden: PERT 'program evaluation and review techniques' 



3.1 Stappen 

3.1.1 lijst met activiteiten 

Een eerste stap is het bepalen van de verschillende taken die moeten uitgevoerd worden. 

 Een logische sequens maken van activiteiten en het verband ertussen met een pijlendiagram 

 Activiteit/handeling = één stap in het totale project en wordt voorgesteld door een pijl. Per activiteit is een 

tijdsperiode voorzien. Een non-activiteit/een dummy activiteit wordt voorgestel dmv stippenlijn. 

 Gebeurtenis =  het knooppunt tussen de kop en staart van één of meerdere activiteiten. Gebeurtenissen 

hebben geen tijdsperiode maar wel een volgorde want het zijn tijdstippen. 

 Netwerk = de combinatie van de knooppunten en pijlen in een logische en chronologische zin. 

 Principes voor het tekenen: 

 Een activiteit wordt voorgesteld door één pijl 

 Een pijl eindigt en begint in een knooppunt 

 Tussen twee knooppunten is er slechts één enkele pijl 

 Er mogen geen gesloten kringlopen voorkomen.  

3.1.2 verwachte tijden berekenen 

We hebben nu een lijst van de verschillende taken met hun uitvoerders en geschatte middelen. Deze taken staan 

echter niet los van elkaar. Er zijn bepaalde tijdsafhankelijkheden tussen de taken. Voor elke taak is er een geplande 

begindatum en einddatum en een vroegst mogelijk begin en einddatum. 

 Zoek een distributie die de voorwaarden van de kortste, langste en meest verwachte tijden weergeeft. 

 Bepaal vroegst verwachte en de laatste toelaatbare tijd: 

 De vroegst verwachte tijd (VV) dat een activiteit, komende van een gebeurtenis, kan starten 

 Werkwijze: Je begint voor VV bij het begin (dat is meestal nul). Voor een VV bij een knooppunt maak je 

de som van de VV van het vorige knooppunt en de nodige tijd voor de activiteit tussen de knoopunten. 

Heb je de keuze uit meerdere knooppunten dan moet je de maximumtijd kiezen (want je kan niet 

beginnen aan een activiteit voor de voorgaande zijn afgerond).  

 De laatste toelaatbare tijd (LT) waarop een bepaalde activiteit moet beëindigd zijn zonder de timing van het 

project in gevaar te brengen. 

 Werkwijze: Hier vertrek je van het einde (is hetzelfde als de VV)en ga je terug. De LT van een knooppunt 

is de VV van het volgende knooppunt min de tijd die je nodig hebt voor de activiteit tussen de 

knooppunten. Als je de keuze hebt ui verschillende knooppunten dan moet je de minimumtijd nemen.  

 



3.1.3 kritieke pad 

Het kritieke pad loopt langs de kritieke taken daar waar de VV gelijk is aan de LT. Er is geen tijd (slack) over en de 

gebeurtenissen moeten op exact die tijd voorvallen om de uiteindelijke tijd van het project niet in gevaar te brengen. 

 Dat pad dat bewaakt moet worden opdat de tijdsduur niet overschreden zou worden.  

 Op de andere knooppunten heeft men dus wel marge waar je tijd hebt voor iets anders. Die marges zijn een 

vrijheidsgraad die men heeft in het systeem.  

3.1.4 Marges 

Het netwerk laat toe waar tijd kan of moet bespaard worden en waar het schema kan verslappen zonder tijdsverlies = 

marges.  

 

 Totale marge: tijdslengte waarmee een activiteit kan verlengd worden zonder totale projecttijd te verlengen.  

 De maximale speling van een netwerk geldt voor het hele netwerk en niet voor elke activiteit. Eens ingezet 

verlies je die tijd. Dus de maximale speling heeft zowel invloed op de voorafgaande als op de volgende 

activiteiten. 

 Maximale speling = uitloopspeling + knooppuntspeling   

=> (LTj - VVi- t) = (VVj - VVi - t) + (LTj-VVj) 

 Vrije marge: tijdslengte waarmee een activiteit kan verlengd worden zonder de volgonde activiteiten te vertragen  

 Dit is een uitloopspeling die gebruikt kan worden binnen de activiteit zonder voorafgaande of volgende 

handelingen te beïnvloeden.  

 Uitloopspeling = LTj – VVj of LTj - VVj - t 

 Evt verplaatsen van het potentieel naar het kritieke pad om de totale projectduur te verkorten.  

 

3.1.5 Afronding en evalueren 

na de vorige stappen kunnen er nog een aantal andere volgen 

 capaciteitsplanning: beschikbaarheid van de nodige middelen inplannen. Zeker bij schaarse middelen moet 

rekening gehouden worden met middelenallocatie 



 kostenberekening: berekenen van de kostprijs van het project. De kostprijs van een middel kan gesplitst worden in 

variabele en vaste kosten.  

 Projectopvolging en evaluatie: 

 Voortgangscontrole: Je kan in het computerprogramma ook tijdens de uitwerking van het project de planning 

bijwerken met de werkelijke gegevens. Zo kan je mogelijk de planning nog bijsturen. Daardoor kan de 

werkelijke data vergeleken worden met de geplande data en kan je ook een evaluatie maken. 

 Kritieke pad bewaken 

 Mogelijke analyses: 

 Sensitiviteit 

 Herberekenen in functie van een bepaalde eindtijd 

 Afwegen van middelen op bepaalde activiteiten. 

3.2 conclusie 

Netwerkplanningstechnieken kunnen een rol spelen bij ontwerpen van technisch-complexe projecten.  

 Wel een sterk spanning tussen de ambiguïteit van deze projecten en de rationaliteit van de technieken. Het moet 

dus vanuit het juiste perspectief gehanteerd worden en is slecht één instrument bij het management van deze 

projecten. 

 Bevorderlijk voor de netwerkplanning is als deze het resultaat is van onderhandeling 

 Netwerkplanning heeft een communicatieve en een legitimiteitsfunctie 

 Ten slotte kunnen netwerkplanningstechnieken bij bepaalde deelactiviteiten of in bepaalde fasen wel een 

belangrijke rol spelen.  

 

Variaties op PERT zijn: 

 Pert-time: dit is eigenlijk CPM (critical path methode) - een tijdsgebonden probleem dat moet worden opgelost.  

 Pert-cost: ook kost en niet alleen tijd inrekenen soms moet je hier een afweging tussen maken. Soms is tijd te 

lang omdat het te veel kost.  

 Pert-modulair: zeer complexe netwerken waarbij men modules aan elkaar koppelen. Elk knooppunt is dan een 

eigen netwerk. vb: raket bouwen wordt door verschillende organisaties gedaan. Just in time: het is ook een kosten 

problematiek. Kostprijsbesparend om geen voorraden te maken maar constante stroom van goederen. Van zodra 

er dan een vertraging is krijg je een kettingreactie. dat is het modulaire hiervan. Dat kunnen zeer complexe 

netwerken zijn. 

 

PRESTATIEMEETSYSTEMEN ONTWERPEN EN VOORBEREIDING VAN EEN PRESTATIEBEGROTING  

 

Teksten:  

 Joris Willem en Geert Bouckaert (2011) Effecten van een prestatiebegroting vanuit een internationaal perspectief. 

Rapport van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting,  

1 Inleiding 

In de beleids- en beheerscyclus zijn er drie fasen: planning, monitoring en evaluatie (en idealiter een 

feedbackmechanismen). De financiële tegenhanger zijn: begroting, boekhouding en audit. 



 

Om cycli wat zichtbaarder te maken: begroting, boekhouding, audit (= planning, monitoring, evaluatie).  

 Deze drie teksten zijn ontkoppeld omdat agentschappen steeds autonomer worden. Met een eenvoudig schema 

zicht krijgen op de drie teksten: ze communiceren met elkaar en ze passen in elkaar en dat moet georganiseerd 

worden. Aanreiken van kader om koppelen van financiële en niet financiële informatie. 

 Daarvoor moet je kiezen voor een transparant informatiestructuur op basis van de beleidscyclus. Wanneer moet 

wat gebeuren, architectuur van de documenten, de samenhang en de organisatorische inbedding ervan: zeer 

ingrijpende wetgeving die toelaat om dit te organiseren. vergt veel tijd om dit te organiseren. 

1.1 Begroting 

De begroting is een wetgevend document waarin de verwachte en toegelaten ontvangsten en uitgaven van een 

overheid staan (algemene uitgavenbegroting, middelenbegroting en toelichtingen): 

 Belangrijke begrotingsprincipes: 

 Eenjarigheid: de volmacht geldt maar voor één jaar. Wel is er een evolutie is naar het meenemen van een 

meerjarigheidperspectief 

 De algemeenheid of universaliteit: bevat alle uitgaven en ontvangsten en mogen elkaar niet compenseren. 

Alle ontvangsten moeten in één globale pot terechtkomen. 

 Specialiteit: kredieten inschrijven voor duidelijke aangewezen doelen en beleidsdomeinen 

 Proces van opmaak: 

  begrotingsinstructies opmaken, er wordt een voorstel van begroting opgemaakt door de entiteiten en 

overgemaakt aan de minister van Begroting & Financieën. Daarna is er een begrotingsconclaaf. Ten vierde 

worden de ontwerpdocumenten opgemaakt. Dan is er een stemming in het parlement.  

 Belangrijke actoren: bevoegde minister, minster van Financiën & Begroting, de Inspectie van Financiën, de 

Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement.  

 Vier mogelijke vragen bij overheidshandelen: welke middelen, welke activiteiten, welke prestaties en welke 

gevolgen. Er is een evolutie om deze allemaal te kunnen beantwoorden 

1.2 Boekhouden 

De verschillende documenten van een boekhouding zijn: De jaarrekening met daarin de balans, de resultatenrekening 

en de toelichting 

 Overheidsboekhouding moet zich niet enkel richten op financiële accounting maar ook op management 

accounting 

EVALUATIE

BELEIDSBEPALING

BELEIDSUITVOERING

BELEIDSBEOORDELING
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EVALUATIE

EVALUATIE



2 Prestatiebegroting 

2.1 Evolutie 

Aanleidingen om de begroting te hervormen was de financiële crisis omdat er dan gesnoeid moet worden in 

overheidsopgaven. Daarnaast zijn er ook hervormingen geweest van de politieke administratie die ook het financieel 

management omvatten. Zowel op federaal vlak als Vlaams hebben deze hervormingen zich voorgedaan. 

 Comptabiliteitsdecreet: modernisering van de begroting en boekhouding naar meer outputgerichte begroting 

 Rekendecreet: streven naar een geïntegreerd systeem van begroting, boekhouding, audit en terugkoppeling 

 

Momenteel bedoeling dat je prestatie-informatie toelicht als je dat niet doet moet je uitleggen waarom je dat niet wil 

opnemen: comply or explain. Dat heeft wel een impact gehad op de dekkingsgraad. Minder indicatoren in de 

jaarrapporten.  

 

2.2 Europa 

Belangrijk dat je ziet dat er een variatie is in die dekkingsgraden tussen de verschillende OESO landen. Niet altijd een 

duidelijke lijn in trekken hoe die differentiatie zich voor doet. 

 Australië: geëvolueerd naar een accruel boekhouding dat vollediger en meer accuraat registreert dan een 

kasboekhouding. Ze hebben ook het Outcomes & Outputs framework dat zorgde voor meer transparantie en 

verantwoording. Problemen waren: verzwakking van parlementaire controle, kwantiteit en kwaliteit van de 

outcomes in de portfolio budget statements was soms ondermaats. Soms te weinig outcomes, soms vaak 

omschreven. Ten slotte ook niet altijd goed beeld van prestaties in de jaarlijkse prestatierapporten. 

 Canada: vijftal lessen bij invoering prestatiebegroting: belang van centraal leiderschap, koppeling tussen 

resultaten en middelen op gedetailleerde wijze bijhouden, aandacht besteden aan evaluatie, nood aan een 

overkoepeld raamwerk (whole-government framework) en managing voor results afhankelijk van duidelijke 

verwachtingen, regelmatige beoordelingen en publieke verantwoording (Management Accountability Framework). 

 Nederland: hervorming van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording. Verbetering van transparantie van de 

jaarlijkse begroting en meer nagedacht over de beoogde resultaten: meer doelmatigheid. Problemen: vage 

onduidelijke doelstellingen, overlap met info uit beleidsnota, prestatie-informatie verzamelen is niet gemakkelijk en 

gebrek aan koppeling tussen doelstellingen, instrumenten en middelen. 

 Verenigd Koninkrijk: lessen uit de begrotingshervorming: bepalen van realistische targets en streefdoelen. 

Departementen toegang geven tot kwalitatieve prestatie-informatie voor koppeling tussen middelen en outcomes, 

sleutelactoren betrekken bij het begrotingsproces, en decentralisatie en betrokkenheid van lokale autoriteiten. 

 Verenigde Staten: Government Performance and Results Act heeft basis gelegd voor prestatiemanagement in de 

federale overheid. Problemen: veel agentschappen nog te weinig outcome-gericht, beleidsbeslissingen nauwelijks 

genomen op basis van prestatie-informatie. Door invoering van PART (Program Assessment Rating Tool) dit 

proberen te verbeteren. 

2.3 Prestatiegerichte informatie 

Koppelen van planning, monitoring, evaluatie door het aanreiken van een kader om financiële en niet financiële 

informatie te koppelen. 

 Hoe hangen die documenten nu samen? 

 vragen beantwoorden van wat wil je volgend jaar doen? 

 autoriseringsniveau is belangrijk: op middelen, activiteiten, op prestaties of op outcomes. 



 portefeuille rond australisische federale begroting: parlement autoriseert regering om bepaalde outcomes 

te realiseren. Uit evaluatie moet dan blijken dat dat zo is. Vrijheidsgraad om te kiezen welke outputs men 

nodig heeft om die outcomes te bereiken. 

 

Twee zwakheden:  

 hoeveel outputs zijn er verbonden aan de outcome en wie is er verantwoordelijk voor de outputs.  

 Stabiliteit van outcomes en outputs: spectrum dat ook risico's inhouden want wat betekent het als de outcomes 

niet gehaald worden? Wat zijn onze doelstellingen en staat dat ook in beheersovereenkomst? 

 

Dit soort van teksten heeft hogere kans op betere prestaties dan een inputbegroting?  

 onder welke omstandigheden zal een prestatiebegroting leiden tot betere prestaties?  

 Andersom kan je de vraag ook stellen: onder welke omstandigheden kan een inputbegroting tot betere prestaties 

leiden? Als er moet bespaart worden dan is een inputbegroting veel comfortabeler. Prestatiebegrotingen werken 

misschien negatief omdat kosten niet opwegen tegen de baten om daar al dat werk in te steken. Vandaar is er: 

comply or explain. Om beter te kunnen responsabiliseren en verantwoording af te leggen voor prestaties.  

 

Vooruit grijpen naar boekhoudkunig systeem.  

 Normaal zou men eerste begroting moeten moderniseren dan boekhouding en dan audit. Vaak gaat men eigenlijk 

eerst boekhouding moderniseren.  

 Begroting laten afhangen van de capaciteit om de opvolging van de uitvoering te doen. Het heeft geen zin om 

vanalles te plannen als je het niet gaat kunnen opvolgen.  

 Daar is wel veel voor te zeggen want het is de beste manier om te garanderen dat ex ante en ex nunc 

communiceren. Anders krijg je een ontkoppeling tussen ontwerp en de uitvoering.  

2.4 Building blocks 

 

 

Aandachtspunten om mislukking te voorkomen:  



 

 

  



Andere Thema’s 

 

COMMUNICEREN VAN BELEIDSADVIES  

 

Teksten: 

 cursustekst: ‘Schrijven van beleidsnota's’ 

 Weimer, L. & Vining, A., Policy Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2005. (Chapter 

14 Landing on Your Feet: How to Confront Policy Problems) 

1 Inleiding 

Beleidsvorming is een transformatieproces waarin enerzijds een massa feiten en gegevens en anderzijds normen en 

waarden aan elkaar gekoppeld worden tot een bepaald beleidsproduct. Dit product is een politiek aanvaard en 

bekrachtigd plan en daarom bestaat het uit het toetsen en neerschrijven van argumentaties.  

2 Een richtinggevend kader voor de opmaak van beleidsdocumenten 

Richtinggevend kader bestaat uit een aantal richtinggevende vragen die dienen als uitgangspunten en dan een aantal 

tekstuele en vormelijke karakteristieken in dewelke de uitgangspunten vertaald moeten worden. 

2.1 Uitgangspunten 

 

2.1.1 Timing in het beleidsproces 

De fase waarin je een tekst schrijft determineert de inhoud ervan.. Hier gaat het vooral om teksten waarin het beleid 

als plan wordt toegelicht en beargumenteerd. Het gaat hier om probleemstellende-, hoofdlijnen- en de ontwerpnotie 



 

2.1.2 Opdrachtgever 

Belangrijk om te weten voor wie je de nota schrijft: goed inschatten van de positie, belangen, noden en voorkeuren 

van de opdrachtgever. 

2.1.3 Doelpubliek 

Het doelpubliek is een heel belangrijke factor waarbij men moet rekening houden met het geheel van actoren die de 

nota gaan lezen en hun specifieke kenmerken.  

 Samenstelling doelpubliek 

 Typologie 

 Interne nota: politiek (Minister/Schepen) of Ambtelijk verantwoordelijke 

 Beperkt Externe nota: Regering als geheel, Parlement, Gemeenteraad 

 Externe nota: Belangengroepen, stakeholders, Brede publiek 

 Samenstelling 

 Homogene of heterogene groep 

 Conflicterende heterogeniteit? 

 Probleem van meervoudige adressering? 

 Ontvangstkenmerken van het doelpubliek 

 Algemene kenmerken: Cultuur, demografie, sociaal-economische positie 

 Communicatieve kenmerken: Informatiebehoefte? Voorkennis? Houding ten opzichte van zender en 

boodschap? Interesse in onderwerp? Leesvaardigheid, leesgedrag en mediagebruik? 

 Situationele kenmerken: Wat levert het de lezer op? Hoe groot is het persoonlijk belang van de ontvanger? 

2.1.4 Doel en functies van de nota 

 Meerdere doelen mogelijk: Informeren, Overtuigen, Denken stimuleren, Activeren – Aanzetten tot participatie, 

Debat voeden 

 Onderscheid tussen communicatieve (informeren) en strategische (acceptatie) doelen 



 

 Polyfunctionele nota’s: wanneer de nota meerdere functies tegelijk vervult maar het kan wel zijn  dat deze 

functies niet met elkaar verzoend kunnen worden. 

2.2 Tekstuele en vormelijke karakteristiek 

2.2.1 Inhoud 

De inhoud van een tekst wordt bepaald door de behandelde thema’s en  door aanwezigheid  en aard van de 

argumentatie. De potentiële inhoud van een beleidsnota kan worden voorgesteld in een stofschema.  

 Het stofschema geeft duidelijk aan dat men verschillende zaken kan beargumenteren en dat er ook diverse 

argumentatievormen zijn. 

 Voor doeleinden en middelen wordt er een andere argumentatie gebruikt 

 Voor het einddoel: argumenten gericht op de ongewenstheid van de bestaande situatie, de gewenstheid 

van de toekomstige situatie en de eventuele positieve nevengevolgen. 

 Voor de keuze van een middel of alternatief: 

 De toelaatbaarheid 

 De beschikbaarheid 

 De effectiviteit 

 De efficiëntie 

 Deze middelen kunnen ook opgevat worden al (tussen)doelen en dus kan een beleidsnota zowel argumenten 

voor middelen als doelen bevatten. 

 De inhoud van de nota wordt sterk gedetermineerd door het doel, het doelpubliek en de fase waarin je zit. 

 Andere kenmerken over de aanwezigheid en aard argumentatie 

 Over beleid zelf? 

 Aard argumentatievorm:  

 Gebonden: descriptief of prescriptief? 

 Ongebonden argumentatievormen 

 Pro / Contra 

 Volledige argumentatie?  

 Gebruik informatie: Tabellen, figuren, cijfers, … 

2.2.2 Structuuropbouw 

Achter het stofschema gaat een probleemoplossingsstructuur schuil: er is een huidige (ongewenste) situatie die 

getransformeerd moet worden naar een toekomstige situatie met allerlei juridische, economische en communicatieve 

middelen. Deze structuur wordt samengevat in een standaarbouwplan (zie verder). 



2.2.3 Vorm 

De vorm moet uitnodigen om gelezen te worden.: titels, inleidingen, illustraties, afwijkende lettertypes, kleurtjes, 

tussenkopen…  

 Daarvoor gebruik maken van  

 Inleidingen 

 Titels en tussenkoppen: best niet meer dan vier niveaus 

 Illustraties: enkel als ze een inhoudelijke meerwaarde hebben, duidelijk opgenomen zijn en begrijpelijk 

besproken  

 Hoeveelheid tekst: niet te lang en niet te kort 

 Lettertype 

 Kleurtjes en cursiefjes 

 Al deze elementen kan je gebruiken als: 

 Doorleesstimulus 

 Structuuraanduider 

2.2.4 Stijl 

Het communicatieve doel van een beleidsnota vereist dat het communicatief geschreven wordt. Daarvoor zijn er een 

vijftal vereisten: 

Stijlcriteria stijldimenies 

• Gemakkelijk – Moeilijk • Duidelijkheid 

• Bondig – Redundant • Efficiëntie 

• Vaag – Exact • Correctheid 

• Stijf – Gemoedelijk • Aantrekkelijkheid 

• Zakelijk - Emotioneel • Gepastheid  

Tussen de dimensies en de stijlcriteria bestaat echter geen één-op-één relatie. Belangrijk is dat 

 Een tekst duidelijk is 

 Het gemoedelijk geschreven is 

 In een zakelijke tekst neemt de schrijver meer afstand van de tekst 

3 Standaardbouwplannen als structureringselementen voor beleidsnota’s 

Standaardbouwplannen kunnen gebruikt worden bij het schrijven van een beleidsnota. Dit is een uitbreiding van het 

stofschema waar enkel inhoudelijke elementen staan. Deze kunnen ook gebruikt worden als hulpmiddel om 

bestaande nota’s te analyseren. 

 Structurering volgens centraal thema en centrale vraag: er worden vragen gesteld bij het centrale thema om 

de tekst op te bouwen: 

 Typologie centrale vragen (zie vb. Fileprobleem): 

 Beschrijvend 

 Verklarend 

 toetsend  

 adviserend 

 Elk soort vraag heeft eigen tekststructuur: Kenmerkend(e) Inleiding – Midden –Slot/Conclusie 

 Er zijn verschillende soorten standaardbouwplannen naar gelang het centrale thema:  

 Probleem: probleemsituatie schetsen, waarom dat zo is, de oorzaken en dan oplossingen. 

 Maatregel: de middelen nodig om de ongewenste situatie op te lossen 



 Gecombineerd: probleem en middelen 

 Interactionalistisch: diverse beleidsalternatieven afgewogen aan de hand van de meningen van de relevante 

stakeholders. Alle mogelijk oplossingen in detail bespreken. 

4 Stijlsuggesties 

4.1 Duidelijkheid 

Bepaald door: 

 Omvang en complexiteit van de zinnen 

 Tangconstructies vermijden 

 Dubbele negaties vermijden 

 Vorm: Actief of passief: niet al te vaak passief gebruiken.  

 Complexe aaneenschakeling zinnen: bij verwijswoorden en voegwoorden opletten voor verwarring 

 Woordkeuze: Jargon, leenwoorden, … allen bij interne nota gebruiken  

4.2 Efficiëntie 

Bondig schrijven en lezer zoveel mogelijk ondersteunen in het leesproces: 

 Bondig: efficiënt woordgebruik door eenvoudige zinnen zonder te veel vulseltaal 

 Steunpunten: samenvattingen, heldere kernzinnen in alinea’s, opsommingen met signaaltekens. 

4.3 Aantrekkelijkheid 

Te verhogen door: 

 Concreet schrijven: actieve handelingszinnen 

 Gevarieerd schrijven (in lengte en constructie) 

 Opletten met bepaalde constructies: met betrekking tot, ten aanzien van, in verband met, …  

 Positief ipv negatief formuleren (zie vb.) 

4.4 Gepastheid  

 Rekening houden met communicatiecultuur: 

 Neutraal taalgebruik:  

 Niet te emotioneel 

 Niet te direct (eerder eufemistisch als pijnlijk) 

 Geen persoonlijke aanschrijving 

 Rekening houden met perspectief lezer = voor zijn positie schrijven (zie vb.)  

 

ETHIEK EN BELEIDSADVIES 

 

Teksten : 

 Weimer, L. & Vining, A., Policy Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2005. (Chapter 

3:Toward Professional Ethics) 

1 Inleiding  

In de politiek zijn er veel verschillende actoren.  



 Beleidsanalisten moeten die niet enkel erkennen dat deze actoren hun eigen persoonlijke opvattingen hebben 

over wat goed is voor de samenleving maar ook de beperkte interesses van hun partij moeten erkennen om in het 

spel te kunnen blijven.  

 Als enkel efficiëntie als waarde gold dan zouden alle beleidsanalisten enkel hun cliënten moeten helpen in het 

spel te blijven. Analisten moeten echter niet enkel geven om het beïnvloeden van de politiek maar ook dat ze 

goed doen voor de samenleving. Daarom is ethische verantwoordelijkheid belangrijk. 

2 Ethische verantwoordelijkheid van de beleidsanalist 

2.1 Wat is ethiek? 

Ethiek = algemeen aanvaarde waarden en normen die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen   -> komt tot 

uiting in concrete handelingen 

 Soorten handelingen:  

 legale/illegale 

 ethische/onethische 

 gepaste/ongepaste handelingen 

 Ethiek is :  

 tijdsgebonden / aan verandering onderhevig 

 cultureel gebonden 

2.2 Analytische rollen 

Ethiek van de beleidsanalyst Weimer and Vining: 

 Er zijn drie verschillende waarden relevant voor beleidsanalisten: analytische integriteit, verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de klant en de eigen opvattingen over wat een goede samenleving is aanhangen. Drie verschillende 

rollen van beleidsanalist geven telkens aan een van die waarden prioriteit. 

 

 Een beleidsanalist moet niet één van deze drie rollen in zijn extreme vorm opnemen maar proberen ze alle drie in 

overweging nemen. 

 Hoeveel van elke waarde/rol kan worden opgeofferd bij een conflict tussen de waarden/rollen?  



2.3 Waardeconflicten 

Soms kunnen de eisen van een klant (dit is de hoogste verantwoordelijke die de voorspellingen, evaluaties of 

aanbevelingen van de beleidsanalist ontvangt). in conflict zijn met de analytische integriteit of de eigen waarden van 

de beleidsanalist. Drie mogelijke antwoorden zijn er dan te geven: exit, voice en loyaliteit. Elk met hun eigen acties die 

kunnen overlappen: 

 

2.3.1 Voorbeelden van conflicten 

 Soms wordt er gevraagd om de resultaten te manipuleren: de meeste beleidsanalisten willen op zijn minst 

objectieve resultaten kunne bezorgen. Vanuit een analytische integriteit zou dan moeten geweigerd worden dit te 

doen. Toch lijken er omstandigheden mogelijk om hier toch op in te gaan. 

 Soms zou een politieke actor de objectieve resultaten van de beleidsanalist anders kunnen voorstellen dan ze 

zijn. De actor kan dan weigeren om hier actief in deel te nemen of echt actie ondernemen. 

3 Een integriteitsbeleid  

Steeds meer landen ontwikkelen een geïntegreerd integriteitsbeleid:  

 Mogelijke hefboom om het vertrouwen van de burger in de overheidsdienst te herstellen 

  De klassieke ambtelijke ethiek komt steeds meer onder druk: 

 de rol van de ambtenaar is geëvolueerd van louter uitvoerder naar medespeler in het beleidsproces  

 de burger is mondiger en vraagt meer openheid  

 de opkomst van het nieuw overheidsmanagement 

 verzelfstandiging, privatisering 

 gerichtheid op resultaten en output, i.p.v. op het proces 

 etc. 

3.1 Ethiek in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  

België/Vlaanderen heeft een relatieve achterstand in vergelijking met andere Europese landen 

 De OESO (PUMA) heeft het concept “ethische infrastructuur” ontwikkeld en aanbevolen om dit als richtsnoer te 

gebruiken bij de ontwikkeling van een integriteitsbeleid 



 Het basisuitgangspunt is een evenwicht tussen 

  “controlerende” instrumenten: bvb. wetgeving, strikte gedragscodes, bestraffingsmechanismen,..  

  “stimulerende” instrumenten: bvb. workshops, ambitieuze ethische codes, begeleiding,... 

3.1.1 Belangrijk bron : De deontologische code  

Een ethische code bevat richtlijnen voor het omgaan met de meest voorkomende ethische problemen. Er zijn echter 

nog niet veel wetenschappelijk uitgedachte richtlijnen. Bijvoorbeeld dat je als beleidsanalist geen klant moet kiezen 

dat niet de basiswaarden van democratie respecteert. Het is echter niet altijd zo eenvoudig om dat te kiezen.  

 

 Loyauteit 

 in relatie tot collega’s en chef 

 open dialoog, initiatief nemen, constructief samenwerken,… 

 loyauteit t.o.v. chef is niet absoluut  

 tegenover de Vlaamse regering 

 constructief meewerken in beleidsondersteuning 

 eenmaal beslissing genomen: loyaal uitvoeren  

 Correctheid 

 eerlijk handelen: geen informatie achterhouden  

 respect 

 vertrouwelijk houden van voorkennis 

 Klantvriendelijkheid 

 duidelijke taal, redelijke termijnen, behulpzaam,…. 

 Objectiviteit 

 geen discriminatie 

 persoonlijk voorkeur en privé-belangen mogen geen weerslag hebben op objectiviteit 

 giften en geschenken 

 Tussenkomsten van volksvertegenwoordigers opnemen in het dossier 

 Spreekrecht en spreekplicht 

 binnen het ministerie: soepele communicatie 

 onregelmatigheden meedelen aan chef 

 strafrechterlijke misdrijven: Procureur des Konings 

 tegenover de burger: informatieverstrekking 

 tegenover de pers: doorverwijzen naar woordvoerder 

 als privé-persoon: met een zekere “gereserveerdheid” 

 geheimhoudingsplicht: intern beraad, privacy,...  

3.2 Ethiek van de beleidsanalyst Weimer and Vining  

 - Drie Waarden: 

–  Analytische integriteit 

–  Verantwoordelijkheid tegenover “de cliënt” 

–  Gehechtheid aan de eigen opvatting over “de goede samenleving” 

 - Drie concepties van de rol van een beleidsanalist: 

–  De objectieve technicus-specialist  

–  De verdediger van de cliënt 

–  De verdediger van een “issue” 



- Hoeveel van elke waarde/rol kan worden opgeofferd bij een conflict tussen de waarden/rollen?  

- Wat kan je doen bij ethische conflicten: 

- Loyalty, voice, exit, disloyalty  

3.3  Een mini-training in ethische besluitvorming 

  Doel van de training: 

–  Aanscherpen “moreel oordeelsvermogen” 

• Kennen van de waarden 

• Vaardigheid in ethische besluitvorming 

  Twee “hulpmiddelen voor ethische besluitvorming:” 

 1. Een model voor ethische besluitvorming 

 2. Een model voor de uitvoering van de beslissing in een omgeving die niet volledig meewerkt 

3.4 Model voor ethische besluitvorming (Terry Cooper)  

3.4.1  De situatie beschrijven 

Een zo objectief mogelijk beeld van de feiten schetsen 

3.4.2 Het ethisch probleem definiëren 

Het probleem definiëren in termen van waarden en principes, niet in praktische termen 

3.4.3 De alternatieve actiemogelijkheden identificeren 

De neiging onderdrukken om het probleem in termen van een dichotomie te zien 

3.4.4  De waarschijnlijke gevolgen “projecteren” 

 Essentieel is “morele verbeelding”, de vaardigheid om zich de mogelijke scenario's zo levendig mogelijk in te 

beelden  

 De verdediging van resp. elk van de alternatieven  

 “repeteren”Testen welke actie het meest met ons zelfbeeld overeenkomt door “anticiperende zelfbeoordeling”: 

inbeelden welke gevoelens (bvb. schuld, trots) zich zouden manifesteren, wanneer één van de alternatieven 

zou worden uitgevoerd 

3.5 Model voor het uitvoeren van de beslissing in een omgeving die niet volledig meewerkt (H.F. 

Gortner)  

 Wanneer de beslissing moet worden toegepast in een omgeving die niet haar volle medewerking verleent volgt 

een tweede denkproces: hoe kan ik die beslissing uitvoeren? 

 De basisregel: hou het conflict op een zo laag mogelijk niveau van confrontatie en breid slechts indien nodig de 

reikwijdte en de intensiteit van het conflict uit: 

3.5.1 probleem oplossen  

 partijen hebben gemeenschappelijke objectieven  

 activiteit: met de andere partij(en) tot een akkoord komen over een actie die de gemeenschappelijke wensen 

vervult. 



3.5.2 Overtuigen 

 partijen hebben niet dezelfde praktische doelstellingen, maar gaan wel akkoord over de fundamentele 

doelstellingen 

 activiteit: andere partij(en) overtuigen van die gemeenschappelijke doelstellingen  

3.5.3 Onderhandelen 

 partijen hebben helemaal geen gemeenschappelijke doelstellingen, maar wil len geen “derden” betrekken bij het 

conflict 

 activiteit: in competitie treden met de andere partij in de vorm van onderhandelen (machtsbronnen:  dreigen met 

openbaarmaking, doorzettingsvermogen,...) 

3.5.4 Anderen erbij betrekken 

 slechts aanwenden in laatste instantie 

 is gevaarlijk omdat men controle verliest 

 binnen de organisatie: bvb. naar hiërarchische oversten stappen 

 buiten de organisatie: bvb. klokkenluiders 

4 Conclusie  

  Een expliciet en geïntegreerd integriteitsbeleid is noodzakelijk 

  Het kan zinvol zijn om expliciete heuristieken te gebruiken bij ethische dilemma’s: 

 Model voor ethische besluitvorming:  

 Definieer het probleem in termen van waarden, niet in praktische termen 

 Overstijg de dichotomie 

 Gebruik “morele verbeelding” 

 Model voor uitvoeren van beslissing in tegenwerkende omgeving 

 Breid reikwijdte en intensiteit van het conflict slechts uit indien echt nodig 

 Misschien eerder gaan naar een ethos dan een code. Zo expliciet erkennen dat de beleidsanalist verplichtingen 

heeft ten aanzien van de basisrechten van anderen, de democratische processen en het promoten van 

analytische en persoonlijke integriteit. 

 


