
BESLUITVORMING,
VERANDERMANAGEMENT EN
PORTFOLIOMANAGEMENT
W A T  K U N N E N  W E  H I E R V A N  L E R E N  I N  D E

H U I D I G E  C O R O N A - A A N P A K ?



Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een
ongekend complexe opgave. Deze crisis heeft niet alleen grote
implicaties voor de volksgezondheidzorg, maar brengt ook
maatschappelijke en sociaal economische gevolgen met zich mee.
Goede besluitvorming is cruciaal in deze tijd en bepalend voor de
effecten op de maatschappij en het individu. In deel 2 van deze
driedelige serie kijken we specifiek naar de urgentie van
gezondheid en voeding als gevolg van de coronacrisis.  Hoe helpen
de principes van besluitvorming, verandermanagement en
portfoliomanagement om een antwoord te geven op hoe we door
voeding een betere gezondheid kunnen realiseren (en daardoor
mogelijk beter bestand zijn tegen de negatieve effecten van
Corona)?

INLEIDING



De huidige coronacrisis heeft wereldwijd het bewustzijn en urgentie (die Kotter zo belangrijk
vindt) van een gezonde levensstijl en voeding vergroot. Zo bleek onder andere uit een studie
gepubliceerd in de British Journal of Sports Medicine met 50.000 deelnemers dat regelmatig
bewegen/sporten beschermt tegen Corona. Hieruit bleek dat de deelnemers die het meest
bewogen voordat zij Corona opliepen het minste risico liepen om opgenomen te worden in het
ziekenhuis of om er aan te overlijden. De relatie tussen gezondheid en de gevolgen van
Corona worden wereldwijd, maar ook in Nederland, breed onderzocht en gerapporteerd.
Recentelijk schreef het NOC*NSF op hun website dat “het belang van sport en bewegen niet
serieus wordt genomen in coronacrisis… en dat bijna 1 op de 2 Nederlanders minder fit is en
een nieuwe gezondheidscrisis dreigt”. In mei 2020 verscheen er een artikel online die de link
legt tussen het aantal doden door het coronavirus en een slecht dieet: "Specifically, conditions
such as Type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease are three of the major risk factors
for death from COVID-19. This is rooted in excess body fat, a cluster of conditions known as a
metabolic syndrome” (bron). De negatieve effecten van Corona lijken ook sterk gecorreleerd te
zijn met ‘Comorbiditeiten’ waarover in diverse media wordt gerapporteerd. Ook wordt er
regelmatig geschreven over de relatie tussen de negatieve effecten van Corona en vitamine D
(bron). Uit dit onderzoek bleek dat deelnemers met een hoger vitamine D niveau (meer dan 30
ng/ml), 67% minder kans hadden om te overlijden. Uiteraard is dit een correlatie en geen
causaal effect, maar de relatie is op zijn minst interessant. Deze relatie heeft ook de aandacht
van de gezondheidsraad (bron) en andere onderzoekers (bron). 

EEN NIEUW BEWUSTZIJN

EN URGENTIE VAN

GEZONDHEID EN

VOEDING

https://www.managementboek.nl/boek/9781422179710/a-sense-of-urgency-john-kotter
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https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/belang-van-sport-en-bewegen-wordt-niet-serieus-genomen-in-coronacrisis
https://www.ndtv.com/indians-abroad/coronavirus-indian-origin-doctor-warns-indians-about-poor-diet-link-with-covid-19-deaths-2222425
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comorbiditeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comorbiditeit
https://www.endocrinepractice.org/article/S1530-891X(21)00057-4/fulltext?utm_campaign=Chris%20Kresser%20General%20HCTP&utm_medium=email&_hsmi=115998053&_hsenc=p2ANqtz-8YU06MouZuX7oumYeeT2jsEsRE2JvBjfkqGem6ifMb8JYOspSEzOha9hGXtHW0ggikFWjVIoAr3QDUXcHti3u3-ctKJA&utm_content=115998053&utm_source=hs_email
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/03/vitamine-d-en-de-preventie-van-covid-19-en-acute-luchtweginfecties
https://bibliotheek.ortho.nl/coronacovid-19-in-het-nieuws/


Ook worden er andere relaties met gezondheid, voeding (zoals vitamine C) en levensstijl
gevonden. Echter, de relatie tussen voeding, levensstijl en COVID lijken niet altijd ondersteund
te worden, maar krijgt hoe dan ook expliciet aandacht en geeft ons de mogelijkheid om de
effecten van Corona te mitigeren door actief onze gezondheid te verbeteren. De hoofdvraag
hierbij is dan ook: “Hoe bevorderen we onze gezondheid? Hoe kunnen we hiermee, onder
andere, de effecten van Corona mitigeren”. Een manier om dit te doen is om gezond te eten en
gezonde voeding te kiezen. Hiermee kunnen we de vraag stellen: “welke voeding of welk
voedingspatroon ondersteunt ons hierbij?”. Relevante vragen hierbij zijn dan: Wat is dan
‘gezond eten’? of wat is een ‘gezond voedingspatroon’? En hoe weet en meet je dat je gezond
bent? Dit vraagt om eenvoudige besluiten die wij elke dag nemen, maar daarmee ook om een
portfolio aan interventies [1] en keuzes. Zoals Dr. Michael Greger zegt in zijn boek How Not To
Diet: “…you could create a portfolio of specific foods to help with each specific condition”. Hoe
kunnen inzichten vanuit portfoliomanagement hierbij helpen?

[1] In dit artikel wordt de nadruk gelegd op voeding terwijl andere ‘interventies’, zoals beweging, ook een
belangrijk onderdeel zijn.

https://www.bol.com/nl/p/how-not-to-diet/9200000112429537/?bltgh=nKnQqsWVgc8Ru1kZxClCHg.2_15.16.ProductImage


INZICHTEN UIT ANDERE

DISCIPLINES:  PORTFOLIO-

MANAGEMENT EN

BESLUITVORMING

Inzichten vanuit andere disciplines kunnen andere perspectieven bieden en de tools en

technieken geven om dilemma’s, uitdagingen en problemen in andere disciplines te tackelen. In

dit artikel laten we zien hoe een specifiek model of techniek vanuit portfoliomanagement,

verandermanagement en besluitvorming gaat helpen om een goed antwoord te formuleren op

bovenstaande vragen. Een ander goed voorbeeld hiervan is de presentatie van Ivor Cummins

(bron) over een ‘engineering’ aanpak voor het voorkomen van moderne chronische

aandoeningen. Ook portfoliomanagement kan inzichten, tools en technieken bieden om

problemen te tackelen op gebied van voeding en en gezondheid en verwant daaraan ook de

inzichten vanuit besluitvorming en verandermanagement. Een portfolio is volgens Axelos (bron)

een investering in veranderingen of initiatieven die benodigd zijn om strategische

doelstellingen te behalen. Portfoliomanagement is daarbij een verzameling van processen en

besluiten rondom deze initiatieven die het mogelijk maakt om strategische doelstellingen te

realiseren. Portfoliomanagement gaat hierbij om ‘schaarste’ in tijd, kennis en resources.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn het prioriteren, balanceren en plannen van

veranderinitiatieven. Dit vraagt om besluitvorming (keuzes) over wat we wel en niet doen, wat

wel of juist niet (of minder) bijdraagt aan ambities en strategische doelstellingen en of iets wel

of niet haalbaar of betaalbaar is. Zoals in de vorige alinea aangegeven is het een complexe

aangelegenheid om de juiste keuzes te maken rondom welke voeding we wel en niet tot ons

nemen om de gezondheid te bevorderen. Welke technieken kunnen ons daarbij helpen en

waarom is dat zo belangrijk? Om dit aan te tonen kijken we eerst naar de huidige situatie waar

het vaak ontbreekt aan een dergelijk besluitvormingsmodel met alle gevolgen van dien. 

https://youtu.be/td6kFYQnJV4
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/mop


DE ‘DIET WARS’  ALS HET

CONFLICT EN DE

MANAGEMENTTRECHTER

ALS OPLOSSING!

Wat de juiste voeding of het voedingspatroon is, is al jaren een debat wat is uitgemond in
een heuse ‘Diet War’, waarbij voorstanders van verschillende ‘diëten’ elkaar proberen te
overtuigen of juist het ongelijk van de ander proberen aan te tonen. ‘Thoughtful
disagreement’ (hierover schreven we al eerder in het vorige artikel, deel 1) lijkt daar verre
van ‘common practice’. Hierdoor ontstaan tegenstellingen zoals ‘low-carb’ versus ‘low-fat’
en ‘veganisme’ versus ‘carnivoorisme’. Hiermee gaat de discussie meer over de oplossing
en het ‘hoe’ i.p.v. het ‘waarom’ en ‘wat’. Deze ‘experts’ maken de besluitvorming voor de
‘normale alledaagse mens’ daardoor onnodig moeilijk en complex.  
In het boek De Input-outputmanager illustreert Filip Vandendriessche het concept van de
managementtrechter. Volgens Vandendriessche genereren oplossingen conflicten. Hoe
lager we ons in de managementtrechter bevinden, hoe groter de kans op conflicten
wordt. Dit is ook exact wat er gebeurt in de discussies rondom gezonde voeding.

https://www.intermedius.nl/2021/04/02/besluitvorming-verandermanagement-en-portfoliomanagement/


Deze discussies worden veelal gevoerd over de oplossingen en daarmee is de kans op
conflicten groter en feitelijk het geval. Wat er in deze discussie veelal ontbreekt is de
discussie over de ambitie, het doel en de bijbehorende criteria. Dit maakt betere en meer
objectieve besluitvorming mogelijk. In de managementtrechter worden drie denkniveaus
onderscheiden: het strategische, het tactische en het operationele niveau. Het strategische
niveau behelst de vragen 'waarom' en 'waartoe' en heeft concreet betrekking op het
'probleem' en het 'doel'. Het tactische niveau heeft betrekking op de randvoorwaarden of
criteria waaraan mogelijke oplossingen moeten voldoen. Deze criteria zijn concreter dan de
strategische opties, maar abstracter dan de operationele 'hoe'-vragen. Het operationele
niveau behelst de concrete oplossing. Het geeft antwoord op vragen als hoe, wie, wanneer
en waar. Vooral tussen het tactische niveau (de criteria) en het operationele niveau (de
oplossingen) neemt de kans op conflicten disproportioneel toe. Waarom? Oplossingen zijn
controversiëler dan criteria en zeker meer controversieel dan doelen en problemen omdat
iedere oplossing steeds voor- én nadelen heeft. Van iedere oplossing kan men een kosten-
batenanalyse opstellen. Een 'perfecte' oplossing komt zelden voor. Problemen daarentegen
genereren consensus. Hoe kan deze managementtrechter helpen om tot betere
besluitvorming te komen rondom een gezond voedingspatroon?



De managementtrechter is een aangepaste variant van de auteurs op de managementtrecher

zoals beschreven door Vandendriessche. 



CRITERIA-GEDREVEN

BESLUITVORMING MET BEHULP

VAN DE MANAGEMENTTRECHTER

Door gebruik te maken van de managementtrechter kunnen we tot betere besluitvorming komen

en wordt hierboven per onderdeel van de managementtrechter toegelicht.

AMBITIE

Al jaren is het overgewicht wereldwijd stijgende. Dit kan als een groot probleem gezien worden. De

vele dieetboeken en propaganda zijn een uiting van de ambitie om gezonder te zijn, gezonder te

leven en gezonder te eten (of in andere gevallen commercieel ingegeven). Dit wordt nog eens

versterkt door Corona en de relatie met gezondheid zoals hiervoor beschreven. Je zou kunnen

zeggen dat de ambitie is “gezond zijn door gezond eten”. Een quote die wellicht de ambitie goed

verwoordt is “Being the most well-being and energetic version of yourself day after day” (bron).

DOEL (& INDICATOREN)

Nu we de ambitie en uitdaging gedefinieerd hebben, is de volgende stap om het doel te bepalen.

Het doel zou kunnen zijn: “meetbaar de gezondheid verbeteren”, ofwel ‘Gezonder zijn’. De

complexe taak hierbij is om de term ‘gezondheid’ goed te definiëren en te bepalen en scherp te

hebben welke resultaten het moet opleveren. Onder het motto van “meten is weten” of “If you

don’t measure it, it doesn’t get fixed” is het belangrijk om vast te stellen wat je gaat meten en met

welke waarde om te bepalen of het doel wordt behaald, ofwel in dit geval, welke waarde gaan we

meten waarmee we gezondheid valideren? Hierboven is een voorbeeld opgenomen met

indicatoren. Deze is mogelijk niet volledig of uitsluitend, maar geeft een goed beeld. 

https://twitter.com/veristable/status/1321737826493468672


CRITERIA

Nu het doel en de indicatoren bepaald zijn is de volgende stap om te bepalen aan welke criteria

voeding of een voedingspatroon moet voldoen. Dit definieert de zoekruimte. Allergieën,

geloofsovertuiging of andere overtuigingen zijn andere voorbeelden die de zoekruimte

definiëren. In het figuur hierboven zijn diverse criteria gedefinieerd. Dit zijn criteria waarvan wij

geloven dat deze in de meeste gevallen tot acceptatie leiden van de verschillende

wetenschappers, guru’s en experts over wat een gezond voedingspatroon betreft of waar goede

voeding aan voldoet.  Het eerder genoemde boek ‘How Not To Diet’ een grote inspiratie geweest

voor de totstandkoming van dit model. Een aanpassing hierop is dat deze criteria zijn gebaseerd

op de ‘effecten’ en ‘attributen’ van voeding. Daarnaast zijn er natuurlijk ook relaties tussen deze

twee type criteria. Een voorbeeld van een criteria is ‘ontstekingsremmend’, in het Engels ook wel

‘Inflammation’ genoemd. Uit onderzoek bleek (bron) dat inflammation een ‘voorspeller’ was voor

‘goed ouder worden’ (‘Successful Ageing’). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26629551/


OPLOSSINGEN
Op basis van de criteria die hierboven zijn toegelicht en in de afbeelding zijn uitgebeeld worden
oplossingen bedacht en benoemd. Anderzijds is het mogelijk oplossingen te benoemen en deze
vervolgens te toetsen aan de vastgestelde criteria. Deze oplossingen zijn bijvoorbeeld individuele
voedingsproducten, een maaltijd, een weekmenu of een compleet dieet. Een gebruikelijke manier
is om een ‘rating’ te gebruiken om de oplossingen te vergelijken. Zo kan er gebruik gemaakt
worden van cijfers (1-10 of 100) of andere manieren waarmee een rating wordt verkregen. 
Een simpele manier die vaak in portfoliomanagement wordt gebruikt is de ‘stoplicht methode’
waarbij de rating ‘groen’ (goed), ‘oranje’ en ‘rood (minder goed)’gebruikt kan worden. Deze
methode kent uiteraard nadelen (is niet objectief of specifiek genoeg), maar is wel een simpele
manier om opties te vergelijken. Een belangrijk element is om zoveel mogelijk de rating te
relateren aan definities en waar mogelijk aan beschikbare data en bewijs. Een mogelijk analyse
op basis van deze criteria is ter illustratie in onderstaande tabel uitgewerkt.
Een specifiek voorbeeld is een ‘hamburgermenu’ die we beoordelen aan de hand van de
beschreven criteria. De resultaten hiervan zijn ook in onderstaande tabel uitgewerkt. Een
hamburger menu met een broodje hamburger, friet en een colaatje bij jouw favoriete fastfood
keten, levert in deze analyse alleen ‘oranje’ of ‘rode’ scores op. Deze ‘optie’ draagt dus niet bij aan
de gedefinieerd doelstelling. Wees gerust, uiteraard moet je deze optie in de context van jouw
week of maandmenu zien en is dit incidenteel natuurlijk prima mogelijk. 
In de tabel hieronder hebben mogelijke oplossingen een rating gekregen o.b.v. de stoplicht
methode. Tevens is hierin opgenomen hoe een criteria gemeten kan worden. Op basis van deze
verschillende ‘indexen’[2] (die zijn beschreven bij ‘Hoe te meten?’) waarmee we de criteria kunnen
meten, dienen we vast te stellen wanneer een oplossing als ‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’ wordt
aangemerkt. Hieronder zijn drie voorbeelden uitgewerkt. 

Voorbeeld 1 van criteria: Is systemisch ontstekingsremmend 
De ‘Dietary Inflammation index (DII)’ (bron, bron) is een manier om producten te scoren in welke
mate deze ontstekingsremmend werken. Uit wetenschappelijke onderzoek (bron) is gebleken dat
ontstekingswaarde in het lichaam zoals ‘CRP-hs’ (zie indicatoren hierboven) gecorreleerd zijn met
deze index. Deze index kan dus uitstekend als een ‘proxy measure’ gebruikt worden. Zo kunnen
‘metrics’ of KPI’s gekoppeld aan de criteria ook gekoppeld worden aan de indicatoren die bedoeld
zijn om het doel meetbaar te maken. 

[2] In de voorbeelden worden enkele indexen beschreven. Andere benoemde indexen zijn de ‘Satiety Index’ (bron),
de ‘Insuline Index’ (bron), de ‘Glycemic Index (bron)’ en ‘Aggregate Nutrient Density Index’ (bron)

[2] In de voorbeelden worden enkele indexen beschreven. Andere benoemde indexen zijn de ‘Satiety Index’ (bron),
de ‘Insuline Index’ (bron), de ‘Glycemic Index (bron)’ en ‘Aggregate Nutrient Density Index’ (bron). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777480/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6416047/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777480/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7498104/
https://academic.oup.com/ajcn/article/66/5/1264/4655967
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic-index-and-glycemic-load-for-100-foods
https://www.drfuhrman.com/blog/128/andi-food-scores-rating-the-nutrient-density-of-foods


Voorbeeld 2 van criteria: Bevordert een anti-oxidatief effect 
Volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen de anti-oxidatieve effecten van voeding gemeten
worden via bijvoorbeeld de ‘oxygen radical absorbance capacity (ORAC)’ score (bron) of via de
‘Ferric Reducing Ability of Plasma’ (FRAP) score (bron). Een voorbeeld zou kunnen zijn om
voedingsproducten per 100 gram te scoren of per portiegrootte. Er kan ook gekozen worden om
een dagmenu te scoren waarbij de rating ‘groen’ gehanteerd wordt indien de score >10.000 is,
waarbij een score tussen de 5.000-10.000 de rating ‘oranje’ oplevert en de rating ‘rood’ wordt
toegekend wanneer de score <5.000 is.

Voorbeeld 3 van criteria: Bevat voldoende vezels 
Voor dit criteria zou je kunnen overwegen om voedingsproducten per 100 gram te scoren, waarbij
producten met 6 gram vezel per 100 gram of meer de rating ‘groen’ krijgen, producten met 3-6
gram de rating ‘oranje’ en producten met minder dan 3 gram vezels per 100 gram de rating ‘rood’.

Het voordeel van deze methode is dat een score op één criteria, slechts een onderdeel van het
totaal is. In het geval van gezonde voeding beargumenteert dit wederom de noodzaak tot een
divers portfolio van voedingsproducten om alle criteria te optimaliseren. Aanvullend kan er
gebruik gemaakt worden ‘thresholds’, waarbij een oplossing bijvoorbeeld minimaal een bepaalde
gemiddelde score moet behalen of waarbij het geen enkele score van onder een bepaalde waarde
mag bevatten. Er kan ook gekozen worden dat een bepaalde percentage van de criteria
bijvoorbeeld de rating ‘groen’ moet zijn. 
Sommige criteria zijn echter belangrijker dan andere afhankelijke van de specifieke doelstelling of
ingegeven door wetenschappelijke ondersteuning. Door de criteria een gewicht te geven kunnen
er andere scores ontstaan. In het uitgewerkte voorbeeld ontbreekt deze weging. In het voorbeeld
is tevens uitgewerkt wat het ‘% groen’ is. Door te werken met numerieke scores en een weging
kan er een gedetailleerde inzicht verkregen worden.

http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841576/


Zoals hierboven blijkt is de besluitvorming rondom een gezond voedingspatroon een
complexe opgave, zelf met het gebruik van modellen die deze besluitvorming moeten
vereenvoudigen en te faciliteren. Een manier om besluitvorming te vereenvoudigen is ‘principe
gebaseerd’ werken. Principes zijn simpele regels die richting geven aan het handelen en
gebaseerd zijn op ‘essentiële waarheden’ of zaken waarvan je gelooft dat het essentiële
waarheden’ zijn. Ook de ‘80/20’regel speelt hier een rol, ofwel 20 procent van de kennis, waar
mogelijk in principes gedefinieerd, levert 80% van de beoogde resultaten. Oscar Helm is één
van de auteurs die principes gebruikt in zijn boek de ‘Afslank Receptenbijbel’. Hierin worden
ook andere besluitvormingstechnieken toegepast zoals een ‘voordelen en nadelen lijst’. Hierbij
gaat het dan voornamelijk op voedingsmiddelen die meer voordelen dan nadelen hebben. Ook
in een recent online artikel over intuïtief eten worden principes gebruikt. In het boek ‘How Not
To Die’ wordt een ‘stoplicht methode’ gebruikt. Deze is veelal herkenbaar voor ons als portfolio,
programma en project managers. Het gebruik van principes voor een gezond voedingspatroon
is voor de gemiddelde mens wellicht ruim voldoende.

PRINCIPE-GEDREVEN

BESLUITVORMING

ANDERE INZICHTEN

EN OVERWEGINGEN

Portfoliomanagement biedt ook andere inzichten. De Portfolio Definitie Cyclus (Axelos) biedt
een aantal stappen die verdere inzichten kunnen geven. ‘Categoriseren’ biedt het inzicht in
categorieën (bewerkt vs. onbewerkt, plantaardig versus dierlijk, etc.) van voeding die gerelateerd
kunnen worden aan de diverse criteria. ‘Prioriteren’ betekent het benoemen van wat het
belangrijkst is of het meeste bijdraagt aan. Dit zou kunnen betekenen dat je bepaalde voeding
prioriteert o.b.v. de benoemde criteria en deze dus vaker eet. ‘Balanceren’ betekent dat je
verschillende type initiatieven moet balanceren omdat het niet altijd praktisch of mogelijk is om
alleen de geprioriteerde initiatieven te selecteren. Er dient daarom altijd een balans te zijn in de
diverse initiatieven. In relatie tot voeding betekent dit een variatie en dus een balans in de
verschillende voedingsproducten die je selecteert en eet.
Aan de andere kant bieden zaken zoals ‘plannen’, ‘volgorde’, ‘timing’ en ‘afhankelijkheden’
interessante perspectieven. Denk aan het plannen van weekmenu’s en boodschappen, maar
ook de volgorde waarin je wat eet (bijvoorbeeld geen fruit meer na het eten van dierlijk voedsel)
of de timing (koolhydraatrijke producten) lijken minder ‘dikmakend’ in de ochtend dan in de
avond te zijn (bron). Ook de relatie met afhankelijkheden is makkelijk te maken. Denk hierbij aan
de algemeen geaccepteerde wijsheid  dat kurkuma beter wordt opgenomen als dit met zwarte
peper wordt gecombineerd.

https://www.bol.com/nl/p/afslank-receptenbijbel/9200000131596241/?bltgh=kn5msgjDA9L7NVSh81pPUQ.2_13.14.ProductImage
https://www.nu.nl/eten-en-drinken/6130484/nooit-meer-op-dieet-iedereen-is-geboren-als-intuitieve-eter.html
https://www.nu.nl/eten-en-drinken/6130484/nooit-meer-op-dieet-iedereen-is-geboren-als-intuitieve-eter.html
https://www.bol.com/nl/p/how-not-to-die/9200000080435584/?bltgh=saLhGbrNK-u-VCcg-0BKIw.2_35.36.ProductImage
https://nutritionfacts.org/book/how-not-to-diet/citations/


Veel mensen die starten met een nieuw dieet, of dat nou is om af te vallen of juist om in
gewicht toe te nemen of om gezonder te eten, merken dat het moeilijk is om een nieuw
patroon aan te leren. Zeker in tijden van stress of in drukke periode zijn we geneigd vast te
houden aan het bekende.  In het DINAMO-model van Erwin Metselaar (bron) wordt de mate
van veranderbereidheid omschreven. Deze veranderbereidheid bestaat uit drie belangrijke
elementen, namelijk ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘moeten’ veranderen. 

Willen
Als eerste stap is het belangrijk om te bepalen waarom en wat je wil veranderen. Hier wordt
ook de basis gelegd voor de criteria. Iemand met overgewicht zal andere criteria hanteren dan
iemand die juist kampt met ondergewicht. Intrinsieke motivatie leidt veelal tot betere
resultaten dan meedoen aan een hype of groepsdruk.  Intrinsieke motivaties kunnen zijn, je
wilt je structureel fitter voelen, je wilt een marathon lopen of je wilt graag onder of boven een
bepaald streefgewicht komen. 

Moeten
Een extra motivatie om gezonder te leven is als je moet, omdat je vanuit medisch oogpunt een
waarschuwing krijgt. Je moet minder vet eten, omdat het viscerale vet je lever beschadigt of er
dreigt suikerziekte als je niet afvalt. 

Kunnen
Als de urgentie van het afvallen duidelijk is en je hebt een bepaald doel voor ogen is het
belangrijk dat je ook kunt veranderen. 
Om te kunnen veranderen heb je de kennis nodig om de juiste keuzes te maken. Zoals eerder
in dit artikel staat, er zijn vele experts en guru’s die allemaal claimen de waarheid te
verkondigen, maar compleet tegenovergesteld zijn. Je moet dus op basis van criteria keuzes
kunnen maken.  Daarnaast heb je middelen nodig om de producten die je nodig hebt aan te
schaffen. Deze moeten ook beschikbaar zijn. Hier komt de schaarste om de hoek kijken. Je
hebt financiële modellen nodig om de producten te kopen als eten, maar misschien ook wel
hardloopschoenen of een fiets. Deze middelen kunnen uitverkocht zijn. 

INZICHTEN VANUIT

VERANDERMANAGEMENT

https://www.managementimpact.nl/artikel/de-dinamo-het-meten-van-weerstand-tegen-organisatieverandering/


Een grote fout die veel mensen maken is alles in een keer willen veranderen. Kaizen is
een filosofie die er vanuit gaat dat je een cyclus hanteert van continue verbeteringen.
Deze verbetering doe je in kleine stapjes. Je start met kleine aanpassingen in je dieet, in
bewegen en sporten. Zodra die kleine aanpassingen vanzelfsprekend worden pak je een
volgende taak. Kijk hierbij goed naar je criteria en realiseer je dat ook hier het pareto-
effect geldt. Met 20% van de inspanning, bereik je al 80% van je gewenste doel

STAP-VOOR-STAP

VERANDEREN

CRITERIA VOOR HET

VERANDERPROCES EN

IMPLEMENTATIE

Ten aanzien van de implementatie kunnen ook criteria worden vastgesteld. Denk hierbij
aan is de oplossing ‘haalbaar’ of ‘betaalbaar’ en in het kader van voeding is het ook
interessant om de criteria op te nemen of het ‘sustainable’ ofwel vol te houden is. 

CONCLUSIE EN ‘TAKE-

AWAY’

Complexe zaken vragen om goede besluitvorming en daarmee om goede
besluitvormingsmodellen. Een gezond voedingspatroon, of gezonde voeding is een
complexe zaak zoals we hebben aangetoond in dit artikel, terwijl het een alledaagse een
eenvoudige opgave zou moeten zijn. We hebben laten zien dat diverse
besluitvormingsmodellen geïnspireerd door verandermanagement en
portfoliomanagement helpen om de juiste keuzes te maken als het gaat om een gezond
voedingspatroon. De lezers met een bovengemiddelde interesse in voeding en/of in
besluitvorming, verandermanagement en portfoliomanagement hopen we aan het denken
te zetten en uit te dagen hiermee aan de slag te gaan en met ons of andere in gesprek te
gaan hierover. Voor de rest hopen we jullie vermaakt te hebben met dit artikel, geïnspireerd
te hebben om gezonde keuzes te maken en daarbij gebruik te maken van principes. Als
‘Take-Away’ bieden wij jullie hieronder drie principes aan. Doe er jouw voordeel mee!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaizen#:~:text=Kaizen%20(%E6%94%B9%E5%96%84%2C%20Japans%20voor%20%22,en%20een%20samenwerkingsprogramma%20van%20het


Intermedius is een implementatie adviesbureau dat organisaties adviseert en ondersteunt bij het
vertalen, regisseren en realiseren van ambities. Dit doen wij op basis van de principes van
besluitvorming, portfoliomanagement en verandermanagement. Deze veranderingen brengen wij op een
gestructureerde en bestuurbare wijze tot een succes. Hierbij staat het verbinden van mensen en
middelen centraal. U kunt bij ons terecht voor professioneel advies, de implementatie van veranderingen
en het ontwikkelen van professionals die werken in een project- en portfolio-omgeving in ministeries en
uitvoeringsorganisaties, gemeentes en de energiemarkt.

Wil je hier meer over weten neem dan contact op met
Intermedius. 

Maurice van Buren
Consultant portfoliomanagement
maurice.vanburen@intermedius.nl
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Consultant portfoliomanagement
jimmy.hardenbol@intermedius.nl
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