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De hele dag hakken we 
knopen door, vaak geplaagd 

door allerlei cognitieve 
valkuilen. Nieuwe 

psychologische inzichten 
leren ons hoe we beter 

kunnen beslissen. Mensje 
Melchior zet ze op een rij én 
geeft tips die helpen om een 
besliskunstenaar te worden. 
‘Het mooiste is als ratio en 

emoties samenwerken om het 
juiste besluit te nemen’ 

H
et leven is beslissen. Neem ik een broodje hagel-
slag of toch maar een gezonde salade? Zal ik ont-
slag nemen en een eigen bedrijf beginnen? Is het 
eigenlijk wel een goed idee om met deze vrouw 
te trouwen? Per dag nemen we ongeveer zeventig 

beslissingen – van levens veranderende besluiten tot simpele 
huis-tuin-en-keukenkeuzes. Zeventig momenten waarop we 
onze hersenen aan het werk zetten, en na wat wikken en we-
gen, of juist intuïtief, voor de beste optie gaan.
Tenminste: dat denken we. Maar als het om beslissen gaat, valt 
de mens van de ene valkuil in de andere. In de jaren zeventig 
beschreef de psycholoog Daniel Kahneman voor het eerst hoe 
mensen systematisch irrationeel zijn bij het nemen van beslis-
singen. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Economie voor 
deze onderzoeken. 
In zijn boek Ons feilbare denken beschrijft Kahneman hoe we 
ons bij keuzes ongewild laten beïnvloeden door ankerpunten. 
Neem het experiment met Duitse rechters. Zij kregen tijdens 
een experiment een zaak te lezen van een vrouw die een win-
keldiefstal had gepleegd. Daarna gooiden ze met dobbelstenen. 
Met het gewicht van de dobbelstenen was zo geknoeid dat de 
ene groep rechters altijd drie gooide, en de andere groep altijd 
negen. Daarna werd hun gevraagd hoeveel gevangenisstraf de 
vrouw moest krijgen. De negengooiers kwamen gemiddeld uit 
op acht maanden gevangenisstraf, terwijl de rechters die drie 
gooiden, het op vijf maanden hielden. De dobbelsteen was als 
anker in hun onderbewuste geslopen.
Een andere manier waarop we worden beïnvloed, is hoe we 
informatie tot ons krijgen: een collega-onderzoeker van Kah-
neman legde artsen statistieken voor over de behandeling van 
longkanker en stelde hun de vraag: wat is de beste optie, ope-
reren of bestralen? Een operatie leverde op de langere termijn 
een hogere overlevingskans op, maar op de korte termijn was 
de kans op overlijden wel hoger dan bij bestraling. 
De crux van het experiment zat ’m in de woorden waarmee de 
statistieken werden beschreven. De ene helft kreeg te horen dat 
bij opereren 90 procent van de patiënten na de eerste maand 
nog leeft, de andere helft dat 10 procent van de patiënten in 
de eerste maand na een operatie overlijdt. Precies dezelfde ver-
houding dus, maar in het tweede geval kozen veel minder art-
sen voor de operatie. Het woord ‘sterfte’ had voldoende angst 
gewekt om een andere beslissing te nemen. 
Emoties hebben de nodige invloed op onze keuzes – voor-
al emoties als spijt, angst, afgunst en een schuldgevoel.  
Iemand die net ruzie heeft gehad, reageert anders op een za-
kelijk voorstel dan iemand die na een goede nachtrust met een 
zonnig humeur is opgestaan. Hoogleraar economische psycho-
logie aan de Universiteit van Tilburg Marcel Zeelenberg (46) 
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doet onderzoek naar emoties en beslissingen. Vooral naar spijt, 
en geanticipeerde spijt – spijt die we vrezen – die ons soms dom-
me beslissingen laat nemen. 
Zeelenberg: ‘Nederlanders zijn door de spijt die ze vrezen over-
verzekerd – ze verzekeren fietsen en mobieltjes. Terwijl, als je de 
last van het verlies zelf financieel kunt dragen, verzekeren on-
nodig is. Maar dan zegt zo’n verkoper: “Stel dat je ’m straks kwijt 
bent”, terwijl je die nieuwe telefoon net in je hand hebt. Dan ga 
je overstag, omdat je bang bent dat je anders spijt krijgt.’ 
Emoties uitschakelen bij beslissingen, is onmogelijk – en we 
moeten het ook niet willen. Zeelenberg: ‘Puur rationeel beslissen 
kan in veel situaties helemaal niet. Het besluit om alleenstaand 
moeder te worden of om te emigreren, neem je niet door allerlei 
plussen en minnen op een rij te zetten – daar komen hoe dan 
ook gevoelens bij kijken. Juist de grote beslissingen in ons le-
ven – trouwen, een huis kopen, wel of geen kinderen proberen 
te krijgen – zijn doordrenkt van emoties. Dat is niet erg; ze zijn 
er om ons te waarschuwen en te helpen het juiste te doen, zolang 
ze maar niet met je op de loop gaan. Het mooiste is als je emoties 
en ratio kunt laten samenwerken, waardoor je je gevoelens bij 
belangrijke besluiten niet negeert, maar ook niet in the heat of 
the moment de verkeerde stappen zet.’
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Haar baan als bedrijfsadvocaat 
was best leuk, maar in 2011 
was het tijd voor een volgende 
stap in haar carrière. ‘Ik wilde 
meer, maar wat precies, dat 
wist ik niet. Zou ik naar een 
groot advocatenkantoor gaan, 
en daar proberen op te klim-
men? Of toch voor mezelf 
beginnen? Dat laatste was 
stiekem wel mijn droom, maar 
ik ben niet iemand die zomaar 
risico’s neemt: ik houd van 
zekerheid, ook op financieel 
gebied.’
Suzanne Meijers verzamelde 
informatie over haar niche in 
de markt (arbeidsrecht) en 
ging te rade bij experts – an-
dere advocaten die een eigen 
advocatenkantoor waren 
begonnen. ‘Eigenlijk waar-
schuwden zij vooral; ze wor-
stelden nog met het veroveren 
van de markt en drukten me 
op het hart niet over één nacht 
ijs te gaan. Daar werd ik weer 
onzeker van. Moest ik het toch 

maar niet doen?’
De blik van een buitenstaander, 
in de vorm van een loopbaan-
coach die met haar door het 
natuurgebied amelisweerd 
wandelde, bracht uitkomst. 
‘Erover praten met iemand die 
er juist niet in zat, werkte heel 
goed. Tijdens een wandeling 
viel ineens het kwartje: ik ga 
het gewoon proberen. Dat gaf 
meteen energie. Eerst zag ik 
nog de hele tijd beren op de 
weg, maar nu ik wist dat ik het 
ging doen, kon ik ineens op 
zoek naar wat er allemaal wél 
mogelijk was.’
Nu heeft ze haar eigen kantoor 
(gespecialiseerd in arbeids-
recht) binnen het collectief 
advocaten in de praktijk in 
utrecht. ‘Ik moet het vooral 
hebben van tevreden klanten 
die dat weer aan elkaar door-
vertellen. Het loopt goed, en ik 
vind het vooral heerlijk dat ik 
nu als eigen baas zelf aan het 
roer sta.’1

Katherine Milkman van de 
universiteit van Pennsyl-
vania is zo’n onderzoeker 
die zich bezighoudt met 
welke strategieën onze be-
slissingsvaardigheid naar 
een hoger plan kunnen til-
len. Ze publiceert erover en 
roept andere psychologen 
die met de besliskunde be-
zig zijn op, het vooral ook 
in die hoek te zoeken. ‘In-
middels weten we heel goed 
wat er allemaal misgaat 
tijdens het beslissen. Nu is 
het tijd voor de vraag: hoe 
kan het beter?’ 
Milkman adviseert om bij 
grote beslissingen het per-
spectief van een buiten-
staander te gebruiken, door 
je af te vragen: wat zou ie-
mand anders (een goede 
vriend of bijvoorbeeld een 
directeur van een ander be-

drijf) doen? Milkman: ‘Dat 
helpt al te veel optimisme 
te dempen – mensen heb-
ben nogal eens de neiging 
om hun kunde en kennis te 
overschatten – en negatieve 
emoties niet al te veel de 
overhand te laten krijgen.’ 
In het boek Beslist, maak 
betere keuzes in leven en 
werk geven de broers Chip 
en Dan Heath een mooi 
voorbeeld van hoe goed het 
buitenstaanderperspectief 
kan werken. In de jaren 
tachtig worstelde Intel met 
de vraag: moest het bedrijf 
zich helemaal toeleggen op 
de markt voor microproces-
sors en afscheid nemen van 
zijn afdeling ‘geheugen’? 
Tot de jaren tachtig was 
Intel leidend geweest in 
die markt, maar de Japan-
ners hadden inmiddels het 

grootste marktaandeel én 
IBM wilde de Intel-chips in 
zijn pc’s gebruiken. Maar 
afscheid nemen van een 
afdeling is zo simpel niet: 
er werkten aardige mensen 
die er allemaal nog steeds 
heel hard aan trokken om er 
het beste van te maken. Een 
groot dilemma dus. Tot de 
president van Intel in een 
vergadering aan de voorzit-
ter van de raad van bestuur 
en aan de CEO vroeg: ‘Als 
wij worden ontslagen en 
het bestuur zou een nieuwe 
CEO aanstellen, wat zou hij 
dan doen?’ De voorzitter 
aarzelde geen moment en 
zei: ‘Hij zou afscheid nemen 
van de afdeling “geheu-
gen”.’ Een eureka-moment 
dat de beslissing makkelij-
ker maakte. Intel domineert 
nog steeds de chipsmarkt.

Maar hoe doe je dat 
dan, met al die cog-
nitieve valkuilen tóch 
bewust en slim 
beslissen? 
Veel psychologen die 
zich met de beslis-
kunde bezighouden, 
richten hun onderzoek 
de laatste jaren daarop 
– en dat levert mooie 
inzichten op. Elsevier 
Juist geeft vier prakti-
sche tips om uw kunst 
van het beslissen te 
verbeteren.

Bekijk heT MeT De 
oGen Van een anDer

suzanne Meijers (36) besloot haar baan op 
te zeggen en een eigen advocatenkantoor 
te beginnen 

Hoogleraar sociale psy-
chologie Roy Baumeister 
beschrijft in zijn boek Wils-
kracht dat wilskracht als 
een spier is die vermoeid 
kan raken. Als onze wils-
kracht is uitgeput – bijvoor-
beeld omdat we al de hele 
dag aan het lijnen zijn, of 
slecht hebben geslapen en 
vervolgens aardig moeten 
blijven tegen een zeurende 
leidinggevende – krijgen we 
ook last van beslissingsver-
moeidheid. We nemen meer 

risico’s, worden te streng of 
krijgen een te nauwe focus. 
Bij vermoeidheid, boosheid, 
honger, te veel afleidingen 
of uitgeputte wilskracht 
zijn we niet echt klaar om 
keuzes te maken. Maar, zo 
beschrijft beslisonderzoek-
ster Katherine Milkman 
in haar nog te publiceren 
paper A user’s guide to de-
biasing: mensen hebben 
zelf niet altijd in de gaten 
dat ze niet beslissingsklaar 
zijn. Milkman haalt een 

onderzoek aan naar Israë-
lische rechters die moesten 
beslissen of gevangenen in 
aanmerking kwamen voor 
voorwaardelijke vrijlating. 
Een hele rits van hun be-
sluiten werd onder de loep 
genomen, en wat bleek: 
de rechters waren stukken 
soepeler na de lunch en an-
dere pauzes, en oordeelden 
strenger naarmate er meer 
tijd tussen de pauze en het 
oordeel zat. Gevangenen die 
een hongerige en vermoeide 

rechter voor zich kregen, 
waren dus stukken slechter 
af. Israël heeft dit probleem 
opgelost door rechters ver-
plicht vaker pauze te laten 
nemen.
Volgens Milkman kunnen 
we wat leren van dit onder-
zoek. ‘Neem geen belang-
rijke of ingewikkelde be-
sluiten als je erdoorheen zit. 
Plan pauzes in en zorg dat 
je genoeg slaapt als je voor 
een belangrijke keuze staat. 
Stel het desnoods even uit.’

ZorG DaT U BeslissinGsklaar BenT 2
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‘Ik weet het moment dat ik het 
besloot nog precies. Ik reed op 
de a27 en ik dacht: ik probeer 
het gewoon.’ Tot haar 39ste 
had Griffioen een relatie gehad 
met iemand die geen kinderen 
wilde, terwijl zij wel een kinder-
wens had. Daarna ging daten 
moeizaam: ‘Er zat te veel druk 
achter. Ik was bang dat ik om 
de verkeerde redenen voor een 
nieuwe partner zou kiezen – al-
leen omdat diegene misschien 
ook kinderen wilde. Zo ontstond 
op een gegeven moment het 
idee: ik zou het ook alleen kun-
nen doen. Dat ook écht gaan 
doen, vond ik moeilijk. Ik had nog 
nooit zo’n belangrijke en ook wel 
extreme beslissing genomen. 
Maar ineens wist ik: als ik het 
niet probeer, ben ik over vijf jaar 
doodongelukkig dat ik de stap 
niet heb gewaagd.’
Ze vond een kliniek waar ze 

snel terecht kon voor insemina-
tie met donorzaad. Vervolgens 
duurde het nog anderhalf jaar 
voor het ook echt lukte; Teun is 
nu 4 jaar oud. Op het moment 
dat Griffioen zwanger was, wist 
ze dat ze ook iets aan haar werk 
moest veranderen. ‘Ik werkte als 
freelanceregisseur voor televi-
sieprogramma’s en was veel op 
reis. Ik moest dus op zoek naar 
een andere markt. Inmiddels 
had ik geleerd dat je kunt wikken 
en wegen tot je een ons weegt, 
maar dat je soms gewoon de 
sprong in het diepe moet wagen. 
Dus zette ik een nieuw bedrijf 
op: De Videovakvrouw – ik maak 
video’s voor coaches. Mijn werk 
bij de televisie moest ik opge-
ven, maar er moest brood op de 
plank én ik wilde goed voor Teun 
kunnen zorgen. Dat gaf me de 
moed om ook deze nieuwe, grote 
stap te zetten.’

elisabeth Griffioen (46) besloot zeven 
jaar geleden dat ze wilde proberen 
single moeder te worden

ineens zagen Marieke (33) en Peter 
(37) Bierman het: ze konden twee 
van hun grote dromen gewoon 
combineren. Ze werden digitale 
nomaden en wonen nu met hun 
kinderen Thijs (3) en isa (1) op Bali 

al een tijdje waren Marieke 
en Peter aan het wikken en 
wegen: ze wilden graag een 
paar jaar in het buitenland 
gaan wonen. Maar Peter, 
toen nog aan het werk bij 
een IT-bedrijf, wilde ook zijn 
eigen bedrijf opzetten – ook 
al zo’n grote, levensveran-
derende droom. Marieke: 
‘Wij praatten daar veel over, 
zo ook die ene middag dat 
we in de zon op een terrasje 
zaten. Plotseling zagen 
we het: we konden dit toch 
ook combineren, een eigen 
bedrijf én wonen in het 
buitenland?’
Ze berekenden hoelang ze 
zouden moeten sparen om 
het in een goedkoop land 
twee jaar zonder inkomsten 
uit te houden (1,5 jaar) en 
wat een goed land was om 
de eerste jaren door te 
brengen (Bali: daar hadden 
ze de helft van het Neder-
landse maandinkomen 
nodig om van te leven). Het 
werd echt definitief toen ze 
hun huis verkochten en Pe-

ter zijn baan opzegde. Pe-
ter: ‘Veel mensen schrok-
ken daarvan. “Wat nou als 
het mislukt?” zeiden ze. 
Maar zo zagen wij het niet. 
We wisten dat we het een 
tijdje zouden uithouden, en 
als mijn bedrijf niet van de 
grond zou komen, konden 
we altijd terugkomen. Geen 
enkele beslissing hoef je 
vol te houden tot het bittere 
einde.’
Inmiddels loopt Peters 
bedrijf – hij ontwikkelt web-
sites en apps – goed; Ma-
rieke doet de administratie 
en marketing, en blogt op 
digitalnomad.nl. Peter: 
‘Ik moet oppassen dat ik 
niet te hard ga werken. Wij 
zijn ook digitale nomaden 
geworden om veel tijd met 
elkaar en de kinderen door 
te kunnen brengen. Nu 
werk ik tot drie uur ’s mid-
dags, en dan ga ik lekker 
met de kinderen naar het 
strand. Je snapt wel: wij 
zijn blij met de keuze die  
we hebben gemaakt.’

Mensen hebben als het om 
keuzes gaat nogal eens de 
neiging om een te nauwe 
scope te nemen: ze zien 
vaak minder mogelijkheden 
dan er eigenlijk zijn. Dan en 
Chip Heath beschrijven het 
in hun boek zo: ‘Als je merkt 
dat een beslissing uiteen-
valt in wel of niet, in ja of 
nee, dan is de scope waar-
schijnlijk te smal.’ Want, 
zo beschrijven zij: waarom 
zou er alleen de keuze zijn 
om iemand die slecht func-
tioneert wel of niet te ont-
slaan? Er zijn waarschijnlijk 
nog veel meer mogelijk-
heden – de werkzaamheden 
aanpassen bijvoorbeeld, 

of iemand in een andere 
functie plaatsen. Of, bij re-
laties: bij iemand blijven of 
weggaan, zijn zeker niet de 
enige opties wanneer het 
niet goed gaat. Welke mo-
gelijkheden zijn er om eerst 
te kijken of een relatie beter 
kan? 
Legendarisch op dit gebied 
is het onderzoek van Paul 
Nutt, die ruim dertig jaar 
data verzamelde over be-
sluiten van bedrijven. Hij 
onderzocht die besluiten 
uitgebreid: sprak met de 
CEO of COO, controleerde 
hun verhaal bij senior-ma-
nagers en andere informan-
ten en bekeek hoe succes-

vol die besluiten eigenlijk 
hadden uitgepakt. In 1993 
publiceerde hij een onder-
zoek naar 168 besluiten. Hij 
beschreef dat de teams die 
de besluiten namen, slechts 
in 29 procent van de geval-
len meer dan één alternatief 
hadden onderzocht – bij de 
rest was het dus wél of niet 
geweest. Dat had de nodige 
gevolgen. Nutt ontdekte 
dat op langere termijn de  
ja- of nee-beslissingen in  
52 procent van de gevallen 
verkeerd uitpakten. Als er 
meer alternatieven waren 
onderzocht, pakte het aan-
zienlijk minder vaak slecht 
uit, namelijk in 32 procent 

van de gevallen.
Volgens de broers Heath 
kun je voorkomen dat je een 
te nauwe focus hebt door 
ja- of nee-beslissingen stan-
daard te wantrouwen. Stap 
twee is dan de ‘verdwijnen-
de-opties-test’ te doen. Stel 
dat de keuzes die er nu lig-
gen (bijvoorbeeld iemand 
wel of niet ontslaan), ineens 
van tafel worden geveegd 
en niet meer mogelijk zijn. 
Wat zijn dan de mogelijk-
heden? ‘Dat dwingt je om je 
volgspot die tot nu toe het 
licht op één plek scheen, te 
verplaatsen,’ schrijven ze. 
‘Dan blijkt er ineens veel 
meer te kunnen.’

neeM heT nieT Zo naUW3

Bij veel beslissingen zijn 
emoties niet uit te schake-
len, zoals Marcel Zeelen-
berg zegt. Maar vooral ne-
gatieve emoties als angst, 
kun je beter niet de boel 
laten overnemen. Dit is 
zeker zo bij besluiten waar 
je eigenlijk tegenopziet: 
dat vervelende gesprek 
aangaan, die knoop door-
hakken over een deal die 
eerst veel geld gaat kosten 
maar later veel kan opleve-

ren. Het boek 10/10/10 be-
schrijft een mooie truc om 
je emoties in perspectief 
te zetten. Bij het nadenken 
over een besluit, verplaats 
je jezelf naar drie verschil-
lende tijdstippen: hoe kijk 
ik hier over tien minuten 
op terug? En over tien 
maanden? En hoe over tien 
jaar? Ook dit is weer een 
manier om afstand te cre-
eren. Want gevoelsmatig 
weten we wel dat de emo-

tie die de eerste tien mi-
nuten na een besluit over-
heersen, heel anders zijn 
dan die over tien maanden. 
Elisabeth Griffioen zei het 
bijvoorbeeld tegen zichzelf 
nadat ze besloot alleen-
staand moeder te worden: 
‘Nu is het moeilijk, en ik 
moet allerlei moeilijke  
dingen gaan doen, maar 
over een paar jaar ben ik 
vast dolgelukkig met dit 
besluit.’ 

haal heT TeVeel aan 
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