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Introductie

“We slapen er nog
een nachtje over”

Het is een gevleugelde uitdrukking die vaak wordt gebruikt zodra
er een moeilijk besluit op tafel ligt waarvoor geen eenduidige, of
objectief te beredeneren keuze beschikbaar is. Dat eenvoudige
zinnetje gaat over veel meer dan het vooruitschuiven van de
beslissing in de tijd. Het gaat ook – en vooral – over het ruim
baan geven aan de intuïtie van de beslisser. Het gaat over vraag
stukken die niet alleen rationeel zijn op te lossen, maar waarbij
ook intuïtie een grote rol speelt.

Krijgt intuïtie in de bestuurskamer de
plaats die het verdient? En hoe kan de
kracht van intuïtie optimaal worden
benut? Deze vragen staan centraal in
dit white paper waarin we door middel
van interviews antwoorden proberen
te krijgen. De aanleiding voor dit white
paper ligt in ons eigen beeld dat de ratio
een dominante plaats heeft gekregen
in de wijze waarop bestuurders binnen
bedrijfsleven en overheid komen tot
belangrijke beslissingen. Alleen een
besluit dat rationeel valt te onderbouwen lijkt in de huidige tijd te worden
geaccepteerd. Dat heeft waarschijnlijk
veel te maken met een cultuur van angst
en indekgedrag die – onbedoeld – is
ontstaan als gevolg van wet- en regel
geving die is gericht op een goede
interne beheersing en beter risicomanagement. Binnen een dergelijke

cultuur is besluitvorming op basis van
intuïtie erg lastig en dat zet mogelijk de
kwaliteit van de besluiten onder druk.
Als dat werkelijk zo is, is dat een
zorgelijke ontwikkeling. Om die reden
vinden we het belangrijk om dit thema
nader onder de loep te nemen en er
aandacht voor te vragen. Deze publicatie
is daartoe de eerste stap en kan bestuur
ders, commissarissen en managers
inspireren. In een later stadium zullen
we met hen ook de dialoog over dit
thema aangaan.
Wat dat betreft past deze publicatie in
een programma van activiteiten dat
KPMG in 2008 startte met het white
paper ‘Hypegiaphobia’. In dit eerdere
white paper – de titel betekent ‘Angst
voor het nemen van verantwoordelijk

heid’ – analyseerden we hoe de balans
tussen vertrouwen en regels in de
maatschappij uit het lood is geslagen en
hoe er meer ruimte moet komen voor
eigen verantwoordelijkheid. In vervolg
bijeenkomsten en in een nieuw paper
onder de noemer ‘Trust Rules’ presen
teerden we vervolgens handvatten
voor verbetering van de balans tussen
vertrouwen en regels.
Het thema van het paper dat nu voor
u ligt is inhoudelijk in lijn met de eerdere papers, en ook de werkwijze is
identiek. We zijn gesprekken aangegaan
met mensen uit verschillende maat
schappelijke geledingen om te toetsen
of het beeld dat we eerder schetsten
– onvoldoende ruimte voor intuïtie in
de bestuurskamer – klopt en welke
mogelijkheden er zijn om daarin
verandering aan te brengen.
Uit de gesprekken komt duidelijk naar
voren dat de (top)manager die vrijwel
uitsluitend handelt op basis van rationele
informatie in deze tijd niet meer volstaat.
Een goede (top)manager gaat zowel af op
objectieve informatie als op zijn gevoel,
ook als dat gevoel niet goed onder woorden is te brengen. Soms gaat hij/zij af op
harde en objectieve informatie, soms is
het juist nodig om ruimte te geven aan
intuïtie en tegen de heersende meningen
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in te gaan. De beslissing berust dan meer
op gevoel dan op feiten. In dit white
paper zal uit de interviews blijken hoe
dat in de praktijk uitpakt.
Is besluitvorming in de huidige tijd
moeilijker dan enkele decennia geleden?
Het staat buiten kijf dat tegenwoordig
de besluitvorming voor bestuurders
vaak complex is. Dit is onder meer het
gevolg van de volgende factoren:
• De wereld wordt complexer en de
gevolgen van een besluit zijn voor een
individu rationeel nauwelijks meer te
doorgronden; alles hangt steeds meer
met elkaar samen.
• De snelheid waarmee veranderingen
elkaar opvolgen – en de volatiliteit –
in de maatschappij is fenomenaal en
zet grote tijdsdruk op het nemen van
beslissingen.
• De hoeveelheid beschikbare infor
matie groeit exponentieel, maar als
gevolg van informatie-overload is de
paradox dat we vaak juist slechter
zijn geïnformeerd.
• De druk om alle besluiten achteraf te
kunnen verantwoorden (ook juridisch)
groeit en deze hang naar meer
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accountability, het ‘kunnen verant
woorden’, lijkt soms belangrijker te
zijn dan de inhoud van het besluit zelf.
Deze vier factoren zijn een ‘fact of life’
voor elke bestuurder en maken de
besluitvorming er niet eenvoudiger op.
We vluchten vaak in benchmarks en
cijfers om bewijsbaar een punt te
maken. Het is echter de vraag of dat
de beste manier is om tot een goed
besluit te komen. De behoefte om
risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten
door alles te willen beheersen, leidt
ertoe dat we steeds meer controle
mechanismen ontwikkelen. Deze
pakken veelal contraproductief uit,
omdat deze mechanismen onze angst
om de controle te verliezen verder
vergroten. Zeker in de nasleep van
de financiële crisis bestaat de neiging
om alles objectief, meetbaar en
rationeel te maken.
Interviews
Hoe opereren goede bestuurders in
het hiervoor geschetste krachtenveld?
Hoe komen zij tot goede besluiten?
Wij interviewden elf personen die zich
op verschillende terreinen met besluit
vorming bezighouden, variërend van
topsporters tot wetenschappers en
commissarissen.

Centraal in deze gesprekken stond
het spanningsveld tussen enerzijds
de toenemende behoefte aan ratio en
accountability en anderzijds de noodzaak om, mede vanuit het gevoel,
tot de juiste beslissingen te komen.
De geïnterviewden reikten ons een
flink aantal perspectieven en inzichten
aan die we graag delen. Lineaire
oplossingen voor optimale besluitvor
ming zijn er natuurlijk niet, kant-enklare recepten om ermee om te gaan
al helemaal niet. We presenteren u
hierna wel enkele hoofdlijnen uit onze
inventarisatie.

Sturen met gevoel | 5

Algemene inzichten
over intuïtie

Intuïtie is een nuttige eigenschap, maar de ruimte die intuïtie
krijgt verschilt per sector of beroepsgroep. Van een rechter of
politieman bijvoorbeeld wordt vanuit zijn/haar maatschappelijke
positie niet verwacht dat hij/zij oordeelt op basis van een gevoel,
maar op basis van gerechtvaardigd bewijs. In de wetenschap is het
juist goed om ingevingen of intuïtie te volgen en daarmee mogelijk
nieuwe inzichten te vergaren. Denk aan Joseph Schumpeter1, die
ondernemerschap verklaarde vanuit zijn theorie over ‘Neue
Kombinationen’.

De werkelijkheid is volgens Lamme dat
gedachten onze daden volgen en niet
andersom.

De interviews in dit paper sterken ons
in de overtuiging dat het werken vanuit
gevoel en intuïtie essentieel is en blijft
voor bestuurders en dat er eigenlijk
nauwelijks genoeg aandacht voor het
thema kan zijn.

De conclusie van het vorenstaande
is: wie ruimte biedt voor het onderbe
wustzijn in besluitvormingsprocessen
neemt simpelweg betere beslissingen.
Zeker voor bestuurders is het belangrijk
om zich hiervan bewust te zijn.

Een van de zaken die blijkt uit weten
schappelijke experimenten is dat we
als mens minder rationeel handelen
dan we veronderstellen. We zijn juist
heel eenvoudig te manipuleren door
externe factoren en hebben grote beperkingen op mentaal vlak. Dat maakt
dat ons gedrag intuïtief is – of lijkt –
en dat speelt ook in de bestuurskamer
een belangrijke rol. In de interviews
met wetenschappers vallen enkele
zaken op:

1

De Amerikaanse psycholoog Dan Ariely
stelt in het interview dat de bestuurs
kamer veel minder controle heeft over
de uitvoering van de strategie dan men
zelf veronderstelt. Volgens hem gaat het
erom de irrationaliteit zo veel mogelijk
binnen de perken te houden, door de
juiste mechanismen te introduceren.
Een daarvan is mensen te dwingen uit
te leggen hoe ze tot bepaalde besluiten
zijn gekomen.

Ook de Nijmeegse hoogleraar Ap
Dijksterhuis volgt grotendeels dezelfde
lijn. Men neemt vaak aan dat onbewuste
beslissingen ook irrationeel zijn, maar dat
is juist niet zo. Het onderbewustzijn is,
beter dan het bewustzijn, in staat om een
veelheid aan informatie te verwerken,
argumenten te wegen en daarmee tot
rationele beslissingen te komen.

Rode lijnen interviews
Uit de interviews zijn vier hoofdlijnen
te destilleren:
1. Rationaliseer niet alles.

De Nederlandse hersenonderzoeker
Victor Lamme stelt zelfs dat de vrije
wil niet bestaat. We imiteren volgens
hem vooral andere mensen en volgen
tamelijk willoos de instincten van ons
brein. En we maken onszelf wijs dat
er verklaringen zijn voor ons gedrag.

2. Creëer een extra informatielaag.
3. Zorg voor een besluitvormingsproces
waarin intuïtie tot zijn recht komt.
4. Durf de kudde te verlaten.

Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942.
© 2011 KPMG N.V.
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Rationaliseer
niet alles

In het gesprek met Ine Voorham (directeur bij het Leger des
Heils) komt dit aspect duidelijk tot uiting. Zij maakt zich zorgen
over de domme ratio in de samenleving. “We willen alles
meten en rangschikken, van de kwaliteit van de oliebollen
tot en met de kwaliteit van de zorginstellingen. Daar is
echt een waanzin aan het ontstaan waar ik boos over kan
worden (...). Die domme rationalisering duikt steeds vaker
op in de maatschappij en verpulvert veel goede bedoelingen.
Steeds minder mensen zijn met de echte dingen bezig. Mijn
overtuiging is dat daar enorme bezuinigingen zijn te behalen.”
Ook Erik Nordholt, voormalig hoofdcommissaris van het
politiekorps Amsterdam, is een pleitbezorger voor het beteu
gelen van de verantwoordingen en rapportages. In zijn tijd
als hoofdcommissaris in Amsterdam verscheurde hij zelfs
regelmatig brieven en beleidsdocumenten: “Mijn credo was
heel eenvoudig: wie iets van me wil, die komt maar langs en
legt het persoonlijk uit. Dat werkt veel beter. Of ik daar in het
huidige tijdperk ook mee weg zou komen? Natuurlijk wel.
Ook nu mogen we best wat baldadigheid verwachten van
leiders. We zijn enorm doorgeschoten in regelzucht en denken
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dat we daarmee alles onder controle hebben. Maar de
werkelijkheid is dat de enorme hoeveelheid e-mail en ander
schriftelijk verkeer tussen mensen alleen maar een diarree
van berichten vormt om van verantwoordelijkheden af te
komen. Dat heeft niks met leiderschap te maken.”
Tot slot in dit verband voormalig topzwemmer Maarten van
der Weijden. Hij gaf er alles voor op om zijn droom na te jagen
en bracht in de aanloop naar de Olympische Spelen een half
jaar lang 15 uur per dag door in een speciale ‘hoogtetent’
die de prestaties zou moeten vergroten. “Dat lijkt ook irrationeel handelen, want de effecten daarvan zijn weliswaar
wetenschappelijk bewezen, maar de interpretaties van deze
effecten lopen uiteen. Mijn trainer Marcel Wouda legde me
echter haarfijn uit dat dit nauwelijks relevant is voor topspor
ters. Wetenschappelijke onderzoeken doen uitspraken over
gemiddelden en doelgroepen. Maar als topsporter ben je
juist niet gemiddeld en kun je dus eigenlijk per definitie niet
bouwen op onderzoeken. Dat overtuigde me om in dat rottige
tentje te slapen en te eten, overigens vooral omdat ik groot
vertrouwen had in Marcel en zijn aanpak.”

Sturen met gevoel | 7

02

Creëer een extra
informatielaag

Wie goede beslissingen wil nemen, moet zich niet alleen laten
informeren op basis van rationele, cijfermatige, informatie.
Juist persoonlijk contact over de voor- en nadelen leidt tot een
goed besluit, want in persoonlijk contact ontstaat een extra
‘informatielaag’ die bij complexe besluiten zeer relevant is.
Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, vertelde
hoe zaken als gevoel en intuïtie een grote rol spelen bij het
aannemen van medewerkers: “Ik heb hier bij ABN AMRO
de enorme luxe gehad om mijn eigen Raad van Bestuur uit
te mogen zoeken. Daarbij heb ik gesprekken gevoerd met
mensen met fantastische cv’s waar ik toch geen goed gevoel
bij had. Dan was er voor mij geen twijfel: als het gevoelsmatig
niet goed zit, moet je het niet doen.”
Antony Burgmans, voormalig bestuursvoorzitter van Unilever,
vindt persoonlijk contact essentieel en ervaart dat de antenne
om dingen in een relatie aan te voelen steeds beter wordt
naarmate je meer ervaring hebt opgedaan: “Intuïtie is niet
bij iedereen even sterk aanwezig, en ontwikkelt zich door
ervaring. In het begin van je loopbaan ben je vaak sterk bezig

met rationele dingen. Ik merk dat ook in mijn contacten met
jongeren of studenten: zij zijn theoretisch en analytisch vaak
zeer sterk, maar ontberen nog een gevoel voor wat wel en
niet goed is. Naarmate je verder komt in je loopbaan heb je
ervaring opgedaan en ontwikkel je steeds meer gevoel voor
‘de waarheid achter de waarheid.”
Volgens Herre Kingma, voorzitter van de Raad van Bestuur
van Medisch Spectrum Twente, is de beste leider iemand
die het onbewuste toch al volgde. Intuïtie speelt daarbij een
rol: “Ik geloof in dit verband in een vorm van predestinatie,
overigens zonder enige Bijbelse associaties. We denken dat
we alles in de hand hebben, maar er is een onontkoombare
richting. Als bestuurder moet je dan ook eigenlijk een soort
mini-uitgave van een profeet zijn om de patronen in die richting
te herkennen, te vertalen en te verklaren naar je organisatie.
Intuïtie speelt daarbij wel een rol, maar die intuïtie moet je pas
gebruiken op het moment dat een beslissing niet meer logisch
te beredeneren is.”

© 2011 KPMG N.V.
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Zorg voor een besluitvormingsproces waarin
intuïtie tot zijn recht komt

Wie goede beslissingen wil nemen, moet de kracht van het
onbewuste goed tot zijn recht laten komen. Door het op een
bepaalde manier inrichten van (de volgorde van) besluitvor
mingsprocessen kan hier veel worden bereikt.
Intuïtie laat zich niet vatten in een paar handzame tips of
een overzichtelijk vijfstappenplan. Toch zijn er wel degelijk
praktische handreikingen om de intuïtie een prominentere
plaats in de besluitvorming te geven. Daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan de selectieprocedure bij een sollicitatie. Zo stelt
Ap Dijksterhuis: “Ga bijvoorbeeld na een sollicitatiegesprek
nooit direct met je collega evalueren wat je indruk van een
kandidaat is, maar richt de selectie zo in dat alle betrokkenen
zonder onderlinge beïnvloeding objectief informatie verzame
len en daarna wegen. In de tussentijd kan het onderbewust
zijn aan het werk om de informatie te verwerken en argu
menten voor en tegen af te wegen. Als alle kandidaten
op gesprek zijn geweest, kom je bij elkaar om een besluit te
nemen. Als je dan start met het woord te geven aan de minst
seniore collega, kun je de objectiviteit van de besluitvorming
nog verder verbeteren.” Waar het om gaat, is voldoende
ruimte te bieden in het proces om alle relevante informatie
zo objectief en zakelijk mogelijk op te nemen en pas daarna
op basis van die argumenten tot de juiste keuzes te komen.
Dat is niet altijd eenvoudig, maar door goed na te denken
over de juiste fasering in de besluitvormingsprocessen is
vaak wel verbetering mogelijk.
Ook Dan Ariely heeft enkele concrete adviezen voor
bestuurders: “Een vaste maximumzittingstermijn helpt.

© 2011 KPMG N.V.

Een training om de eigen psyche te doorgronden misschien
ook een beetje. En druk van buitenaf: een bestuurder die
aansprakelijk is voor goede resultaten zal zijn taken serieuzer
nemen en iets objectiever tot keuzes komen. Al moet dat ook
niet doorslaan naar typisch Amerikaans claimgedrag.”
Een van de grootste gevaren is volgens hem dat bestuurders
op zoek gaan naar rationele data om hun eigen ‘gut feeling’ te
rechtvaardigen. “Je kunt immers bij elke beslissing de data
zoeken die dat besluit rechtvaardigen. Daarom moet je de
keuzecriteria altijd definiëren vóórdat je kennis hebt genomen
van data.”
Ap Dijksterhuis heeft daarbij ook nog een ander belangrijk
punt: “Meer diversiteit in de groep helpt om meer intuïtief
tot beslissingen in een groep te komen. In dat verband is
het ook zo dat vrouwen beter in staat zijn om die onbewuste
werking toe te staan. Dat heeft te maken met het verschil in
opvoeding: bij mannen is het in hun jeugd veelal afgeleerd.”
Zelfinzicht over intuïtie is ook zeer behulpzaam, zo stelt
politicus Ronald Plasterk: “Intuïtie is vooral een kwestie van
geaccumuleerde ervaring. Zelfinzicht op dat gebied is erg
nuttig om jezelf te behoeden voor fouten. Ik heb persoonlijk
de neiging om iedereen te vertrouwen totdat er reden is
om te denken dat iemand een flapdrol is. Als dat moment
aanbreekt, dan straal ik dat ook via al mijn poriën uit. Ik stop
mensen dan te gemakkelijk in een vakje en nu ik dat voor
mezelf heb ervaren, kan ik er ook wat aan doen. Ik schakel
nu even terug voordat ik iemand afschrijf en hanteer meer
een glijdende schaal in plaats van twee vakjes.”
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Durf de kudde
te verlaten

Wie goede beslissingen wil nemen, moet het lef hebben
om de kudde te verlaten en tegen heersende opinies in te
handelen.
Ondernemer Yves Gijrath (oprichter van de Miljonair Fair)
windt er geen doekjes om: “Mijn levensmotto is ‘never follow
the crowd’. Ik heb in mijn leven veel beslissingen genomen
die niet rationeel zijn of in elk geval in eerste instantie niet
rationeel lijken te zijn.” Volgens topsporter Maarten van der
Weijden speelt tegendraads handelen ook haast per definitie
een rol voor wie topsport beoefent. Bovendien: “Eigenlijk was
het verre van rationeel om te denken dat ik ooit Olympisch
kampioen zou worden, want ik kwam op grote kampioen
schappen meestal niet verder dan de 7e of 8e plaats.”
Commissaris Antony Burgmans hechtte als bestuurder ook
altijd veel waarde aan het verlaten van gebaande paden:
“Een verstandig leider is in staat om niet vanzelfsprekend de

mainstreamvisies te volgen maar een eigen visie te ontwik
kelen. Ook als die visie indruist tegen de mainstream.” Toch
heeft de medaille ook een andere kant, zo waarschuwt Gerrit
Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO: “Er kleeft ook een
risico aan een grote rol voor intuïtie in de besluitvorming: je
gaat dan al gauw lijden aan zelfoverschatting, zeker als je om
je heen onvoldoende tegenspraak hebt opgebouwd.”
Het organiseren van tegenspraak is dan ook van het grootste
belang en bestuurders en commissarissen dienen juist
daarop scherp toe te zien zodat ongewenst ‘kuddegedrag’
wordt tegengegaan. Hierdoor kan niemand een dominante
positie innemen en kunnen er gezonde discussies ontstaan,
waardoor in principe tegenstrijdige belangen met elkaar in
balans kunnen worden gebracht en er betere beslissingen
kunnen worden genomen.

© 2011 KPMG N.V.
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“Met goede fasering in
besluitvorming de kracht van
het onderbewustzijn benutten”
Ap Dijksterhuis is hoogleraar Psychologie van het Onbewuste aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Daarnaast adviseert hij organisaties over hoe ze de kracht
van het onderbewustzijn beter kunnen verankeren in besluitvormingsprocessen.
Het onderbewustzijn heeft volgens hem een grotere capaciteit om informatie te
verwerken en argumenten te wegen dan het bewustzijn. En het onderbewustzijn
is bovendien ook veel rationeler dan mensen vaak denken.

© 2011 KPMG N.V.
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Ap Dijksterhuis

“Er bestaat veel verwarring over
rationaliteit en de werking van het
onderbewustzijn. Men neemt vaak
aan dat onbewuste beslissingen ook
irrationeel zijn, maar dat is juist niet zo.
Het onderbewustzijn is beter dan het
bewustzijn in staat om een veelheid
aan informatie te verwerken, argumenten te wegen en daarmee tot rationele
beslissingen te komen. Dat blijkt ook uit
tal van onderzoeken die we hier op de
universiteit hebben gedaan. Wie dus
ruimte biedt voor het onderbewustzijn
in besluitvormingsprocessen neemt
simpelweg betere beslissingen.
Als ik topmanagers vertel hoe het
onderbewustzijn hen kan helpen bij
het nemen van goede beslissingen is
er vaak veel herkenning. Velen hebben
de gewoonte om ’s avonds nog veel
informatie tot zich te nemen, er een
nachtje over te slapen en dan de vol
gende ochtend belangrijke besluiten
te nemen. Dat geeft ruim baan aan het
onderbewustzijn om tijdens de slaap
aan het werk te gaan.
Dat neemt niet weg dat er bij veel organisaties meer aandacht nodig is voor
hoe we het onderbewustzijn kunnen
gebruiken, met name bij ingewikkelde
problemen waar ook emotionele
factoren een rol spelen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de selectieprocedure
bij een sollicitatie of aan de rechtspraak.
In beide gevallen is het zaak om de
eerste indruk niet direct dominant te
laten worden en tunnelvisie te voorkomen. Waar het om gaat is voldoende
ruimte te bieden in het proces om alle
relevante informatie zo objectief en
zakelijk mogelijk op te nemen en pas
daarna op basis van die argumenten
tot de juiste keuzes te komen.

Dat is niet altijd eenvoudig, maar door
goed na te denken over de juiste
fasering in de besluitvormingsprocessen is vaak wel verbetering mogelijk.
Waar het bijvoorbeeld om gaat is
dat je bij moeilijke besluitvorming in
elk geval uitgebreid de tijd neemt om
informatie te verzamelen zonder op dat
moment al bezig te zijn met de besluitvorming zelf. Ga bijvoorbeeld na een
sollicitatiegesprek nooit direct met je
collega evalueren wat je indruk van een
kandidaat is, maar richt de selectie zo in
dat alle betrokkenen zonder onderlinge
beïnvloeding objectief informatie
verzamelen en daarna wegen. In de
tussentijd kan het onderbewustzijn
dan aan het werk om de informatie te
verwerken en argumenten voor en
tegen af te wegen. Als alle kandidaten
dan zijn geweest kom je bij elkaar om
een besluit te nemen. Als je dan start
met het woord te geven aan de minst
seniore collega kun je de objectiviteit
van de besluitvorming nog verder
verbeteren.

Dat heeft de Belastingdienst veel
efficiencywinst bezorgd. Het gunstige
effect van intuïtie – en dus de kracht
van het onderbewuste – is vooral sterk
aanwezig bij mensen die veel ervaring
hebben in een domein. Naast een
ervaren belastinginspecteur kan het
bijvoorbeeld ook gaan om medisch
specialisten die direct intuïtief weten
of iemand naar de spoedhulp moet of
niet. Of er nog andere manieren zijn om
besluitvorming te verbeteren? Een van
de dingen die je goed voor ogen moet
houden is dat onbewuste meningen
van een mens verschillen van hun bewuste meningen. Uit een van onze
onderzoeken bleek dat glashelder.
Mensen zeggen dat ze vooral willen
winkelen in gebieden met veel kleine
boetiekjes en gespecialiseerde winkels.
In hun onderbewustzijn geven ze echter
wel degelijk de voorkeur aan winkelgebieden met winkelfilialen van ketens
en vinden ze het juist vooral belangrijk
dat ze op straat ‘mensen van hun
soort’ zien.

Een mooi voorbeeld van hoe een
goede inrichting van processen kan
bijdragen aan een betere benutting
van het onderbewustzijn komt uit de
praktijk van de Belastingdienst. Bij het
beoordelen van aangiften van ondernemers op fraude of onvolkomenheden
was de werkwijze tot voor kort altijd
zo dat een onervaren medewerker de
eerste beoordeling deed. Pas in een
later stadium bogen ervaren mensen –
die meer intuïtief weten waar de risico’s
zitten – zich erover. Inmiddels is de
volgorde precies omgekeerd en het
effect is dat de ervaren mensen veel
beter in staat zijn om de gevallen eruit
te filteren waar kritische aandacht
nodig is.

Tot slot is het ook belangrijk om te
beseffen hoe groepsprocessen zich
verhouden tot de werking van het
onderbewustzijn. In een groep speelt
het onderbewuste een veel kleinere rol.
Je kunt immers alleen over verbaliseerbare dingen communiceren en datgene
wat zich in het onderbewustzijn afspeelt
is nu eenmaal niet onder woorden te
brengen. Meer diversiteit in de groep
helpt overigens wel om meer intuïtief
tot beslissingen in een groep te komen.
In dat verband is het ook zo dat vrouwen
beter in staat zijn om die onbewuste
werking toe te staan. Dat heeft te
maken met het verschil in opvoeding:
bij mannen is het in hun jeugd veelal
afgeleerd.”
© 2011 KPMG N.V.
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Antony Burgmans
Naarmate mensen verder in hun loopbaan komen, zijn ze beter in staat intuïtief aan te
voelen welke factoren een rol spelen in de aansturing en besluitvorming van organisaties.
Dit is volgens Antony Burgmans – voormalig topman van Unilever en nu commissaris
bij diverse ondernemingen – een essentiële vaardigheid om te komen tot goede
besluitvorming. “Je moet leren luisteren naar die signalen. Door steeds verdere
juridisering in de zakenwereld wordt het wel steeds lastiger om in de boardroom
voldoende ruimte te creëren voor intuïtie.”

“In mijn tijd als bestuursvoorzitter van
Unilever namen we voor 25 miljard
dollar het Amerikaanse Bestfoods over.
Dat was in de historie van Unilever een
ongekende gebeurtenis en in de aanloop naar de besluitvorming zijn er bij
dergelijke grote beslissingen per definitie
ook mensen die er geen brood in zien.
Uiteindelijk speelt intuïtie bij de beslissing een grote rol. Je bent op zo’n
moment omringd door een team van
tientallen adviseurs die de rationale
kunnen laten zien, maar als bestuurder
gaat het er vooral ook om dat het gevoel
goed is. Tegelijkertijd speelt mee dat
juist bij dergelijke grote acquisities het
zaak is om je niet te laten meeslepen
in je enthousiasme en daardoor een te
hoge prijs te betalen.
Ook in mijn huidige rol als commissaris
speelt intuïtie een grote rol. Ik heb in
de loop der jaren een sterke antenne
ontwikkeld voor zaken die niet op papier
staan, maar op de achtergrond wel een
essentiële rol spelen. Toen ik commissaris was bij ABN AMRO had ik bijvoorbeeld ook al enige tijd geen goed gevoel.
Ik heb daar meerdere keren indringende
gesprekken over gevoerd, maar daar
werd naar mijn idee niet genoeg mee
gedaan. Uiteindelijk ben ik daarom in
2007 vroegtijdig vertrokken als commissaris. Destijds is dat door media en
analisten niet echt opgepakt als een
signaal dat er wat aan de hand was.
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In zekere zin zou je kunnen zeggen dat
de intuïtieve antennes in de buitenwereld niet erg sterk waren ontwikkeld.
Intuïtie is niet bij iedereen even sterk
aanwezig, en ontwikkelt zich door ervaring. In het begin van je loopbaan ben je
vaak sterk bezig met rationele dingen.
Ik merk dat ook in mijn contacten met
jongeren of studenten: zij zijn theoretisch
en analytisch vaak zeer sterk, maar ontberen nog een gevoel voor wat wel en
niet goed is. Naarmate je verder komt in
je loopbaan heb je ervaring opgedaan en
ontwikkel je steeds meer gevoel voor
‘de waarheid achter de waarheid’.
Het vermogen om ergens doorheen te
prikken is natuurlijk essentieel voor elke
bestuurder of commissaris. Je moet
altijd de niet voor de hand liggende scenario’s aftasten en vanuit een heel ander
perspectief durven kijken. Als iedereen
zegt dat het onmogelijk is dat het hele
interbancaire verkeer tot stilstand komt,
moet je als bankier eigenlijk nadenken
over wat het betekent als het onmogelijke toch zou gebeuren. Als je een
bedrijf overneemt dat prachtig lijkt te
passen in je strategie en veel potentieel
heeft, moet je je afvragen wat het zou
betekenen als dat potentieel er juist
helemaal niet blijkt te zijn. Dat dwingt je
tot kritisch nadenken en tot het stellen
van de juiste vragen. Dat geldt ook ten
aanzien van berichtgeving in de media:

een verstandig leider is in staat om niet
vanzelfsprekend de mainstreamvisies te
volgen, maar een eigen visie te ontwikkelen. Ook als die visie indruist tegen de
mainstream.
Intuïtie speelde altijd al een grote rol
in de bestuurskamer. Het wordt wel
lastiger omdat de neiging tot indek
gedrag sterker wordt. Met name in de
Verenigde Staten is de juridisering een
erg sterke trend en dwingt deze juridisering bestuurders tot het onderbouwd
argumenteren en rationaliseren van
beslissingen. Kun je dat niet, dan kun je
het later lastig krijgen in een eventuele
juridische procedure. Die ontwikkeling
is potentieel een bedreiging voor goede
besluitvorming.
Hoe we intuïtie nog beter de ruimte
kunnen geven in de besluitvorming?
Het is natuurlijk geen exacte wetenschap met panklare oplossingen.
Diversiteit in de bestuurskamer helpt
wel, want door diversiteit van mensen
ontstaat ook diversiteit in de intuïtieve
antennes. En de rol van de voorzitter is
ook erg belangrijk. De voorzitter moet
zich terughoudend opstellen in discussies en vooral een procesbegeleider
zijn. Iemand die met een onbevredigd
gevoel zit, moet de ruimte ervaren
om dat te kunnen zeggen. Ook als het
ongemakkelijk is en ook als de tijdsdruk het eigenlijk niet meer toestaat.”
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“Antenne voor wat er
echt speelt wordt met
de jaren sterker”

© 2011 KPMG N.V.
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“Bestuurders hebben minder
control dan ze denken”
De Amerikaanse gedragseconoom Dan Ariely heeft met talloze experimenten
aangetoond dat de menselijke natuur veel minder rationeel is dan we denken;
een duur aspirientje werkt beter dan een aspirientje van een goedkoop huismerk;
wanneer een proefpersoon in een experiment wordt herinnerd aan de tien
geboden, zal deze minder snel liegen; en een visuele illusie met kleuren of
vormen kunnen we ook na de ontmaskering ervan nog steeds niet doorgronden.
Kortom, ons beoordelingsvermogen heeft stevige beperkingen en die wetenschap moeten we zien te vertalen naar de gevolgen voor de manier waarop we
tot beslissingen komen.

© 2011 KPMG N.V.
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Dan Ariely

“De mens heeft zijn beperkingen op
mentaal vlak. We denken dat we als
mens heel bewuste besluiten nemen,
maar uit allerlei experimenten blijkt dat
vaak niet het geval te zijn. We kennen
onze voorkeuren veel minder goed dan
we denken en laten ons heel eenvoudig beïnvloeden of manipuleren door
externe factoren. Gedrag is simpelweg voorspelbaar irrationeel en bij het
ontwerpen van de wereld kunnen
we daar dan ook maar beter zo goed
mogelijk rekening mee houden.
Irrationaliteit in de bestuurskamer is
dan ook een relevant onderwerp.
In mijn visie heeft de boardroom veel
minder control over de uitvoering van
de strategie dan men zelf veronderstelt.
Daarbij spelen tal van factoren een rol.
Een ervan is dat je bij besluiten altijd laat
meewegen hoe aardig je iemand vindt.
Vriendschap weegt mee in belangrijke
beslissingen, dat is haast onvermijdelijk.
Het is simpelweg onmogelijk om geheel
objectieve beslissingen te nemen. Dat
is geen waardeoordeel, maar een feit.
Waar het in elk geval om gaat is om de
irrationaliteit zo veel mogelijk binnen de
perken te houden, door de juiste mechanismen te introduceren. Een daarvan
is mensen te dwingen uit te leggen hoe
ze tot bepaalde besluiten zijn gekomen.
Die accountability dwingt de bestuurder
zo veel mogelijk de irrationaliteit van zijn
menselijke natuur tegen te gaan, en juist
van bestuurders mogen we dat verwach-

ten. Er staan immers grote belangen
op het spel. In die zin moet je ook niet
te veel steunen op vertrouwen, maar
geïnformeerde en onderbouwde
besluitvorming afdwingen met de
juiste mechanismen. Vergelijk het maar
met boodschappen doen: als je met
een boodschappenlijst een supermarkt
inloopt ben je minder vatbaar voor de
verlokkingen van de schappen.
Een ander aspect is dat er grenzen zijn
aan het teamwork en de bonding in een
management- of bestuursteam. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen goed
kunnen samenwerken en een goede
onderlinge relatie hebben. Maar de
keerzijde van een te sterke bonding is
dat de subjectiviteit in de besluitvorming
erdoor toeneemt, of dat er group think
– groepsdenken – ontstaat ook als de
bestuurder zelf oprecht denkt dat dit niet
het geval is. Dat vergroot het risico op
ongewenste irrationele beslissingen.
Hoe dan ook, vriendschap in de boardroom heeft risico’s. Belangrijker dan
vriendschap is dat er veel onderling
respect is, zodat je het zonder aarzelen
grondig met elkaar oneens kunt zijn.
Zodat je dingen kunt zeggen en vinden
zonder bang te zijn voor je toekomst.
Eigenlijk zoals een hoogleraar op een
universiteit zelfstandig en onafhankelijk
een visie kan geven.
Mensen kunnen het verschil tussen
rationeel en irrationeel handelen zelf

niet bepalen. Een bestuurder denkt op
geheel rationele manier zijn stem te laten
horen over een bepaald thema in de bestuurskamer, maar laat daarbij bijvoorbeeld ook meewegen dat hij graag de
status van bestuurder wil vasthouden.
Zelfbehoud in de bestuurskamer kan
dan een groter gewicht krijgen dan de
belangen van de aandeelhouders, ook al
voelt men dat niet zo. Status is belangrijk, ook voor mensen die zeggen dat ze
er niet aan hechten. Het zou een aardig
experiment zijn om te zien wat het effect
zou zijn op het gedrag van bestuurders
als ze niemand mochten vertellen dat ze
bestuurder zijn.
Of er nog andere mechanismen zijn om
de irrationaliteit zo veel mogelijk in te
dammen? Een vaste maximumzittingstermijn helpt. Een training om de eigen
psyche te doorgronden misschien ook
een beetje. En druk van buitenaf: een
bestuurder die aansprakelijk is voor
goede resultaten zal zijn taken serieuzer
nemen en iets objectiever tot keuzes
komen. Al moet dat ook niet doorslaan
naar typisch Amerikaans claimgedrag.
Tot slot: een van de grootste gevaren
is dat bestuurders op zoek gaan naar
rationele data om hun eigen ‘gut feeling’
te rechtvaardigen. Je kunt immers bij
elke beslissing de data zoeken die dat
besluit rechtvaardigen. Daarom moet je
de keuzecriteria altijd definiëren voordat
je kennis hebt genomen van data.”
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Yves Gijrath

“Geld is een van de sterkste drijfveren
van de mens. En wie succes boekt, mag
daar wat mij betreft flink voor worden
beloond. Maar geld is ook een heel
gevaarlijke drijfveer, want een te sterke
nadruk op geld kan leiden tot chaos of
misbruik van macht. Alleen het woord al:
geld. Het klinkt afschuwelijk. Koud en kil.
Ik word vaak volkomen ten onrechte als
de spreekbuis van Nederlandse miljonairs gezien. Als iemand met een Ferrari
uit de bocht vliegt, belt de pers mij soms
op om te vragen wat ik daarvan vind.
Dat is natuurlijk onzinnig, want ik ben
gewoon een ondernemer die bezig is
succes te bereiken, net als andere onder
nemers. Alleen doe ik dat in het segment
van luxe lifestyle. Meer algemeen is
Nederland sowieso kampioen hokjesdenken. Iemand in een Bentley is per
definitie asociaal. Dat is natuurlijk ook
grote onzin.
Of ik irrationeel gedrag vertoon als
ondernemer? Mijn levensmotto is
‘never follow the crowd’. Ik heb in mijn
leven veel beslissingen genomen die
niet rationeel zijn of in elk geval in eerste
instantie niet rationeel lijken te zijn.
Ik ben ooit begonnen op een zolder
kamer, zonder al te veel vastomlijnde
doelen. “Ik zie het wel”, dat was eigenlijk
de strategie, en volgens mij zijn veel
succesvolle ondernemingen op die
aanpak gebouwd.
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Het gaat erom dat je openstaat voor
wat er op je pad komt en afgaat op je
intuïtie bij belangrijke beslissingen.
De meest intuïtieve beslissing die ik
ooit heb genomen is om de Miljonair
Fair te starten: een jaarlijks evenement
rondom luxe lifestyle. Die beslissing
heb ik genomen tegen alle adviezen
van andere mensen in. Vrijwel niemand
geloofde dat het concept zou werken,
vooral vanwege de naam: niemand zou
zich willen afficheren met miljonairschap
in Nederland. Terwijl de Miljonair Fair
natuurlijk niet uitsluitend voor miljonairs
is. Ik heb toen mijn intuïtie gevolgd en
heb daar nog geen moment spijt van
gehad.
Twee jaar geleden heb ik een keer niet
mijn intuïtie gevolgd. We hadden vier
jaar achtereen met succes het concept
van de Miljonair Fair in Moskou neergezet toen daar de crisis keihard toesloeg.
Desondanks claimde mijn Russische
directeur dat het er goed uitzag voor
2009 en dat contracten met belangrijke
partners al waren getekend. Mijn ‘gut
feeling’ zei toen dat dit niet klopte,
en ik bleek achteraf gelijk te hebben.
Dat was een duur bonnetje, waar ik
er ook al meerdere van heb gehad in
mijn ondernemersbestaan.
Ik had een jaartje moeten overslaan
omdat ik het diep van binnen niet
vertrouwde. Overigens is het lastiger

om ergens mee te stoppen dan ergens
mee te beginnen. Als je ergens mee
begint, dan doe je dat heel weloverwogen, ook als het irrationeel is. Om ergens
mee te stoppen moet je eigenlijk een
grotere drempel over. Je bent bang voor
gezichtsverlies als je stopt met een
magazine, omdat er op dat moment
geen toekomst meer voor is. De angst
voor gezichtsverlies is ook heel irrationeel, want die negatieve publiciteit
schud je in de praktijk eigenlijk meestal
zo weer van je af. Ergens op tijd mee
stoppen kan in je loopbaan misschien
wel je beste beslissing blijken te zijn.
Er werken hier vijftig mensen en het
is maar goed dat die niet allemaal
zo irrationeel zijn. Dan zou de tent
binnen een paar maanden failliet gaan.
Ik verwacht niettemin wel van mensen
dat ze met gekke ideeën komen.
Zo kwam dit jaar het idee op bij Onno
Aerden – Publisher bij GMG – om voor
de 10e uitgave van Miljonair te mikken
op een uitgave van 500 pagina’s, meer
dan driehonderd pagina’s meer dan
wat normaal is. En dat in economisch
moeilijke tijden. Door dat idee werd ik
echt verrast en ik voelde er wel wat
voor. Onno moet dan vervolgens wel
flink aan de bak om in kaart te brengen
of het haalbaar is. Om het gekke idee
dus te rationaliseren. Het blijkt nu een
groot succes te zijn.”
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“Intuïtie is
mijn grootste talent”
Yves Gijrath is CEO van Gijrath Media Group (GMG), het bedrijf achter onder meer
de bladen JFK, Jackie, Green.2 en Miljonair en de jaarlijkse Miljonair Fair. Hij is
een bevlogen ondernemer die een belangrijke plaats inruimt voor intuïtie in de
besluitvorming.
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“Intuïtie is net gladde zeep”
Herre Kingma is voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente
en voormalig Inspecteur-Generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS).
Hij gaat in op hoe intuïtie al dan niet een rol kan spelen in de beslissingen van een
zorgprofessional en die van een bestuurder en bepleit dat we een checklist in de
zorg niet als een bureaucratisch gedrocht moeten zien, maar als een manier om
een gezond wantrouwen in jezelf te onderhouden.
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Herre Kingma
“Mijn meest intuïtieve beslissing was
waarschijnlijk de overstap van mijn
bestaan als vrijgevestigd cardioloog
naar dat van Inspecteur-Generaal bij
de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Van een afstand bekeken was dat een
rare switch die niet goed te beredeneren valt. Je gaat stevig terug in inkomen
en wordt ambtenaar. Ik denk dat elk
individu op een zeker moment wel zulke
beslissingen neemt. Je loopt in het
leven een rationeel pad af, maar op
een gegeven moment kom je op een
tweesprong in het bos.
Intuïtie is een nuttige eigenschap, maar
het verschilt natuurlijk nogal van geval
tot geval of je die eigenschap ook kunt
toepassen. In de wetenschap gebeurt
er weinig zonder dat men een ingeving
of zijn intuïtie volgt en daarmee mogelijk
nieuwe inzichten vergaart. Maar dat ligt
voor een politieman gelukkig anders.
Voordat je als politieman een huis
binnenvalt of iemand arresteert moet
je immers wel een gerechtvaardigd
vermoeden hebben dat dat nodig is.
Een gevoel in de onderbuik is dan
niet genoeg.

niet zo veel ruimte meer. In dat kader heb
ik in mijn tijd als Inspecteur-Generaal in
Nederland het begrip patiëntveiligheid
geïntroduceerd, daarbij geïnspireerd door
internationale ervaringen. Het hanteren
van checklists bij het medisch handelen
is daarbij cruciaal. De gedachte is dat een
checklist niet bedoeld is als een bureaucratische controle maar, als een manier
om jezelf uit te dagen en te zorgen dat
je een gezond wantrouwen blijft houden
in je eigen handelen. In de luchtvaart is
dat heel gebruikelijk, in de zorg lag dat
minder voor de hand en het kost veel
tijd en energie om chirurgen zover te
krijgen dat ze het instrument omarmen.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met
onze menselijke behoefte aan autonomie en een soort heldendom: een held
is in onze klassieke opvattingen dapper,
alwetend en heeft geen checklist nodig.
De nieuwe held durft juist te erkennen
dat de geneeskunde zo complex en
gespecialiseerd is dat het moeilijk is om
dat als individu te overzien. Je bent dan
pas een echte held als je de discipline
opbrengt om, samen met je team, je te
laten uitdagen door een checklist om
zodoende fouten te voorkomen.

Voor specialisten in de medische zorg
speelt intuïtie ook een rol, maar dat is
in de loop van geschiedenis wel sterk
in ontwikkeling. De techniek heeft een
steeds belangrijker rol gekregen, de
complexiteit is enorm toegenomen
en voor een medisch specialist is het
essentieel om de kennis op de juiste
manier – en in de juiste volgorde –
toe te passen. Voor intuïtie is er in zo’n
moderne en complexe wereld eigenlijk

In mijn rol als bestuurder ligt de rol van
intuïtie anders. We zijn in Twente nu
bijvoorbeeld bezig met het vormgeven
van nieuwbouwplannen. Het gaat daarbij
om kolossale bedragen van tussen de
400 en 500 miljoen euro, we hebben te
maken met veel toekomstige onzekerheden, we weten uiteraard ook niet precies
hoe het politieke beleid er de komende
tien jaar uit zal zien en de complexiteit is
enorm. Het is een langetermijnbeslis-

sing waarvan ik eigenlijk zelf pas ver
na mijn pensioen zal kunnen zien of
we uiteindelijk een goede beslissing
hebben genomen. Zo’n besluitvormingsproces laat zich niet in een
checklist vangen, al zijn we als bestuur
wel aan het denken geweest over
hoe we de rationaliteit van het proces
zo goed mogelijk kunnen handhaven.
We moeten onszelf steeds weer de
vraag stellen of we alle argumenten en
perspectieven voldoende doorschouwd
hebben.
De beste leider is in mijn opinie een
leider die zijn mensen de weg wijst die
men ongeweten toch al ging. Ik geloof
in een vorm van predestinatie in dat
verband, zonder enige Bijbelse associaties. We denken dat we alles in de hand
hebben, maar er is een onontkoombare
richting. Als bestuurder moet je dan
ook eigenlijk een soort mini-uitgave van
een profeet zijn om de patronen in die
richting te herkennen en te vertalen en
verklaren naar je organisatie. Intuïtie
speelt daarbij wel een rol, maar je moet
het pas toestaan als een beslissing niet
meer logisch beredeneerbaar is. Intuïtie
is dan beter dan onberedeneerd een
lot trekken. Waar intuïtieve ideeën
ontstaan? Zelden achter je bureau en
vaker als je aan het grasmaaien of aan
het zeilen bent. En die ideeën zijn als
gladde zeep. Voor je het weet ben je
deze weer kwijt. Ik denk steeds vaker
dat briljante geesten uit de geschiedenis
– zoals Mozart – vooral beschikten
over een uitstekend geheugen om hun
ingevingen vast te houden en deze later
beter te kunnen opschrijven.”
© 2011 KPMG N.V.
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Victor Lamme
Wat mensen zeggen te doen, voorspelt nauwelijks wat ze daadwerkelijk
gaan doen. Feitelijk gedrag heeft weinig te maken met de bewuste intentie,
maar alles met hoe ons brein door ervaringen in de tijd wordt gevormd.
Oftewel: De vrije wil bestaat niet. Het is de titel van een boek van Victor
Lamme, hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit
van Amsterdam. Hij kan dit onderbouwen met tal van experimenten en
neurologisch onderzoek. Hij gelooft dat neurologisch onderzoek het denken
over de mens radicaal gaat veranderen en heeft ook een advies voor
bestuurders van ondernemingen: “Probeer gedrag niet te veranderen
op basis van rationele argumenten, maar speel met slimme mechanismen
in op instincten als angst, hebzucht of sociale druk.”

“Iedereen kent de kaartjes in badkamers
van hotels waarmee wordt opgeroepen
om onnodig wassen tegen te gaan door
handdoeken die nog niet vies zijn op
het haakje te hangen en alleen de vieze
handdoeken op de vloer achter te laten.
Uit experimenten blijkt dat als zo’n
kaartje de gast informeert over het
percentage van de hotelgebruikers dat
deze instructie opvolgt, meer mensen
bereid zijn om eraan mee te werken.
De mens is dus een kuddedier die in
het onderbewustzijn besluiten neemt.
Dat blijkt ook uit tal van andere experimenten, zoals de beroemde Milgramexperimenten waarin wordt getest of
een mens bereid is andere mensen
pijnlijke schokken toe te dienen en
daarmee tegen het eigen geweten in
te handelen. Het kuddegedrag van de
mens gaat heel ver en is zelfs zichtbaar
bij de ultieme daad: zodra er veel berichten over zelfmoord in de media komen,
neemt het aantal zelfdodingen toe.
De vrije wil bestaat dus niet, zo beargu
menteer ik ook in mijn boek. We imiteren
vooral andere mensen en volgen tamelijk
willoos de instincten van ons brein.
Zoals een groep honden zich op een bot
gooit, zo laten topbestuurders in de finan-

© 2011 KPMG N.V.

ciële sector zich leiden door hebzucht.
Niet iedereen wil dat geloven. De menselijke neiging is om achteraf beslissingen te verklaren en onszelf wijs te
maken dat die verklaringen aan ons
gedrag voorafgingen. De werkelijkheid
is dat gedachten onze daden volgen.
En niet andersom.
De vervolgvraag is natuurlijk wat we
met die wetenschap moeten doen.
Het zegt in elk geval veel over de zin en
onzin van marktonderzoek en opiniepeilingen. Het zegt namelijk helemaal
niets als een proefconsument zegt
bereid te zijn om iets te kopen. Want de
feitelijke beslissing over de aankoop is
niet rationeel te beredeneren. Het is
veel zinvoller om in plaats van marktonderzoek een onderzoek te doen naar
de hersenactiviteit bij het zien van
bepaalde merken, personen of producten. Het meten van de hersenactiviteit
heeft veel meer voorspellende waarde.
We zijn vorig jaar begonnen om dat aan
te bieden aan bedrijven.
Kunnen we uit deze wetenschap consequenties trekken over hoe bestuurders organisaties moeten aansturen?
Veel bedrijven zijn – zeker in de

financiële sector – op zoek naar een
manier om het vertrouwen van hun
omgeving weer terug te winnen.
Ze doen dat op een tamelijk rationele
manier, door in te zetten op bewustwording en transparantie. Ik geloof
daar niet in. Vanuit het brein bekeken is
het belangrijk om te beseffen dat vertrouwen een soort van default is: instinctmatig is het er gewoon en het nut ervan
is dat je door elkaar te vertrouwen als
groep er beter van wordt.
Dat blijkt ook uit gaming-experimenten:
mensen die elkaar niet kennen geven
elkaar een zeker vertrouwen bij financiële experimenten. Een vertrouwen
dat nergens op gebaseerd is. Een
financiële instelling die nu wil werken
aan meer vertrouwen moet gek genoeg
juist weer de dingen doen die ze vroeger ook deden: inspelen op de hebzucht
van de mens. Dat voelt tegennatuurlijk,
maar dat is wel de manier om weer te
appelleren aan de default van vertrouwen. Meer transparantie en accountability, zoals nu vaak wordt bepleit, is
juist geen oplossing om vertrouwen te
winnen. Wie veel uitlegt wordt onbewust gezien als iemand die niet te
vertrouwen is.
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“Leg bestuurders
aan de hersenscan”
Bewustwording helpt vrijwel niet bij
gedragsverandering. Pas als je heel vaak
beelden laat zien van hoe het wel moet,
gaat het brein daar ook naar handelen.
Uit een fascinerend experiment blijkt
dat de mens bij het zien van een zwarte
man vaker de associatie met geweld
legt dan bij het zien van een blanke.
Ook onder zwarte mensen treedt dat
verschijnsel op, zij het iets minder sterk.
Dat komt doordat we in films en op
televisie voortdurend beelden te zien
krijgen van een gewapende zwarte.
Ons brein wordt door die beelden
langzaam geprogrammeerd.

Bestuurders zouden bij het aansturen
van een organisatie meer moeten
zoeken naar mogelijkheden om te
manipuleren. Dat klinkt negatief,
maar dat is het niet. Het gaat erom
de mensen in de organisatie te prikkelen op hun basisinstincten zoals angst
of hebzucht, en de neiging andere
mensen te volgen. Dat zijn sterke
drijfveren. En niet altijd negatieve.
In het brein is de structuur die hebberig
maakt ook de structuur die zorgt voor
vertrouwen, ambitie en het nemen
van risico in de zoektocht naar nieuwe
oplossingen.

Kan hersenonderzoek bijdragen aan
het voorkomen van grote incidenten
in het bedrijfsleven of het nemen van
al te grote risico’s? Ik denk zeker dat
het een belangrijke bijdrage kan leveren,
bijvoorbeeld doordat je van de bestuurders inzicht krijgt in hun motieven,
angsten, verlangens en drijfveren.
Neuro-onderzoek kan hun gedrag beter
voorspellen dan zij zelf. Je zou bijvoorbeeld kunnen zien hoe gevoelig iemand
is voor beloning of in hoeverre zijn brein
graag risico zoekt of juist vermijdt.”
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“Ik maak me zorgen om domme
ratio in de maatschappij”

© 2011 KPMG N.V.
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Ine Voorham
Ine Voorham is directeur van Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Ze meent dat de
tegenstelling tussen gevoel en ratio veel minder groot is dan
velen denken en kan boos worden om de maatschappelijke
terreur om alles te meten.

“Wat de meest irrationele beslissing in
mijn leven is geweest? Het besluit om
officier te worden bij het Leger des
Heils. Daarmee de status van religieuze
te krijgen wat onder andere inhield mijn
zelfbeschikkingsrecht prijs te geven en
mijn baan als medisch analist. Dat is
verstandelijk natuurlijk niet dicht te
redeneren. Maar ik beschouw het nu
als een groot voorrecht dat ik kan doen
wat ik nu doe.
Samen met mijn adjunct-directeur
ben ik al vanaf 1990 – de start van de
huidige juridische structuur van het
Leger des Heils – betrokken bij W&G
en we kennen de dossiers dan ook heel
goed. Dat valt niet los te zien van de
manier waarop we hier tot besluitvorming komen. Ik stuur namelijk sterk
vanuit mijn inhoudelijke kennis, maar
dat wil niet zeggen dat ik niet op mijn
gevoel af ga. Het een sluit het ander
niet uit, en ik zie dan ook niet zo veel in
de tegenstelling tussen ratio en gevoel.
Ik ga situatieafhankelijk te werk en dat
geldt eigenlijk voor deze hele organisatie. In zekere zin is het ook van toepassing op de ideologie: een lege maag
heeft geen oren (voor het woord Gods),
zo zegt William Booth, oprichter van het
Leger des Heils. En dus geldt daar ook
een combinatie van ratio – de honger
moet gestild – en gevoel – de ideologie.
De manier waarop we de doelstellingen
van onze ideologie bereiken hoeft geen
rechte lijn naar het doel te zijn. Als je

drie keer links gaat, ga je immers ook
rechts. Ik zie bijna altijd mogelijkheden
om het anders te doen en ik geloof dat
die creativiteit een van mijn sterkste
punten is. Ik probeer dingen voortdurend anders te bekijken. Niet vanaf de
onderkant of de bovenkant, maar van
de zijkant zodat je een dwarsdoorsnede
ziet. Ik kan simpelweg niet anders, het
is een tweede natuur.
Als ik eenmaal sterke opvattingen
ergens over heb gevormd, dan moet
je van goeden huize komen om die uit
mijn hoofd te krijgen. Maar dat wil niet
zeggen dat ik niet door anderen beïnvloed wil worden. Natuurlijk gebeurt
het ook hier wel eens dat we het in
de directie niet met elkaar eens zijn.
Wat we dan doen? Dan geven we het
wat meer tijd en dan komen we er uiteindelijk toch uit. Ik vind het prima zolang
we elkaar maar met argumenten blijven
overtuigen. Het gaat er hier vooral niet
om wie er gelijk krijgt. Het gaat erom
dat we het goede bereiken. En het is
daarbij totaal niet interessant wie de
successen boekt.
Ik maak me zorgen over de domme
ratio in de samenleving. We willen alles
meten en rangschikken, van de kwaliteit van de oliebollen tot en met de
kwaliteit van de zorginstellingen. Daar is
echt een waanzin aan het ontstaan waar
ik boos over kan worden. We hebben
daar ook mee te maken, omdat wij bij
onze zorgverlening aan onze cliënten

in een aantal gevallen rustgevende
medicatie verstrekken. Doordat we dat
doen, tuimelen we in de ranglijst van
zorginstellingen naar beneden, want
die medicatie wordt als slecht gezien.
De vergelijking met andere instellingen
geeft echter geen pas, want bij ons
staan verwarde drugsverslaafden met
twee plastic tassen aan de deur. Als je
die geen rustgevende medicatie verstrekt, kun je ze simpelweg niet helpen.
Vergelijken is dus zinloos, maar dat is
een te complex verhaal om in een ranglijst te vatten. Die domme rationalisering
duikt steeds vaker op in de maatschappij
en verpulvert veel goede bedoelingen.
Steeds minder mensen zijn met de
echte dingen bezig. Mijn overtuiging is
dat daar enorme bezuinigingen zijn te
behalen.
Ideologie is belangrijk bij het aansturen
van deze organisatie. Dat zit natuurlijk
in de genen van het Leger des Heils.
Ons doel is dat iedereen in de maatschappij er daadwerkelijk bij hoort en
alles wat we doen past binnen dat doel.
Maar ik ben ervan overtuigd dat elke
andere organisatie ook het beste vanuit
een ideologie kan worden aangestuurd.
Als ik directeur van een koekjesfabriek
zou zijn, dan zou ik als doelstelling
hebben om het ideale koekje te maken.
En ik zou veel minder bezig zijn met
kostprijsberekeningen of winstcijfers.
Maar het streven naar dat ideale koekje
zou ook leiden tot optimalisering van
de winst.”
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Maarten van der Weijden
Maarten van der Weijden werd in 2008 olympisch kampioen op het onderdeel
10 kilometer Open Water Zwemmen. Toen hij uit het water kwam droeg hij die
prestatie direct op aan de artsen die hem in 2001/2002 hadden genezen van acute
lymfatische leukemie. Van der Weijden is een rationeel mens, maar laat zich ook
‘verleiden’ tot irrationele besluiten.

“Iedereen die de keuze maakt om zich
volledig te richten op topsport maakt in
essentie een irrationele keuze. Als je
immers een lijstje maakt met voordelen
en nadelen, dan zou een volledig rationeel denkend mens het niet in zijn
hoofd halen om het hoogste niveau na
te streven. Je moet er echt heel veel
voor opgeven en de kans dat je daadwerkelijk succes boekt op het hoogste
niveau en/of daar geld mee verdient is
heel klein. Ik beschouw mezelf als een
rationeel mens en heb destijds toch
welbewust de keuze gemaakt om alles
op te geven voor topsport. Als ik daarop
terugkijk, dan denk ik dat er ook altijd
iets van een bijgeloof of een geloof
in een sprookje in mijn hoofd zat.
Eigenlijk was het verre van rationeel
om te denken dat ik ooit Olympisch
kampioen zou worden, want ik kwam
op grote kampioenschappen meestal
niet verder dan de 7e of 8e plaats.
Ik heb er alles voor opgegeven om mijn
droom na te jagen. Jarenlang trainde
ik 6 uur per dag en een half jaar lang,
voorafgaand aan de Spelen, bracht ik
circa 15 uur per dag door in een speciale
‘hoogtetent’ die mijn prestaties zou
moeten bevorderen door het nabootsen
van de zuurstofverhouding op 2.500
meter hoogte. Dat lijkt ook irrationeel
© 2011 KPMG N.V.

handelen, want de effecten daarvan
zijn weliswaar wetenschappelijk bewe
zen, maar de interpretaties van deze
effecten lopen uiteen. Mijn trainer
Marcel Wouda legde me echter haarfijn
uit dat dat nauwelijks relevant is voor
topsporters. Wetenschappelijke onderzoeken doen uitspraken over gemiddelden en doelgroepen. Maar als topsporter
ben je juist niet gemiddeld en kun je dus
eigenlijk per definitie niet bouwen op
onderzoeken. Dat overtuigde me om in
dat rottige tentje te slapen en te eten,
overigens vooral omdat ik groot vertrouwen had in Marcel en zijn aanpak.
We zoeken als mens altijd maar naar
zekerheden over hoe we van A naar B
kunnen komen, maar de realiteit is dat
die zekerheden er vaak niet zijn. Toen ik
in 2001 met leukemie werd geconfronteerd, ben ik daar altijd heel rationeel
in geweest. Ik heb mijn lot volledig in
handen gelegd van de medisch specia
listen en dat heeft gelukkig tot herstel
geleid al zag het er destijds heel slecht
uit. Ik weet dat andere mensen met
een soortgelijk verhaal – zoals Lance
Armstrong – veel meer geloven dat je
ook door eigen wilskracht kunt bijdragen aan herstel. Ik vind het prima dat
mensen daaruit kracht putten. Er is niks
mis mee om in sprookjes te geloven.

Maar ik vind alleen dat je moet oppassen dat je de mensen die het niet
halen daarmee niet tekort doet. Alsof
iedereen die aan kanker lijdt en daaraan
sterft niet genoeg wilskracht heeft
getoond. Dat is te kort door de bocht.
Of het een rationele beslissing was om
te stoppen met zwemmen? Mensen
denken vaak dat ik daar lang over heb
moeten nadenken, maar in werkelijkheid was ik er in twee dagen uit. Na het
bereiken van olympisch goud keek ik
anders tegen mijn sport aan. Ik vroeg
me af of ik het nu echt leuk vond om
6 uur per dag te trainen en 15 uur per
dag in een tentje door te brengen.
De droom om de top te bereiken was
niet meer relevant en daardoor kon ik
er rationeel naar kijken.
Ik ben een echte bèta-man, maar vind
het heerlijk om met alfa-mensen te
werken. In mijn huidige rol bij Unilever
komt dat optimaal tot zijn recht. De kern
van wat ik daar doe is marketingmensen
adviseren over financiële keuzes bij het
in de markt zetten van nieuwe producten. Marketeers opereren vaak vanuit
een gevoel of een overtuiging – dat zou
je irrationeel kunnen noemen – en mijn
rol is dan om de ratio daarbij te zoeken.
Ik vind het fantastisch.”
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“Er is niks mis
mee om in sprookjes
te geloven”
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“Goede leider durft zich
irrationeel op te stellen en is niet
bang om dan alleen te staan”
Eric Nordholt is voormalig hoofdcommissaris van het politiekorps Amsterdam en kreeg
in die tijd onder meer te maken met de Bijlmerramp, de IRT-affaire en de Eurotop in
1997. Hij liet in die periode zien dat hij niet bang was om tegen de stroom in te roeien.
Tegenwoordig staat er ‘raadgever’ op het visitekaartje van Nordholt en vanuit zijn
adviserende rol pleit hij nog steeds voor leiders die licht baldadig en recalcitrant vanuit
hun gevoel handelen. “Er zit veel angst in organisaties, die door rationeel leiding geven
vaak juist wordt aangewakkerd.”
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Eric Nordholt

“Jaren geleden vroeg een collega me
eens hoe ik dat toch deed, leiding geven
aan het Amsterdamse korps. Toen mijn
primaire reactie was ‘Ik doe maar wat’,
werd hij boos op me want hij had de
vraag serieus bedoeld. Maar mijn
antwoord was ook serieus. Ik geloof
niet in standaardformules uit managementboeken over hoe je tot effectief
leiderschap kunt komen. Zodra je
leiderschap op die manier probeert te
rationaliseren, misken je essentiële
onderdelen van goed leiderschap.
Bovendien: die managementtheorieën
gaan altijd uit van rechte lijnen om van
A naar B te komen. Maar in de echte
wereld ga je vrijwel nooit in een rechte
lijn op je doel af en moet je er bijna
altijd via een slingerroute naar toe.
‘Ik doe maar wat’ was natuurlijk ook
weer niet helemaal waar, want ik
handelde wel vanuit een visie. Alles
wat ik deed kwam voort uit een soort
bezetenheid, een ‘droom’ om het korps
meer betekenis voor de stad Amsterdam te geven en de stad veiliger te
maken. Ik had beelden over hoe het
korps moest functioneren en was
voortdurend bezig om die te laten
landen in de harten van mijn dienders.
Ik veranderde het korps niet met een
groot en goed doortimmerd stappenplan in gedachten, maar was voortdurend bezig her en der zaadjes te
planten. Dat kwam waarschijnlijk vaak
niet erg rationeel over. Tegelijkertijd kon
ik voor mezelf wel de ratio voelen van
alles wat ik deed. Als je echt een visie
hebt, kun je alles wat je doet heel
eenvoudig daaraan toetsen.
Een goede leider is in staat om mensen
dingen te laten doen die ze zelf niet voor

mogelijk hadden gehouden. Helaas zie
ik in de huidige praktijk veel organisaties waar de leider dat helemaal niet
aan het doen is. De angst regeert veelal
en men probeert alles op een haast
dwangmatige wijze te beheersen met
beleidsstukken, circulaires, rapportages
en voorschriften. Dat werkt contra
productief in tijden van crisis. Alles
rationaliseren is dan een slechte reflex.
Dan krijg je juist irrationeel gedrag in
de organisatie. Je moet als leider juist
op die momenten inspelen op wensen
en dromen, een wenkend perspectief
laten zien en uitstralen dat je daarin
gelooft en dat het goed komt. Vol
overtuiging, ook al lijkt dat perspectief
misschien rationeel niet helemaal
haalbaar. Een beetje geloven kan dan
niet, je moet een overtuigd evangelist
van je eigen doelstellingen zijn.
Een goede leider kan ook omgaan
met kritiek en tegenslag, en heeft
niet altijd de behoefte om die kritiek
te rationaliseren. Je moet het nemen zoals het komt en er opgewekt
tegenaan gaan. Als je ten strijde trekt
tegen het waargenomen gebrek aan
ratio in je omgeving, dan verzand je
er juist in; je kunt het beter van je af
laten glijden.
Als je dat als leider durft te doen, dan
kun je ook tegen heersende opinies in
handelen. Ik heb dat zelf regelmatig
gedaan, onder andere toen ik samen
met anderen een rapport heb geschreven over hoe de politie moest veranderen naar een organisatie die daadwerkelijk naast de burger stond (‘Politie in
Verandering’, 1977). Daarmee legden
we een voor die tijd gevaarlijke visie
neer en het rapport verdween dan ook

een jaar lang in de la van de minister,
want het paste niet in de heersende
opinie. Toch is het uiteindelijk gelukt en
dat komt niet alleen door dat rapport,
maar met name door onze vasthoudendheid en ons geloof erin. Ook al
gaat dat ten koste van je eigenbelang.
Leiderschap is dus weinig rationeel.
Het gaat erom vanuit een gedrevenheid
de doelen van een organisatie na te
streven. Tegenwoordig hebben we
daar woorden voor zoals missie en
kernwaarden. Tientallen jaren geleden
hoorde je daar nooit iemand over,
maar toen was de uitdaging niet anders
dan nu.
Ik geloof dat er in deze tijd veel winst is
te boeken door meer vanuit persoonlijk
contact leiding te geven, en veel minder
op basis van schriftelijke communicatie.
Zodra je iets opschrijft, maak je het
rationeel en is de bezieling er ook uit.
In mijn tijd in Amsterdam heb ik regelmatig brieven en beleidsdocumenten
verscheurd. Mijn credo was heel eenvoudig: wie iets van me wil, die komt
maar langs en legt het persoonlijk uit.
Dat werkt veel beter. Of ik daar in het
huidige tijdperk ook mee weg zou
komen? Natuurlijk wel. Ook nu mogen
we best wat baldadigheid verwachten
van leiders. We zijn enorm doorgeschoten in regelzucht en denken dat we
daarmee alles onder controle hebben.
Maar de werkelijkheid is dat de enorme
hoeveelheid e-mail en ander schriftelijk
verkeer tussen mensen alleen maar
een diarree van berichten vormt om
van verantwoordelijkheden af te
komen. Dat heeft niks met leiderschap
te maken.”
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Ronald Plasterk
Ronald Plasterk is PvdA-politicus en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Hij ervaart persoonlijk dat er een belangrijke rol voor intuïtie is
weggelegd en waarschuwt voor een te primitieve lineaire visie op besluitvorming.

“Na mijn promotie ging ik werken bij
het California Institute of Technology in
Pasadena en ik zette daar twee experimenten op. Ik liet het tweede experiment vast van start gaan voordat het
eerste experiment was afgelopen,
omdat ik wel meende te weten wat
het resultaat van het eerste zou zijn.
Mijn Amerikaanse professor zei toen
‘I love the way you use your intuition’
en bracht daarmee onder woorden wat
ik eigenlijk heel vanzelfsprekend vind in
alles wat ik doe. Ik ben altijd met exacte
wetenschap bezig geweest, maar alle
belangrijke keuzes heb ik gemaakt op
basis van intuïtie. Een voorbeeld daarvan
is dat ik na mijn promotieonderzoek
een heel andere richting koos, omdat ik
het gevoel had dat ik anders te veel in
competitie zou treden met mijn oude
professor. De meeste collega’s vonden
het maar een beetje mal dat ik onderzoek ging doen op wormpjes, want
daar werkte toen niemand aan. Ik vond
dat juist een voordeel en het blijkt achteraf een goede keuze te zijn geweest
want dat onderzoeksgebied is tientallen
jaren later tot grote bloei gekomen.
Tegelijkertijd moeten we intuïtie niet
mystificeren of er een primitief freudiaans model voor bouwen. Intuïtie is
vooral een kwestie van geaccumuleerde
ervaring. Zelfinzicht op dat gebied is wel
erg nuttig om jezelf te behoeden voor
fouten. Ik heb persoonlijk de neiging om
iedereen te vertrouwen totdat er reden
is om te denken dat iemand een flapdrol
is. Als dat moment aanbreekt, dan straal
ik dat ook via al mijn poriën uit. Ik stop
mensen dan te gemakkelijk in een vakje
en nu ik dat voor mezelf heb ervaren
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kan ik er ook wat aan doen. Ik schakel
nu even terug voordat ik iemand afschrijf
en hanteer meer een glijdende schaal in
plaats van twee vakjes.
Wat voor een belangrijk deel ook met
intuïtie te maken heeft is de vraag of je
voor goede besluitvorming het lef moet
hebben om tegen de heersende opinie
in te gaan. Die vraag is niet generalistisch
te beantwoorden. Voor veel mensen is
het een goed idee om niet te veel van
de kudde af te dwalen. Maar voor veel
andere mensen is het juist een goed idee
om eens wat meer tegen de heersende
stroom in te gaan.
We moeten die vraag dus niet te
simplistisch benaderen en dat geldt
in bredere zin voor besluitvorming.
De vraag of een beslissing goed was
is vaak achteraf niet eens te beantwoorden, omdat je dat altijd van meerdere
kanten kunt bekijken. Wat ik zelf ervaar
is dat je bij besluitvorming altijd gevangen zit in de twee uitersten van integriteit en loyaliteit. Vanuit je integriteit is
het zaak om duidelijk te laten horen
wat je echt van een bepaald onderwerp
denkt. Maar wat te doen als duidelijk
wordt dat een groot deel van de groep
er anders over denkt? Hard blijven
roepen dat je het er niet mee eens bent
zodat het wordt genotuleerd en zodat
je je daar later altijd nog weer op kunt
beroepen? Dat is niet verstandig, want
daarmee hol je ook je loyaliteit uit.
In zo’n geval is het van groot belang dat
iedereen het besluit internaliseert en
het is dan ook vaak zinvol om tevoren
niet al te veel onwrikbare standpunten
in te nemen. Als je opereert in een

panel van adviseurs, kom je ermee weg
om tot het einde vast te houden aan je
eigen integere mening. Maar zodra je
zelf verantwoording draagt, zul je soms
voor b moeten kiezen terwijl je vanuit je
eigen integriteit voorkeur hebt voor a.
In het verlengde hiervan is meetbare
doelen stellen en mensen op output
gaan beoordelen een kinderachtige
vorm van bedrijfsleventje spelen, al
was het maar omdat de output vaak
niet ondubbelzinnig is vast te stellen.
Je kunt een onderwijsinstelling niet
afrekenen op het IQ van de leerlingen
die ze afleveren. Een van de problemen
is dat, zodra het primitivisme in de
sturing op output wordt ingevoerd, het
moeilijk is om weer terug te gaan naar
de oorspronkelijke situatie. Vroeger was
een leraar erg autonoom en nam hij veel
verantwoordelijkheid; later werden er
managementlagen geïntroduceerd die
een deel van die autonomie wegnamen.
Als je nu die managementlagen weer
weghaalt is het niet vanzelfsprekend dat
die leraar de autonome professionele
houding herpakt: ‘you can’t unscramble
an egg’. Wat je wel kunt doen? In elk
geval geen nieuwe perverse prikkels
meer invoeren en bouwen aan een
professionele organisatie waar met
voorbeeldfuncties en charisma van de
leiders wordt gewerkt aan een positieve
houding en vergroting van de ethiek.
Dat vergt veel van het leiderschap.
En het vergt ook regels. Want cultuurgebaseerd en regelgebaseerd is een
schijntegenstelling. Je hebt duidelijke
regels nodig om aan een cultuur te
bouwen.”
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“Besluitvorming moet
recht doen aan integriteit
en loyaliteit”
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“Met humor en zelfspot
kun je veel bereiken”
Gerrit Zalm is bestuursvoorzitter van ABN AMRO. Hij geeft leiderschap een
persoonlijke invulling door onder meer humor en een dagelijkse weblog voor
alle medewerkers.
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Gerrit Zalm
“Intuïtie speelt bij mij geen grote rol
als het gaat om belangrijke zakelijke
beslissingen als acquisities of investeringen en ik zou het eigenlijk ook gek
vinden als dat wel zo zou zijn. Want
de basis onder dergelijke beslissingen
wordt toch gevormd door rationele
en objectiveerbare argumenten.
Dat neemt niet weg dat het gevoel
wel een rol speelt en soms ook net het
verschil kan maken. Ik herinner me uit
mijn tijd als minister van Financiën dat
we als aandeelhouder van telecom
bedrijf KPN in onderhandeling waren
over een fusie. De rationele argumenten om dat te doen waren niet heel
overtuigend, maar sloegen wel naar de
positieve kant uit. Het gevoel dat ik over
de manier van onderhandelen had was
echter slecht. Toen hebben we uiteindelijk besloten om niet door te gaan met
de onderhandelingen.

cv’s waar ik toch geen goed gevoel bij
had. Dan was er voor mij geen twijfel:
als het gevoelsmatig niet goed zit, moet
je het niet doen.

In zekere zin wordt het leven ook eenvoudiger als je rationele en objectiveerbare kaders hanteert in het aansturen
van een organisatie. Als minister van
Financiën kun je elke beslissing over
uitgaven eenvoudig plaatsen in het
raamwerk van duidelijke afspraken
over het begrotingsbeleid. Bovendien
kleeft er ook een risico aan een grote
rol voor intuïtie in de besluitvorming:
je gaat dan al gauw lijden aan zelfoverschatting, zeker als je om je heen
onvoldoende tegenspraak hebt opgebouwd.

Juist om dat goed te kunnen doen en
om ook zonder agenda veel met mensen
– zowel intern als extern – te kunnen
praten, is mijn eigen portefeuille als
bestuurder vrijwel leeg; dat is een heel
bewuste keuze.

Zaken als gevoel en intuïtie spelen
wel een grote rol bij het aannemen
van medewerkers. Ik heb hier bij ABN
AMRO de enorme luxe gehad om mijn
eigen Raad van Bestuur uit te mogen
zoeken. Daarbij heb ik gesprekken
gevoerd met mensen met fantastische

Natuurlijk speelt intuïtie ook een grote
rol bij echte ondernemers. Zij zijn juist
zo succesvol, omdat ze hun eigen
intuïtie volgen en daarmee dwars tegen
de heersende opvattingen ingaan. Maar
echte ondernemers ondernemen voor
eigen risico en met hun eigen geld en
dat doet een medewerker bij ABN
AMRO niet. Een bank beheert geld van
anderen. Daar moet je verstandig mee
omgaan. Wat we uiteraard wel moeten
doen, is een goede antenne ontwikkelen voor alle relevante signalen en
ontwikkelingen die misschien niet altijd
goed te benoemen zijn. Ook vertrouwen
in de klant achter het businessplan blijft
belangrijk.

ABN AMRO maakt als organisatie
grote veranderingen door. Vroeger was
er sprake van een tamelijk centralistische
organisatie en we groeien toe naar
meer autonomie. Het hoofdkantoor
moet de lokale organisatie niet tot last
zijn maar hen helpen bij het realiseren
van doelstellingen. Wat de mensen op
de werkvloer ervan merken? Te weinig.
Maar we zijn op de goede weg en
vanuit mijn positie pas ik mijn liberale
opvattingen toe. Ik geef mensen autonomie en vertrouwen. Daarbij hoort wel dat
heel duidelijk is wie de baas is, want ik
geloof niet in arbeiderszelfbestuur.

Ik schrijf elke dag een weblog die intern
door elke ABN AMRO-medewerker kan
worden gelezen. Dat is eigenlijk ook
een managementinstrument om
verandering door te voeren. Je kunt er
immers impliciet in laten zien wat de
manier van werken is die we nastreven
binnen ABN AMRO. Maar zo’n instrument werkt alleen als het spontaan en
persoonlijk blijft. Het gaat dan ook elke
dag weer ergens anders over en er zit
regelmatig humor en zelfspot in, want
daarmee kun je veel bereiken. Het
moet authentiek zijn, al houd ik ook wel
in het achterhoofd dat ik niet alles kan
opschrijven, omdat het risico bestaat
dat de media ermee aan de haal gaan.
Ook in de Raad van Bestuur zelf zijn
sfeer en humor ongelooflijk belangrijk
om afstand te kunnen nemen en op
de juiste manier tot besluitvorming te
komen. En het is natuurlijk zaak dat
iedereen zijn visie kan geven. Ik probeer
als voorzitter om bij belangrijke agendapunten zelf pas als laatste aan bod te
komen. Dat lukt me niet altijd.
Hoe we het vertrouwen van onze
klanten herwinnen? Heel belangrijk is
dat we de gewone dingen buitengewoon goed doen, want dat beklijft in de
hoofden van mensen. Verder gaan we
uitsluitend nog voor langdurige relaties
en niet voor eenmalige deals, ook als
die lucratief zijn. En we nemen geen
eigenwijze posities in, omdat we het
beter denken te weten dan de markt.
Het belangrijkste is misschien nog wel
dat we de klant en zijn omgeving goed
willen kennen. Dat geeft die klant
uiteindelijk vertrouwen in ons.”
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Ter afsluiting

Informatie op waarde schatten
In elke functie is het essentieel om
(onbewuste) vooringenomenheid of
tunnelvisie te vermijden. Voor een
goede besluitvorming is het van groot
belang om dergelijke vormen van ‘bias’
te voorkomen. We kunnen er niet
omheen dat het een menselijke
eigenschap is om bias te hebben.
Ter illustratie daarvan kan de figuur 2 op
de rechterpagina dienen. Op het eerste
gezicht lijken de tafelbladen verschillend
van vorm en omvang. De linkertafel lijkt
langgerekt en minder vierkant dan de
rechtertafel. Dat is wat onze ogen ons
vertellen. Het is echter slechts schijn,
want wie de bladen gaat meten – of
het tafelblad visueel afzondert van
de andere elementen – merkt dat de
menselijke perceptie onjuist is en
dat de beide tafelbladen identiek zijn.
Onze ogen hebben een shortcut
gemaakt. In veel gevallen zijn dergelijke shortcuts handig, omdat deze ons
helpen om de complexe wereld wat
te vereenvoudigen en snel beslissingen
te nemen. Maar het nadeel ervan is
dat deze shortcuts kunnen leiden tot
systematische vooringenomenheid.
Onderzoek levert overtuigend bewijs
dat zelfs de slimste en meest ervaren
mensen niet ontkomen aan deze bias.
Sterker nog, als het gaat om deze
valkuilen en vooroordelen, is ervaring
veelal niet de beste leermeester.

2

Maar het goede nieuws is dat, zodra
we ons bewust zijn van onze valkuilen
en vooroordelen, we ook hun impact
kunnen verminderen. Het voorbeeld
van de tafel maakt duidelijk dat we
door gerichte actie – meten, of dingen
in een andere context plaatsen – die
bias te lijf kunnen gaan. Uit onderzoek
in de afgelopen decennia blijkt dat
aanvullende kennis over gemeenschappelijke bedreigingen voor een
goede besluitvorming, samen met
tools en processen, bijdraagt aan een
beter professioneel oordeel van zowel
beginnende professionals als ervaren
bestuurders.
Daarbij spelen enkele zaken een
belangrijke rol:
Bewust zijn van framing
Het Nederlandse systeem voor
orgaandonatie is gebaseerd op het
‘opt-in’-concept. Cijfers laten zien dat
landen met een ‘opt-out’-regeling
relatief meer donoren hebben. Op zich
is dat merkwaardig, want het gaat om
een identieke afweging. Maar het
verschil in ‘framing’ maakt dat we
minder snel geneigd zijn om in het
eerste geval orgaandonor te worden.
Frames zijn mentale structuren die we
gebruiken, meestal onbewust, om te
vereenvoudigen, te organiseren en voor
de begripsvorming van een situatie.

Framing is een sterke manier van overtuigen: door het kiezen van bepaalde
woorden of beelden worden de
gewenste aspecten benadrukt.
Een frame biedt dus maar één perspec
tief. We zijn ons er vaak niet bewust van
dat we ten prooi vallen aan framing en
ook ons eigen frame kan ons blind maken
voor andere perspectieven. Toch is het
van groot belang dat we ons realiseren
dat er meerdere perspectieven zijn.
Daartoe is het nodig om voortdurend
te proberen met een ‘fresh lens’ naar
iets te kijken, door na te gaan of andere
frames misschien een heel ander beeld
opleveren en daarmee tot een andere
afweging leiden.
Dat klinkt overzichtelijk, maar het is in
de praktijk zeer weerbarstig. Een van
de manieren is om heel gedisciplineerd
bij elke afweging of bij elk probleem te
komen tot een omkering: we proberen
daarbij al onze uitgangspunten te
veranderen om vervolgens te kijken
wat voor perspectief er dan ontstaat.
Een andere manier is om andere
personen in te schakelen. Consulteren
kan zeker helpen bij het nemen van
complexe besluiten. Wie collega’s
of vrienden inschakelt die de neiging
hebben om anders naar dingen te
kijken, komt er achter dat hun visie vaak
verrassende nieuwe inzichten oplevert.

Afbeelding overgenomen van ‘Elevating professional judgment in auditing: The KPMG Professional
Judgment Framework, 2011’. Kijk voor vergelijkbare afbeeldingen op internet en zoek op ‘Shepard tables’.
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Hierbij is het uiteraard essentieel dat
we ons daadwerkelijk openstellen
voor nieuwe frames.
Gevaar van tijdsdruk benoemen
Een van de grootste valkuilen bij het
komen tot goede afwegingen is haast.
Wanneer er tijdsdruk in het spel is, is de
neiging groot om snel tot een besluit te
komen zonder de noodzakelijke stappen
te zetten. Het leidt ertoe dat we mogelijk
het verkeerde probleem oplossen –
omdat we ons niet goed hebben verdiept
in wat het probleem precies is – of tot
suboptimale beslissingen komen, omdat
we geen compleet beeld hebben van
welke alternatieven er zijn. Ervaring
speelt bij deze valkuil een belangrijke
rol en is vaak geen goede leermeester.
Juist ervaren mensen kunnen immers
op basis van hun rijke ervaring routineus
tot bepaalde keuzes komen zonder een
goede afweging van alternatieven of het
bekijken van meerdere perspectieven.
Helaas hebben we vaak niet eens door
dat we haast hebben bij het nemen van
besluiten.
Inrichten van een goed proces
Er is geen lineair recept om objectieve
afwegingen in de besluitvorming
te waarborgen. Maar met een weloverwogen inrichting van processen
kunnen wel veel valkuilen worden
vermeden. Dat begint met bewust

wording over onze kwetsbaarheid voor
bias. Het bewustzijn hiervan maakt het
mogelijk om potentiële valkuilen en
vooroordelen te onderkennen en is
daarmee een belangrijke stap in het
optimaliseren van de besluitvorming.
Verder is het ook van belang dat we
ons in deze processen niet blindstaren
op de hoeveelheid beschikbare infor
matie, maar ons voor de besluitvorming
beter kunnen richten op betrouwbare
informatie. Het risico van een teveel aan
informatie is een wellicht vals gevoel van
zelfvertrouwen en dat kan zorgen voor
bias. Ook hier kan bij het definiëren
van processen rekening mee worden
gehouden. Verder verdienen ook
groepsprocessen de aandacht. Veelal
zijn de afwegingen van een groep beter
dan die van een individu. Maar voor
een groep spelen dezelfde valkuilen en
vooroordelen een rol. Bovendien ligt

het gevaar op de loer dat groepen
geneigd zijn om conflicten uit de weg
te gaan en te streven naar consensus.
Met bepaalde technieken – het structu
reren van bijeenkomsten en het schep
pen van ruimte voor afwijkende menin
gen – kan dit worden tegengegaan.
Tot slot
De verleiding is groot om naast de
genoemde suggesties op deze plaats
nadere adviezen te geven over hoe de
kracht van het onbewuste optimaal kan
worden ingezet in de besluitvorming.
Die valkuil willen we echter vermijden,
in de wetenschap dat we dan juist
weer het probleem lineair proberen
op te lossen. Succesrecepten of
stappenplannen zijn er op dit gebied
niet. In algemene zin is alleen duidelijk
dat het goed is om het gesprek over dit
thema te stimuleren. We willen dan
ook graag het gesprek met u aangaan.
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Over KPMG
KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en
advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers:
grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven,
non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde
problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit.
Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar
werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde
waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren.
Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring,
opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten.

Over Trust Rules
Een betere balans tussen regels en vertrouwen, daar vraagt
de maatschappij om. Dat betekent niet dat we ervoor pleiten
dat wetten en regels afgeschaft worden. Maar meer ruimte
voor vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid is wenselijk.
KPMG signaleerde deze ontwikkeling in de praktijk. Samen
met een aantal maatschappelijk betrokkenen startten we in
2008 het ‘Thought Leadership’-programma Trust Rules, op
zoek naar een betere balans tussen regels en vertrouwen (zie
www.trustrules.nl). KPMG Nederland ontwikkelde binnen het
programma een drietal white papers. Dit white paper is de
vierde publicatie op rij naast de eerder verschenen titels:
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SERVI CE O R I N D U STRY N A M E

Trust Univers
Title:
Rules 45 Light >20pt <30pt;
Negen
+2ptuitgangspunten
leading voor een betere
balans tussen regels en vertrouwen
Subtitle (optional): Univers 45 Light >12pt <18pt;
+2pt leading

A U D I T O R TA X O R A D VI SO RY O R G L O BA L O R N A TI O N A L L O B N A M E

Intro para: Univers 45 Light 13pt; 18pt leading

Colofon
Hypegiaphobia
Realisatie:
Op zoek naar de balans tussen
regels en vertrouwenTekst:
(2008)
Dit white paper brengt
ons
Fotografie:
gedachtegoed plus interviews
met vooraanstaande personen
met verschillende achtergronden
Vormgeving:
voor het voetlicht. Het roept
Druk:op om
maatschappelijke partijen
meer ruimte te bieden aan eigen
verantwoordelijkheid en was de
opmaat voor het organiseren van
verschillende bijeenkomsten.

Het nieuwe ondernemen

KPMG Marketing,
Sales & Communicatie
Het belang van vertrouwen voor
de onderneming van de toekomst
Nart Wielaard,
(2009)
Haarlem

Ter gelegenheid van het 40-jarig
De Beeldredaktie,
bestaan van Stichting Maatschappij
Haarlem
en Onderneming (SMO) voerde
een verkennend onderzoek
IN10,KPMG
Rotterdam
uit naar het belang van vertrouwen
Reijnen
Offset,
voor
de onderneming van de
Amstelveen
toekomst. In het najaar van 2009
presenteerde KPMG samen met
SMO deze publicatie.

Trust Rules
Negen uitgangspunten voor een
betere balans tussen regels en
vertrouwen (2009)
Het vergt durf en visie om in deze
tijd van toenemende juridisering een
weg te kiezen waarin vertrouwen de
boventoon voert. Uit casestudies,
gesprekken en bijeenkomsten met
personen en organisaties, blijkt dat er
een flinke overlap in succesfactoren
is om meer ruimte voor vertrouwen
te creëren en meer van de eigen
verantwoordelijkheid uit te gaan.
Dit white paper beschrijft de negen
uitgangspunten voor een betere
balans tussen regels en vertrouwen.
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Contact

Philip Wallage
T: (020) 656 7094
wallage.philip@kpmg.nl

“Complexe besluiten zijn naar hun aard lastig.
Wat daarbij een rol speelt is dat er steeds meer
informatie is en dat deze ook steeds sneller
beschikbaar komt. De neiging is sterk om alle
informatie te gebruiken en zo uit alle macht te
voorkomen dat er een verkeerd besluit wordt
genomen. Met de mond belijden we dat een
mens fouten mag maken, maar in werkelijkheid
kunnen we dat maar moeilijk in de praktijk
brengen. Om fouten te vermijden komen er
meer regels, checklisten en hulpmiddelen voor
het nemen van besluiten. Dit biedt geen enkele
garantie, want een wijs besluit komt niet tot stand
op basis van het simpel wegen van alle feiten.
Ook zaken als intuïtie, ervaring, bewustzijn van
de beperkingen van de ratio en een zelfkritische
houding zijn onmisbare ingrediënten om een complex probleem naar tevredenheid op te lossen.”
Prof.dr. Philip Wallage RA werkt sinds 1990 bij
KPMG. Sinds 1996 is hij als partner betrokken bij
het Department of Professional Practice. Ook is hij
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als
hoogleraar Accountantscontrole. Daarnaast heeft hij
een aantal bestuurlijke functies zowel binnen als buiten
het accountantsberoep. Zo is hij lid van de Commissie
Eindtermen Accountantsopleidingen, lid van de Raad
van Commissarissen van AMS B.V. en lid van het
Netherlands Institute for Corporate Governance.
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Muel Kaptein
T: (020) 656 7794
kaptein.muel@kpmg.nl

Edo Roos Lindgreen
T: (020) 656 7429
roos.edo@kpmg.nl

“Besturen is het balanceren tussen verstand en
gevoel. Binnen de overheid en het bedrijfsleven
lijkt momenteel echter het verstand, de ratio, de
overhand te hebben. Wat niet is te documenteren
bestaat niet, aldus de gedachte. En wat niet tot
op de punt en de komma is te onderbouwen,
bestaat evenmin. Met als gevolg dat het gevoel,
de intuïtie, het onderspit delft en de kwaliteit van
besluitvorming eronder lijdt. Ik vind het daarom
belangrijk dat bestuurders en managers hun
eigen intuïtie de ruimte geven, evenals de intuïtie
van anderen. Zonder overigens dat dit weer
doorslaat naar de overheersing van het gevoel.
Of men hierin slaagt, hangt sterk af van het
geven en verdienen van vertrouwen.”

“Wie leiding geven beschouwt als een zuiver
rationeel proces, miskent een belangrijk onderdeel. Een leider stuurt immers een organisatie
niet alleen aan op feiten en cijfers, maar vooral
ook op intuïtie en gevoel. Irrationele factoren
spelen daarbij een grote rol. Leiders zijn blootgesteld aan emoties en drijfveren als angst,
nieuwsgierigheid, machtshonger en onderscheidingsdrang, maar ook aan subtielere
invloeden die bekend zijn uit de psychologie,
zoals groepsgedrag, ‘anchoring’ en ‘salience
bias’. Waar het om gaat is dat leiders zich bewust
worden van deze factoren en dat ze het leiderschap zo vormgeven dat ze de irrationele
krachten niet alleen beheersen, maar ook in
hun voordeel laten werken.”

Prof.dr. Muel Kaptein is sinds 1991 als organisatieadviseur actief op het gebied van integriteit en
compliance. Hij is partner bij KPMG Forensic &
Integrity, een unit die voor zijn klanten onder andere
feitenonderzoeken verricht naar de integriteit van
besluitvorming en ondersteuning biedt bij de
verbetering en waarborging hiervan. Daarnaast is
hij als hoogleraar Bedrijfskunde verbonden aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. Edo Roos Lindgreen RE werkt sinds
1996 bij KPMG en is sinds 2000 partner bij
KPMG IT Advisory. Hij adviseert overheid en
bedrijfsleven over een optimale inzet van
ICT en over de beheersing en beveiliging van
geautomatiseerde systemen. Daarnaast is hij
als hoogleraar IT & Auditing verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam.
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Colofon
Realisatie:

KPMG Marketing,

		

Sales & Communicatie

Tekst: 		

Met medewerking van Nart Wielaard, Haarlem

Fotografie:

De Beeldredaktie, Haarlem

Vormgeving:

IN10, Rotterdam

Druk: 		

Reijnen Offset, Amstelveen
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