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• Assistant professor in complexe besluitvorming aan de Radboud Universiteit

• Ontwikkeling van participatieve methoden om besluitvorming te ondersteunen

• Meten van impact op het besluitvormingsproces en betrokken actoren

• Achtergrond: wiskunde (BSc & MSc, UvA), PhD real-world decision-making in de spoorsector (TU 
Delft, ProRail)

• “Driven by a desire to create direct societal impact with my (interdisciplinary) research”

• Vandaag: spelpatronen inzetten als participatieve methode ter ondersteuning van 
besluitvorming

• Doel: kennismaking met methode en inkijkje in toepassingsmogelijkheden

EVEN VOORSTELLEN



COMPLEXE BESLUITVORMING
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• Meerdere actoren

• Verschillende belangen

• Diverse of conflicterende voorkeuren

• Onderling afhankelijke of gezamenlijk doel(en)/besluit(en)

• Actoren interacteren om tot besluitvorming te komen

• Binnen en tussen organisaties

• Formeel en informeel

• Strategisch of niet

• Uiteindelijk toe naar gezamenlijk besluit: collective decision-making

ACTOR COMPLEXITEIT



COLLECTIVE DECISION-MAKING

• Speltheorie (game theory) is een wiskundige benadering om actor interacties te
bestuderen

• In deze strategische situaties is de uitkomst van een actor z’n besluit afhankelijk van de 
besluiten van anderen

• Key elementen van een spel: actoren/players, strategieën, payoffs/outcomes

• Meerdere disciplines (bestuurskunde bijv.) spreken over spellen in besluitvorming en
verrijken daarmee spelpatronen benadering



Meerdere actoren met een verschillend belang en gezamenlijk doel zijn betrokken

Besluitvormingsproces komt in een verlamming / deadlock

Actoren vertonen afwachtend gedrag, totdat het te laat is …

Er is asymmetrie van kennis en informatie

Besluitvorming vindt op meerdere lagen binnen (en tussen) organisaties plaats

WIE HERKENT …?
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MULTI-ISSUE GAME



• Spelpatronen ter ondersteuning van complexe besluitvorming

• Participatory Action Research (PAR)

• Interventiesessies met stakeholders

• Toegpast op relevante casus (real-time)

• Gericht op formuleren van concrete acties

• Scenarios, mogelijke uitkomsten

• Toepassing in verschillende domeinen: infrastructuur, financiën, gezondheidszorg, …

ONDERZOEK EN RESULTATEN



Opzet

• 4 interventiesessies met programmamanagement ERTMS

• Elementen besluitvorming in kaart brengen

• Identificatie van spelpatronen door programmamanagement

• Dynamiek spelpatronen door de tijd

• Vooruit kijken mbv spelpatronen

• Meten van impact op besluitvorming

• Interviews met stakeholders

• Pre- en post-test

• Consequenties voor het proces achterhalen

Reference: Bekius, F., Meijer, S., & Thomassen, H. (2022) 

ONDERZOEK EN RESULTATEN



ACTOREN EN 

POSITIES

Betrokken actoren/coalities en hun 

belangen/posities

Actor A:

Actor B:

Etc
Te nemen (hoofd)besluit(en)

Mogelijke deelbesluiten en uitkomsten

INHOUD Inhoudelijke issues die een rol spelen

Context gerelateerde issues die een rol spelen

PROCES Belangrijke momenten in het 

besluitvormingsproces
Onzekerheden in het besluitvormingsproces

Dynamiek in het besluitvormingsproces

Overige belangrijke aspecten

IN KAART BRENGEN ELEMENTEN BESLUITVORMING





Resultaten

Reference: Bekius, F., Meijer, S., & Thomassen, H. (2022) 

ONDERZOEK EN RESULTATEN



Resultaten

• Interventiessessies

• Vanuit actor interactie perspectief kijken naar besluitvorming

• In discussie over verschillende spelpatronen en hun kenmerken

• Formuleren van concrete acties

• Impact op besluitvorming

• Verandering inhoud-focus naar actor-focus

• (Her)ontwerp besluitvormingsproces

• Verschuiving/expliciteren van verantwoordelijkheden

Reference: Bekius, F., Meijer, S., & Thomassen, H. (2022) 

ONDERZOEK EN RESULTATEN



Besluitvormingsproces

• Maak 2- of 3-tallen

• Selecteer een besluitvormingscasus

• Beantwoord deze vragen:

Spelpatronen

• Beantwoord vragen in “beslisboom”

• Bij twijfel, volg zowel ja- en nee-pijl

• Omcirkel spelpatronen waar je uitkomt

• Welke kenmerken leveren discussie op?

WELK SPEL WORDT ER GESPEELD?

1. Het (te nemen) besluit?

2. Betrokken actoren?

3. Wat maakt het proces complex?



TERUGKOPPELING

Welke spelpatronen herkende je binnen je eigen casus?

Welke kenmerken van spelpatronen gaven (meeste) 

discussie?

Wat neem je hiervan mee? Welke nieuwe perspectieven

levert dit op?



Complexe besluitvorming wordt gekenmerkt door veel onbekende factoren, 
waarin meerdere actoren een rol spelen

Vraagt om gelaagde oplossingen in direct contact en afstemming met en in de 
praktijk/programma’s

Expliciteren van de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen in het 
proces en bij de besluitvorming is hierbij essentieel

Participatieve methoden (bijv. spelpatronen) kunnen hierbij ondersteunen

Conclusies



• Verder kennismaken of geïnteresseerd in participatieve methoden?

• Specifieke casus waarin spelpatronen perspectief kan helpen?

• Fascinatie voor koppeling wetenschap en praktijk?

• Anderszins …?

Neem contact op via femke.bekius@ru.nl
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SMAAKT NAAR MEER?
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