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BESLUITVORMING

Besluitvorming onder onzekerheid:  
Naar meer en betere stakeholder inclusie,  
zelfs als de tijd dringt!

Michaël Dooms

De COVID-19-situatie toont op zeer expliciete wijze de hit and miss aan als het gaat 
over het bepalen én succesvol implementeren van strategie onder grote onzekerheid. 

Het (on)voldoende of inadequaat betrekken van zowel interne als externe stakeholders1 
in besluitvorming tijdens normale tijden vertoont reeds grote gebreken op verschillende 
niveaus. Denk maar aan het initiële Oosterweelproject, de latente conflictsituatie met 
omwonenden rond Brussels Airport, maar eveneens voorbeelden van besluitvorming 
binnen individuele organisaties waar we allen deel van uitmaken. De COVID-19-situatie 
drukt ons nu veel sterker en directer met de neus op de feiten wanneer beslissingen te 
snel, en met gebrek aan voorafgaande inclusie2 van stakeholders worden genomen. Het 
traditionele tegenargument is dat stakeholders integreren in de besluitvorming tijd en 
geld kost. Het zou het nemen van beslissingen bemoeilijken en onrepresentatief maken. 
Maar COVID-19 toont aan dat deze tegenargumenten zelfs in dringende situaties niet 
opgaan. Er is nood aan een algemene mentaliteitswijziging bij onze leiders om tot meer 
stakeholder-inclusieve besluitvorming te komen. Ze moeten decentraliseren en (veel) 
meer vertrouwen geven aan ‘de vloer’. Ook moeten ze zich opener en kwetsbaarder op-
stellen naar stakeholders als het aankomt op beslissingen nemen. Daarnaast dienen we 
te beseffen dat expertencomités een zinvolle, maar onvoldoende voorwaarde zijn voor 
inclusieve, kwaliteitsvolle besluitvorming.

Binnen het bredere domein van strategisch management van organisaties, is het bij-
zonder interessant om tijdens de coronacrisis het leidersgedrag te observeren. Zowel 
op macro niveau (de ‘NV België’) als micro-niveau (de eigen organisatie, en zelfs het 
eigen individu). De meeste theorieën binnen dit onderzoeksdomein kwamen immers 
tot stand door langdurige en nauwgezette observatie van managers en stakeholders, 
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door onderzoekers die zelf betrokken waren als insiders. De COVID-19 situatie bevat een 
schat aan levensechte observatie en ervaring op het vlak van de totstandkoming en de 
impact van besluitvorming: de media zijn sinds verschillende weken nagenoeg honderd 
procent gefocust op hoe in eerste instantie de ‘NV België’ en haar Leadership Team de 
situatie beheert. De eigen organisatie, de universiteit, ondervindt een belangrijke impact, 
dient zeer snel in te spelen op een wijzigende context en staat voor ongeziene logis-
tieke uitdagingen. Op individueel vlak, zowel professioneel als binnen de persoonlijke 
levenssfeer, moeten we eveneens snelle beslissingen nemen. We worden letterlijk over-
spoeld met informatie rond beslissingsprocessen. Tevreden én ontevreden stakeholders 
geven duiding via verschillende kanalen, en de impact van genomen beslissingen is sterk 
en direct zichtbaar. De succesvolle implementatie van een strategie start met een vol-
doende groot draagvlak bij stakeholders over de genomen beslissingen. Dergelijk draag-
vlak is sterk afhankelijk van voldoende diepgaande inclusie van stakeholders tijdens het 
besluitvormingsproces. 

Inclusief stakeholdermanagement? Neen, dank u! 

‘Draagvlak’ en ‘steun’ zijn cruciale begrippen die steevast naar voren komen in de discus-
sie rond de COVID-19-strategie. Laat het nu net zijn dat dit draagvlak of steun voor een 
beslissing, voor een maatregel, voor een strategie, voor een project, voor een organisatie 
als geheel, in nagenoeg alle gevallen hetzelfde startpunt heeft: inclusief stakeholderma-
nagement. Vooral in de context van gecontesteerde infrastructuurprojecten (het Ooster-
weelproject, het vroegere Uplace, uitbreidingsplannen van lucht- en zeehavens, de bouw 
van een gevangenis, de berging van kernafval) wordt dikwijls verwezen naar het gebrek 
aan inclusief stakeholdermanagement, met afbrokkelend (of zelfs geen) draagvlak als 
gevolg. Zélfs na jaren van consultaties, studies, onderhandelingen, buurtcomités enzo-
voort. Een en ander toont aan dat inclusief stakeholdermanagement ofwel onvoldoende 
begrepen wordt, ofwel eenvoudigweg niet implementeerbaar is. Toen ik betrokken was 
als adviseur stakeholdermanagement voor een gecontesteerd infrastructuurproject, ver-
woordde de CEO van het bouwbedrijf het zo: ‘Ah, U bent degene die mijn project ver-
traagt.’ Het juiste antwoord is intussen: ‘U heeft er toe bijgedragen dat ik na lange jaren 
mijn vergunningen op zak heb.’ 

De tijds- en middelendimensie is voor leiders verreweg het belangrijkste argument tegen 
inclusief stakeholdermanagement: stakeholders betrekken, vertraagt de besluitvorming 
omwille van mogelijke conflicten met tegenstanders. Het leidt tot verminderde controle 
over de agenda van besluitvormingsprocessen en vraagt aanzienlijk veel tijd van mana-
gers en experten voor kwaliteitsvolle interactie met stakeholders om de verschillende 
belangen of stakes te bepalen.3 Dit omdat voorafgaande inclusie van stakeholders de 
voorkeursbesluiten van leiders, die ze doorgaans al informeel aftoetsen met een inner 
circle, kunnen wijzigen. Met risico op gezichtsverlies of de illusie dat een beslissing 



21

b
es

lu
it

vo
rm

in
g

wijzingen een teken van zwakte is. Het tegendeel is echter waar: ‘Those who never chan-
ge their mind never change anything.’4

Bijgevolg: inclusief stakeholdermanagement in tijden van crisis lijkt vanuit beheersper-
spectief bij voorbaat een schier ‘onmogelijke’ opdracht, wegens gebrek aan tijd en mid-
delen. Dit is een serieus zwaktebod. De COVID-19-situatie heeft immers net het tegen-
overgestelde aangetoond, en de ervaring op verschillende niveaus bepleit een toekomst 
waarbij leiders zich grondig dienen te bezinnen over de concrete invulling die ze geven 
aan inclusief stakeholder management. 

Minder geslaagde voorbeelden van inclusieve besluitvorming

Er bestaan een groot aantal voorbeelden van onvoldoende inclusieve besluitvorming op 
diverse niveaus. Ik pik er een aantal uit. Op het niveau van de ‘NV België’ was de beslis-
sing om opnieuw één bezoeker toe te laten in de woonzorgcentra (15 april 2020) een 
pijnlijk voorbeeld. Ze werd vooral door de zorgmedewerkers en beheerders van Woon-
zorgcentra (WZC’s) gecontesteerd, maar onmiddellijk nadien ook door prominente poli-
tici die zich ineens als de ‘gewone burger’ profileerden. Een reeds moeilijke terreinsitua-
tie werd daardoor ineens nog complexer. Meer recent, op zaterdag 6 juni, de beslissing 
van de zogenaamde Superkern om elke inwoner een NMBS Railpass met 10 ritten te 
bezorgen, waarbij zelfs de NMBS uit de lucht kwam vallen. In onze eigen organisatie 
nam het leadership team de beslissing om alle stages onmiddellijk te stoppen. Zonder 
overleg met de stagecoördinatoren communiceerden ze dit naar alle stakeholders. Het 
stageteam in mijn opleiding had echter zelf al initiatieven genomen en gecommuniceerd 
naar de studenten: stages konden doorgaan, mits honderd procent telewerk. Overleg 
tussen de stagecoördinatoren op de faculteit was reeds gaande. Dat leidde op het terrein 
(studenten en onderwijsteams) tot veel ongerustheid, onbegrip en onnodige communi-
catie. Pas nadien werd meer duiding gegeven en werd een andere positie ingenomen. 
Meer algemeen is er veel protest ontstaan tegen recente top down-beslissingen van be-
paalde universiteiten in binnen- en buitenland aangaande de organisatie van komend 
academiejaar. In veel gevallen wordt een gebrek aan directe inclusie van onder meer de 
docenten en studenten pijnlijk blootgelegd. Op individueel vlak was ik ook niet vrij van 
verkeerde beslissingen. Een mobiliteitsproject waarbij studenten geacht werden tijdens 
de maand april in Vietnam opdrachten uit te voeren voor Belgische bedrijven, diende 
volledig op virtuele modus over te schakelen. Echter: vooral het moreel diende opgekrikt 
te worden wegens het uiteenspatten van de mobiliteitsdroom, temeer omdat het een 
‘pioniersproject’ was als universiteitsbreed studiedeel. Ik raakte echter te ver betrokken 
en dacht dat nog meer intensieve begeleiding aan de orde was, en plande zonder overleg 
met de studenten zelf te veel feedback- en presentatiemomenten in met de studenten. 
Dankzij een opmerkzaam en proactief teamlid annuleerde ik gelukkig tijdig de overbodi-
ge overlegmomenten. 
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Het leidt geen twijfel dat in elk van de voorbeelden, de beslissing te snel werd genomen, 
maar ogenschijnlijk met de beste bedoelingen. Echter, het gebrek aan voorafgaand in-
clusief stakeholdermanagement creëerde in alle gevallen hogere kosten en verminderd 
draagvlak voor de gekozen strategie nadien, met risico’s op breder draagvlakverlies. Die 
bewuste Veiligheidsraad half april met de ‘WZC-beslissing’, die keer nog zonder de be-
roemde (of beroerde) slidespresentatie, betekende achteraf duidelijk een keerpunt inzake 
het bredere draagvlak voor de COVID-maatregelen. 

De ontoereikendheid van expertencomités en centraal aangestuurde 
ad-hoc taskforces 

Kwaliteitsvolle besluitvorming, en dus ook de inclusiviteit die er inherent deel van uit-
maakt, is in belangrijke mate teruggebracht tot het inrichten van expertencomités of 
taskforces bevolkt door wetenschappers. Het betrekken van domeinexperten valt niet 
ter discussie te stellen en is ontegensprekelijk een positieve evolutie, maar het is een illu-
sie dat ze voldoende garanties tot inclusieve en gedragen besluitvorming bieden. Zie het 
eerdere voorbeeld van de opening van WZC’s voor één bezoeker. Het opzetten van deze 
expertencomités leidde zelfs tot (terechte) kritiek omdat niet alle relevante domeinen 
vertegenwoordigd zijn. Expertkennis, hoe cruciaal ook tijdens complexe besluitvorming, 
is echter geen substituut voor de belangen van stakeholders. Laat staan dat experten 
het vermogen hebben om zich te verplaatsen in de verschillende standpunten en/of over 
voldoende terreinkennis beschikken. Bepaalde experten verliezen overigens legitimiteit 
aangezien ze hun rol als neutrale kennisbron5 op een gegeven ogenblik vermengen met 
een activistisch profiel. Ze bieden beleidsvoerders ook hoogstens een (tijdelijke) wand 
om achter te schuilen indien een beslissing als slecht wordt gepercipieerd: ‘maar we 
volgden toch het advies van de experten’. Ten slotte, en wellicht nog belangrijker, is dat 
de expertenwerking verre van transparant is: de vraag mag gesteld worden waarom de 
verslagen van de discussies in de expertengroepen niet gewoon publiek ter beschikking 
worden gesteld? Wat dat betreft, is de maatregel om – rijkelijk laat – de adviezen (en 
dus niet de discussies die ertoe geleid hebben) van de GEES alsnog openbaar te maken 
vanaf 8 juni 2020, eveneens een zwaktebod. Persconferenties, duidingsprogramma’s 
en journaaloptredens geven onvoldoende nuance weer om het hoe en waarom van be-
slissingen te begrijpen. Transparantie van bij de start is essentieel indien vertrouwen en 
draagvlak bij stakeholders dient opgebouwd te worden. Hetzelfde legitimiteitsprobleem 
van de expertencomités op het vlak van de samenleving stelt zich overigens ook bin-
nen organisaties waar centraal aangestuurde ad-hoc structuren worden opgezet om de 
COVID-situatie te beheren. Die lossen de onderliggende problemen van het bestaande 
gebrek aan inclusieve besluitvorming niet op, en leiden in de meeste gevallen tot subop-
timale besluitvorming.
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Het representativiteitsexcuus

Een ander tegenargument is het gebrek aan representativiteit van voorafgaande sta-
keholderinclusie. Kon het betrokken expertencomité, of de Veiligheidsraad zelf, wel een 
representatieve mening van pakweg de directeurs van WZC’s verkrijgen? Dit is echter 
opnieuw een zwaktebod, aangezien het niet enkel gaat om (wetenschappelijke) repre-
sentativiteit, maar vooral om kwaliteit en draagvlak voor een beslissing. Was het daarom 
echt niet mogelijk om bijvoorbeeld met een tiental WZC-directeurs een telefoongesprek 
of virtuele vergadering te organiseren? We moeten immers uitgaan van het principe dat 
elke directe interactie met stakeholders op het terrein nuttige en noodzakelijke infor-
matie biedt voor de discussies, en vooral bijdraagt tot een gevoel van legitimiteit van 
de genomen beslissing (de zogenaamde procedural justice). Het gaat daarbij in termen 
van representativiteit ook vooral over de kwaliteit van de bekomen informatie, naast de 
kwantiteit in termen van aantal geconsulteerde stakeholders.

Lessen uit een persoonlijke COVID-19-crisissituatie

Zoals eerder aangegeven is de observatie en de betrokkenheid bij levensechte obser-
vaties een belangrijke bron om inclusief stakeholdermanagement als concept aan de 
realiteit te toetsen. Enkele dagen voor de lockdown, toen de bijbehorende maatregelen 
rond verplichte repatriëring van studenten nog niet genomen waren, werd ik persoon-
lijk geconfronteerd met een uitdaging die een grondige realiteitstoets van het concept 
inclusief stakeholdermanagement en beslissen onder onzekerheid inhield. Op dinsdag 
10 maart, één week voor de lockdown in België, keerde ik terug uit Marokko. Na een ver-
blijf van 10 dagen liet ik een groep van 22 studenten handelsingenieur en één van mijn 
medewerkers achter in het midden van wat het hoogtepunt van hun masterstudies aan 
de VUB was. De groep in kwestie was, na maandenlange voorbereiding, immers halfweg 
de uitvoering van individuele opdrachten voor Belgische ondernemingen in het kader 
van de masterproef. Sommigen onder hen kiezen zelfs voor de opleiding net om dergelijk 
project te mogen uitvoeren. Aangezien Marokko niet of nauwelijks getroffen was door 
COVID-19, leek alles er toen op dat de missie zijn verder verloop ging kennen. Diezelfde 
vrijdag kwamen echter de eerste berichten binnen via sociale media omtrent (niet-be-
vestigde) zeer stringente maatregelen die Marokko zou nemen om COVID buiten te hou-
den. De algemene sluiting van het luchtruim werd op sociale media gesuggereerd maar 
(nog) niet formeel bevestigd. Zowel vanuit Marokko (via chatgroepen met de studenten); 
als uit België, langs bezorgde ouders die de faculteit en mezelf persoonlijk contacteer-
den, bereikten mij die vrijdagnamiddag en -avond berichten die me aanporden om een 
snelle beslissing tot repatriatie te nemen. 

In een paar uur tijd wordt bijgevolg een situatie gecreëerd waarbij, in de afwezigheid van 
een duidelijk kader, stakeholders sterk uiteenlopende opinies ventileren, druk uitoefenen, 
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en dat alles zonder draaiboek. De moderne communicatiemiddelen zorgen tevens voor 
veel parallelle informatiestromen: ouders die rechtstreeks in contact staan met hun zoon 
of dochter; ouders die zelf informatie aanreiken en beleidsmakers contacteren. De groep 
studenten zelf lijkt verdeeld inzake snelle repatriatie (in Marokko werd COVID slechts in 
beperkte mate aangevoeld), hetgeen de groepscohesie in gevaar brengt. De wil om te 
vertrekken bij de studenten is zeer laag want de derde week is dikwijls cruciaal voor een 
succesvolle afronding van hun opdrachten (alle geplande meetings vallen immers in het 
water bij een repatriëring), en Casablanca is best een interessante stad voor after-work 
activiteiten. De perfecte storm met andere woorden. Fast forward in het lange verhaal 
dat op een rollercoaster van emoties uitdraaide: zondagvoormiddag wacht ik op Brussels 
Airport samen met een paar ouders de groep op, geland met de laatste vlucht van Royal 
Air Maroc.6 

Welke principes waren belangrijk om, met respect voor de verschillende belangen en 
gevoelens, dit succesvol te realiseren, en te vermijden dat een groep van 22 studenten 
mogelijk gedurende weken zou vastzitten in het buitenland? Ik onthoud er drie, onder 
meer ondersteund door een aantal recente interessante bijdragen van McKinsey & Com-
pany inzake leiderschap en besluitvorming in de context van COVID-19.7

1. Hoe dringend de situatie is, er is altijd tijd en noodzaak om tijdens besluitvorming 
een rustmoment in te lassen. 

2. Decentraliseer, en geef maximaal vertrouwen aan de stakeholders op het terrein 
voor het nemen en implementeren van beslissingen.

3. Op het vlak van communicatie, selecteer de essentiële stakeholders en de geschikte 
middelen; wees je bewust van de afweging tussen tijdrovende communicatie naar 
stakeholders en de eigen tijd noodzakelijk voor reflectie tijdens besluitvorming.

Op de bewuste vrijdagavond heb ik me bijgevolg niet spoorslags beziggehouden met het 
reeds zoeken naar mogelijke vluchten en/of het nemen van overhaaste beslissingen als 
blijk van het nemen van ‘controle’ over de situatie. Ook op het terrein in Marokko was 
de boodschap om een geplande after-work drink met de vertegenwoordigster van het 
Flanders Investment and Trade (FIT) gewoon te laten doorgaan. Het liet iedereen toe om 
een breder perspectief te nemen, en in het bijzonder de volgende dag uit te stippelen. 
‘Er een nachtje over slapen’ klinkt als een boutade, maar het liet toe om de prioritaire 
stakeholders te identificeren vanuit mijn perspectief en dat van de stakeholders. Zeker 
wanneer ik een beslissing naar hen toe moest verantwoorden: allereerst mijn mede-
werkster en projectleider-student op het terrein. Het cruciaal verlengstuk en direct aan-
spreekpunt richting de studenten. Zij kon het groepssentiment ter plaatse op de meest 
objectieve en efficiënte wijze doorgeven. Daarnaast de terecht bezorgde ouders van de 
studenten die voldoende vertrouwen dienden op te bouwen. En ten slotte de stakehol-
ders die in staat zijn om druk uit te oefenen of te helpen met de implementatie van een 
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dringende repatriëringsoplossing (in casu: vertegenwoordigers van overheden in België 
en Marokko). 

Vanuit militaire ervaring bestaan er gelijkaardige managementprincipes rond inbouwen 
van rustmomenten in de meest prangende situaties. Een van deze principes wordt be-
schreven in het populaire leiderschapboek Extreme Ownership (Willink & Babin). Het 
is gebaseerd is op reële gevechtssituaties in wat wellicht een van de meest uitdagende 
settings inzake oorlogsvoering is geweest, met name de urban war tegen IS in Ramadi 
(Irak). Het principe luidt: ‘Relax, take a look around, and make a call.’ Leidinggevenden 
denken dat per definitie snelle beslissingen verwacht worden, zeker in tijden van crisis, 
als teken van ‘sterk leiderschap’. Echter: het is niet verkeerd om in een crisissituatie als 
leider een team en stakeholders duidelijk te maken dat er tijd nodig is om te beslissen, 
en vooral dat je ook zelf tijd nodig hebt. McKinsey verwoordt het in een recente bijdrage 
rond snelle en complexe besluitvormingsprocessen8 als volgt: ‘Take a breath’. 

Op het vlak van communicatie had ik op geen enkel ogenblik tijdens die 48 uur een 
rechtstreeks contact met de studentengroep (met uitzondering van de verwelkoming op 
Brussels Airport, bij wijze van steun). Dit zou wellicht een twee uur (of meer) tijd gekost 
hebben, tijd die belangrijker was om te spenderen aan reflectie inzake what if scenario’s: 
wat als een ambassadeur zijn belofte tot interventie niet nakomt, wat als de tickets van 
de repatriëringsvluchten onbetaalbaar zijn, wat als de groep dient opgesplitst te worden 
enzovoort. Ik voerde enkel kort en noodzakelijk overleg met mijn medewerkster, zodat 
zij de nodige tijd had om samen met de student-projectleider ter plaatse de groepsco-
hesie te bewaren, beslissingen te implementeren en te informeren. Sommige studenten 
hadden bijvoorbeeld inderdaad het plan gesuggereerd om individueel of met een deel 
van de groep zonder verwijl en ticket naar de luchthaven te trekken in de (ijdele) hoop 
op een vlucht te geraken. Ik moest enkel ingrijpen toen op zaterdagnamiddag de situ-
atie ter plaatse even dreigde uit de hand te lopen. Toen liet ik een ingesproken bericht 
van vijf minuten achter in de chatgroep. Daarbij hield ik er impliciet rekening mee dat 
dit bericht ook naar de bezorgde ouders zou doorgestuurd worden. De ouders werden 
nagenoeg integraal opgenomen in de communicatiestroom en ontvingen ook direct alle 
updates. Vertrouwen in mijn junior medewerkster en het leiderschap binnen de studen-
tengroep liet me toe om zelf het volledige overzicht te behouden, en geen tijd te verliezen 
met directe communicatie en uitgebreid overleg met alle stakeholders. Leiders dienen 
bijgevolg een delicaat evenwicht te vinden tussen enerzijds het (frequent en) uitvoerig 
communiceren met de diverse stakeholders, en anderzijds voldoende tijd om het bredere 
perspectief te behouden (het ‘balkon’-perspectief, zoals aangegeven door Harvard pro-
fessor Ronald Heifetz). 



26 BESLUITVORMING ONDER ONZEKERHEID

COVID-19 als hefboom om de cultuur rond besluitvorming  
te verbeteren

We hopen dat het COVID-19-tijdperk een hefboom wordt om de traditionele vooroorde-
len inzake inclusieve besluitvorming (te tijdrovend, te hoge kost, verlies aan controle, niet 
representatief) te laten verdwijnen. Drie elementen zijn daarbij van belang:

1. Een wijziging van het besluitvormingsmodel en de daarbij horende cultuur, zowel 
binnen de overheden als individuele organisaties. Technologie biedt de mogelijk-
heden om sneller, en op meer efficiënte en transparante wijze stakeholders te be-
trekken. McKinsey adviseert bijvoorbeeld besluitvormingsmodellen gebaseerd op 
een (virtuele) visbokaal waarbij stakeholders op het terrein in een rotatie de kans 
krijgen om hun perspectief aan de (virtuele) beslissingstafel bij het leadership team 
te geven. Hierbij dienen verder traditionele en centraal aangestuurde, op hiërarchie 
gebaseerde benaderingen in vraag gesteld te worden, evenals de huidige, gangbare 
‘overlegcultuur’ die schijnbaar niet in staat is voldoende stakeholderinclusiviteit te 
waarborgen. Decentralisatie, en vooral vertrouwen richting het probleemoplossend 
vermogen van lagere niveau’s, dient sterk aan belang toe te nemen.

2. Onderwijs en onderzoek rond inclusief stakeholdermanagement is geen exclusief 
domein voor humane wetenschappers zoals bedrijfskundigen of politicologen. Van-
uit de documentatie rond COVID-besluitvorming kunnen bijvoorbeeld interessante 
multidisciplinaire rollenspellen worden ontwikkeld, waardoor enerzijds stakeholder-
management competenties kunnen worden aangeleerd aan alle studiedomeinen, en 
tevens geleerd kan worden uit de begane vergissingen. Dergelijke lerende omgeving 
impliceert wel meer transparantie inzake de gevoerde besluitvormingsprocessen tij-
dens de COVID-crisis, zowel op individueel, organisatie-, als hogere niveau’s (regio’s 
en landen), zodat volgende generaties minder in een hit and miss context terechtko-
men bij gelijkaardige situaties.

3. Ten slotte dient er meer aandacht besteed te worden in opleidingscurricula rond het 
nemen van beslissingen onder onzekerheid, in het bijzonder in een wereld waarin 
informatiestromen en communicatie een hoge dynamiek vertonen. Communicatie 
en het verwerken van de bijbehorende informatiestromen is zowel het begin- als 
sluitstuk van inclusief stakeholdermanagement, waarbij zeker in de beginfase van 
besluitvormingsprocessen eenrichtingsverkeer moet vermeden worden. Hierbij zijn 
niet enkel harde analytische skills vereist, maar vooral soft skills die inspelen op 
stressbestendigheid, tijdsbeheer en vooral het aanleren van inlevingsvermogen. 

Noteer overigens dat ik in de beschrijving van de eigen ervaring rond het voortijdig en an-
ticiperend stopzetten van de studentenhandelsmissie, één belangrijke stakeholder vol-
ledig buiten de besluitvorming en communicatie heb gelaten tijdens de bewuste 48 uur 
– aarzel niet om me, bij wijze van oefening, te vragen welke het was, en waarom.
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Eindnoten
1 Freeman (1984): Een stakeholder is elke groep of individu die door het bereiken van de objectieven 

van een organisatie (overheid, bedrijf, project) wordt beïnvloed of deze kan beïnvloeden. 

2 Er wordt bewust voor de term ‘inclusie’ gekozen aangezien ‘betrokkenheid’ een te breed en vrijblij-
vend concept is in de context van besluitvorming. 

3 In het orginele werk van Freeman (1984) dat de basis legt van de stakeholdertheorie wordt binnen 
de transactionele component reeds expliciet verwezen naar mechanismen van stakeholderinclusie 
die voor organisaties elk hogere vormen van kosten impliceren, in het bijzonder besluitvormings-
processen met impliciete en expliciete onderhandelingen door managers met stakeholders, die als 
het meest verrijkend worden aanzien. Elementen rond vertrouwen en controle in stakeholderrela-
ties wordt gevonden in: Husted, B. W. (1998). Organizational justice and the management of sta-
keholder relations. Journal of Business Ethics, 17(6), 643-651. Andere werken die inspelen op mis-
concepties van stakeholder management enerzijds en de waarde ervan voor organisaties anderzijds 
zijn: Robert, P., Freeman, R.E. en Wicks, A.C. (2003). What stakeholder theory is not. Business 
ethics quarterly 13.4, 479-502; en Harrison, J. S., Bosse, D. A., en Phillips, R. A. (2010). Managing 
for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage. Strategic management 
journal, 31(1), 58-74.

4 Of deze quote toekomt aan George Bernard Shaw of Winston Churchill is blijkbaar voer voor dis-
cussie op het internet. 

5 Zie het concept van de honest broker: https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/15/
beware-the-well-intentioned-advice-of-unusually-successful-academics/ 

6 Noot: tot begin juni bevinden zich vele Belgen geblokkeerd in Marokko wegens gebrek aan terug-
keermogelijkheden en een afgesloten luchtruim. Zeker in de maand volgend op de bewuste zater-
dag vonden slechts in beperkte mate repatriëringsvluchten plaats.

7 D’Auria, G. and De Smet, A. (16 maart 2020). Leadership in a cri-
sis: Responding to the coronavirus outbreak and future challenges. McKin-
sey. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/
leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges 

8 Alexander, A., De Smet, A., and Weiss, L. (24 maart 2020). Decision making in uncertain 
times. McKinsey. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/
decision-making-in-uncertain-times

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/15/beware-the-well-intentioned-advice-of-unusually-successful-academics/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/15/beware-the-well-intentioned-advice-of-unusually-successful-academics/
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges%20%20
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges%20%20
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/decision-making-in-uncertain-times
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/decision-making-in-uncertain-times

