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7. UTOPIA: inbasket voor strategisch beslissen in de complexe omgeving 
 

Managers en leidinggevend personeel worden tijdens hun werk steeds vaker geconfronteerd met 
problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen moeten vaak gemaakt 
worden onder snel veranderende omstandigheden, terwijl ook nog rekening gehouden moet worden 
met verschillende tegenstrijdige doelen en de lange termijn gevolgen van acties.  

Als gevolg van de eisen die tegenwoordig aan het moderne management worden gesteld, is de 
behoefte aan nieuwe instrumenten en methodes steeds groter geworden. Op het gebied van 
assessment en managementtraining zijn dan ook methodes ontwikkeld die conceptuele vermogens, 
zoals probleem oplossend vermogen bij het omgaan met complexe systemen, meten.  

 

Interactieve managementsimulatie 

 

UTOPIA is een interactieve managementsimulatie, die bij assessment centers en trainingsprogramma’s 
kan worden afgenomen op zowel individuele - als op groepsbasis. Deze managementsimulatie 
functioneert in Europa al jaren zeer goed op het gebied van management development. 

De deelnemers besturen 90 minuten lang een fictief eiland genaamd ‘UTOPIA’. Gedurende 15 
spelperiodes hebben zij de tijd om een optimale strategie te vinden om het eiland zo succesvol 
mogelijk te besturen. Zij zullen snel de complexe en ambigue relaties tussen verschillende 
tegenstrijdige doelen moeten conceptualiseren. Er komen doelen voor zoals de levensstandaard 
verbeteren, de overheidsschuld laag houden en tegelijkertijd het milieu beschermen. Hierbij zullen 
de deelnemers een overvloed aan data moeten analyseren. Dit is noodzakelijk voor het aanpassen 
aan de steeds veranderende condities van het eiland. Ook krijgt de deelnemer te maken met enkele 
onverwachte gebeurtenissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Hoofdscherm 
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De deelnemers hebben verschillende strategische keuzes, analyse instrumenten en 
achtergrondinformatie tot hun beschikking bij het beheren van het eiland. Na het beëindigen van 
elke periode ontvangen zij feedback over de veranderingen die plaats hebben gevonden in de 
belangrijkste variabelen. 

 

 
Feedbackscherm 

 

Dit met als doel tijdens het proces te leren van hun fouten en nieuwe strategieën te ontwikkelen. 
Direct na het afronden van de oefening worden de prestaties van de deelnemers in enkele seconden 
geëvalueerd en vergeleken met de prestaties van een grote groep managers, zodat een genormeerde 
score verkregen kan worden. 

Naast een kwantitatieve weergave van de manier waarop de deelnemer de doelen getracht heeft te 
bereiken, biedt UTOPIA ook automatisch een evaluatie van de belangrijkste strategieën die de 
deelnemer gehanteerd heeft. Dat betekent dat niet alleen de uiteindelijke resultaten, maar ook elk 
afzonderlijk antwoord op de complexe problemen zorgvuldig kan worden geanalyseerd. 
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Evaluatie 

Enkele belangrijke assessmentdimensies bij de evaluatie zijn: 

 de optimalisering van een complex systeem 

 het gebruik van beschikbare achtergrondinformatie en beslissingsgedrag 

 een logisch analytisch verloop van actie 

 activiteit en initiatief 

 reactie ten tijde van tegenspoed 

 flexibiliteit in het nemen van beslissingen 

UTOPIA is een oefening met een grote mate van acceptatie van zowel trainers en assessoren als 
deelnemers. De managementsimulatie wordt beschouwd als een veeleisende en tegelijkertijd 
interessante oefening, die gemakkelijk kan worden afgenomen en geëvalueerd, zelfs door mensen 
zonder computerervaring.  

 

Voordelen  

 een managementstimulatie voor het gebruik in assessment centers en trainingsprogramma’s,  
die reeds vele malen getest is; door 2000 deelnemers over de hele wereld 

 veel verschillende toepassingen, zowel op individuele basis als op groepsbasis 

 grote acceptatie onder diverse groepen deelnemers 

 gemakkelijk in het gebruik, zelfs voor mensen zonder computerervaring 

 snel, automatisch en een gedifferentieerde evaluatie op basis van gedetailleerde analyses van 
probleemoplossende strategieën 

 objectieve evaluaties gebaseerd op een vergelijking met een grote steekproef onder 
managementpersoneel 

 gestandaardiseerd en gevalideerd door middel van uitgebreide statistische analyses. 

 

Doelgroep 

U kunt de UTOPIA gebruiken om iemands vermogen tot strategisch handelen in te schatten. 
Personen die het meeste baat hebben bij het gebruik van de UTOPIA zijn professionals die regelmatig 
dergelijke managementvaardigheden moeten inschatten: personeelsadviseurs, consultants werving 
en selectie, personeelsmanagers, testpsychologen en loopbaanadviseurs. 

Instructie 

Voordat u optimaal met de UTOPIA aan de slag kunt gaan heeft u vanzelfsprekend meer 
achtergrondinformatie nodig. Gedurende een half dagdeel zal een adviseur van CONSTRUCT u dan 
ook over alle ins en outs van de UTOPIA instrueren.  

Volledig online 

UTOPIA kan volledig online worden afgenomen. Door middel van een toegangslink tot de (eigen) online 
testomgeving kan UTOPIA worden afgenomen op iedere locatie met een internetverbinding. 
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Wilt u meer weten? 

Heeft u vragen over UTOPIA, dan kunt u contact opnemen met  

Construct, Adviseurs voor personeelsontwikkeling en instrumenten BV: 

Postbus 5095 

1380 GB  Weesp  

(085) 2103 002  

info@cbpsy.com 

 

Met alle plezier zullen wij uw vragen beantwoorden. 
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UTOPIA – voorbeeldrapport 
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UTOPIA – uitleg bij de resultaten 

 

UTOPIA is een simulatie die meet hoe iemand omgaat met informatie in een complexe omgeving. 
Daarbij gaat het om twee aspecten: de manier waarop iemand complexe situaties analyseert en de 
manier waarop iemand beslist. Samengevat is dit besluitvorming in een complexe omgeving. 

De rapportage van de UTOPIA-simulatie bestaat uit: 

1) Overzicht met criteria (rapport blz 1). Dit zijn de twaalf criteria die oorspronkelijk werden 
gemeten met UTOPIA (zie: ‘uitleg van de criteria’). 

2) Overzicht in vijf competenties (rapport blz 4). De samenvatting van de resultaten (zie: 
‘overzicht in 5 competenties’). 

 

Overzicht krijgen op het resultaat 

Er zijn vier tips om de resultaten van UTOPIA snel te analyseren. 

1) Gebruik het overzicht in vijf competenties op bladzijde vier. Met dit overzicht kunt u 
afdoende inzien hoe de deelnemer met een complexe informatie omgaat. 

2) In de vijf competenties is sprake van een tweedeling. In de eerste competentie gaat het om 
effectiviteit: Welke resultaten heeft de deelnemer bereikt. Dus WAT heeft hij gepresteerd? In 
de volgend vier competenties gaat het om stijl van denken en beslissen. Dus HOE heeft de 
deelnemer de simulatie aangepakt. 

3) In de eerste competentie gaat het om effectiviteit, dus: Hoe hoger hoe beter! In de volgende 
vier competenties gaat het om stijl. Vaak is een score in het midden meer gewenst dan een 
hoge score! Scores die extreem laag of hoog zijn, zijn vaak pas gewenst als de functie daarom 
vraagt. Denk aan: zeer snelle reacties of zeer weloverwogen actie. Dit geldt vooral voor de 
tweede en derde competentie: gebruik van informatie en daadkrachtig optreden. 

4) De effectiviteit in de eerste competentie kan los staan van de andere vier. Twee deelnemers 
kunnen met zeer verschillende manieren van denken en werken, op hetzelfde resultaat uit 
komen. 
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Overzicht (rapport blz 1) /  Uitleg van de criteria 

 

Optimalisering doelen 

In deze managementsimulatie moet de deelnemer de doelstellingen ‘overheidsfinanciën’, 
‘levensstandaard’ en ‘milieu’ zo veel mogelijk optimaliseren. Het evaluatieprogramma berekent een 
totaalresultaat aan het einde van de achttiende spelperiode door de drie hoofddoelstellingen te 
analyseren. Het totaalresultaat toont hoe ‘goed’ (hoge waarde) of ‘slecht’ (lage waarde) de 
deelnemer was in het herkennen van het geïntegreerde raamwerk van het systeem en in het nemen 
van de juiste beslissingen om de doelstellingen zo veel mogelijk te optimaliseren. 

 

Optimalisering doelen op lange termijn 

In deze oefening hebben sommige deelnemers de neiging om de ‘brandweerstrategie’ te volgen. Dat 
wil zeggen: men probeert het resultaat aan het einde van de oefening te verbeteren door een aantal 
drastische maatregelen te nemen. Dit betekent dat men de doelstelling dat het systeem op de lange 
termijn levensvatbaar moet blijven, ook nadat de deelnemers uitgeregeerd zijn en belangrijke 
hulpbronnen verspild zijn, over het hoofd ziet. De deelnemer ziet deze doelstelling over het hoofd 
om een resultaat op korte termijn te behalen. Daarom voegt de computer 5 extra denkbeeldige fasen 
toe na het beëindigen van de achttiende spelfase, om zodoende te testen of het systeem stabiel is 
achtergelaten. Een hoge waarde betekent dat de deelnemer er in geslaagd is om het systeem op een 
stabiel niveau te houden, ook na zijn/haar uiteindelijke beslissingen in de achttiende periode. 

 

Risicobereidheid / mate van ingrijpen 

Als leider van het eiland UTOPIA kon de deelnemer de variabelen beïnvloeden door de begrotingen 
te veranderen. Om het criterium ‘bereidheid om risico’s te nemen’ te bepalen, berekent het 
evaluatieprogramma een waarde door de frequentie en de intensiteit van de beslissingen te 
analyseren. Dit betekent dat er getest wordt hoe vaak en hoe krachtig de deelnemer heeft 
ingegrepen tijdens het spel. Op deze manier wordt er getoond of de deelnemer een passieve, 
afwachtende strategie heeft gevolgd of een actieve, ondernemende strategie. Een hoge waarde op 
de beoordelingsschaal betekent dat de deelnemer veel, en voornamelijk drastische, beslissingen 
genomen heeft. Een gemiddelde waarde of een waarde die net boven het gemiddelde ligt is hier het 
best. 

 

Aantal acties 

Voor dit criterium controleert het evaluatieprogramma hoeveel van de beslissingen tijdens één 
periode in samenhang met elkaar bekeken kunnen worden. Een lage waarde op de schaal betekent 
dat de deelnemer heeft geprobeerd de doelstellingen te bereiken door een paar geïsoleerde 
maatregelen te nemen. Aan de andere kant toont een hoge waarde aan dat de deelnemer veel 
beslissingen in samenhang met elkaar heeft genomen. Deze strategie kan gemakkelijk leiden tot het 
ontbreken van een overzicht over de effecten en interacties van de interventies. Daarom is een 
gemiddelde waarde of een waarde net boven het gemiddelde op de beoordelingsschaal het beste: 
dit is namelijk het bewijs dat de deelnemer bezig is geweest met een aantal duidelijke maatregelen. 
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Gebruik van methodische hulpmiddelen 

Tijdens de managementsimulatie heeft de deelnemer de keuze om gebruik te maken van informatie, 
trends en analyses als hulpmiddelen. Het evaluatieprogramma telt hoe vaak de deelnemer deze 
middelen gebruikt. De waarde die als optimaal wordt beschouwd is een gemiddeld gebruik van deze 
hulpmiddelen of een gebruik dat net boven het gemiddelde ligt. Een hoge waarde toont aan dat de 
deelnemer vaak en soms onnodig deze hulpmiddelen heeft gebruikt en dus misschien kostbare tijd 
heeft verloren. Een lage waarde betekent dat de deelnemer maar een paar of helemaal geen 
hulpmiddelen heeft gebruikt. 

 

Vroegtijdig gebruik van informatie 

Hier wordt beschreven wanneer (hoe vroeg of laat) de deelnemer bepaalde informatie verzamelde 
over het systeem en wanneer de deelnemer de noodzaak tot actie onderzocht. Hoe eerder de 
deelnemer gebruik maakte van deze informatie, trends en analyses, hoe hoger de waarde. Een lage 
waarde betekent dat de deelnemer alleen maar tijdens een late fase informatie heeft verzameld over 
ontwikkelingen en bepaalde samenhang in het systeem, of dat de deelnemer helemaal geen 
informatie heeft verzameld. 

 

Controle van de doelen 

Tijdens de oefening heeft de deelnemer de mogelijkheid om aan de ene kant gebruik te maken van 
methodologische hulpmiddelen om informatie te verkrijgen, en aan de andere kant deze middelen te 
gebruiken om de doelstellingen te controleren. In dit opzicht onderzoekt het evaluatieprogramma in 
welke mate de methodologische hulpmiddelen gebruikt zijn om belangrijke ontwikkelingen met 
betrekking tot de hoofddoelstellingen en secundaire doelstellingen in de gaten te houden. Een hoge 
waarde betekent dat de deelnemer de gevolgen van zijn/haar beslissingen regelmatig heeft getoetst 
door deze hulpmiddelen te gebruiken. 

 

Economische efficiëntie 

Het is belangrijk om te bestuderen hoe winstgevend de diverse economische sectoren zijn, zodat 
noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld ter verbetering van de levensstandaard, uit de inkomsten 
gefinancierd kunnen worden. De winst uit investeringen in de diverse sectoren varieert en wordt 
door verschillende factoren bepaald (bijvoorbeeld de wisselkoers, olieprijs). Wanneer het 
evaluatieprogramma een lage waarde oplevert, dan betekent dit dat de verhouding 
uitgaven/inkomsten niet in evenwicht is omdat de deelnemer te veel in onrendabele economische 
sectoren heeft geïnvesteerd. Een hoge waarde betekent dat de deelnemer in winstgevende sectoren 
heeft geïnvesteerd en van de gunstige economische omstandigheden heeft geprofiteerd. 
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Evenwichtige strategie 

Dit evaluatiecriterium bekijkt hoofdzakelijk de gevolgen van de handelingen van de deelnemer met 
betrekking tot de hoofddoelstellingen. Het evaluatieprogramma onderzoekt of de deelnemer zich 
misschien te lang heeft geconcentreerd op bepaalde doelstellingen (bijv. het optimaliseren van de 
doelstelling ‘hoge levensstandaard’ gedurende een groot aantal fasen van het spel, terwijl het ook 
nodig was om aandacht te besteden aan de doelstellingen ‘milieu’ en ‘staatsfinanciën’). Maar 
misschien heeft de deelnemer ook snel gereageerd op kritische ontwikkelingen om zodoende 
zijn/haar doelstellingen te kunnen realiseren. Hoe meer de deelnemer heeft geprobeerd om een 
evenwicht te bewaren tussen de hoofddoelstellingen en hoe sneller de deelnemer heeft gereageerd 
op veranderingen in bepaalde omstandigheden, hoe meer punten de deelnemer voor dit criterium 
zal krijgen. 

 

Doelgerichte strategie 

Dit criterium heeft betrekking op de vraag of de deelnemer voldoende onderscheid heeft gemaakt 
tussen primaire en secundaire doelstellingen. Een lage waarde op deze schaal betekent dat de 
deelnemer zich te veel bezig heeft gehouden met het optimaliseren van secundaire doelstellingen 
(bijv. Transport). Soms zijn de resultaten van deze secundaire doelstellingen hoger dan de resultaten 
van de hoofddoelstellingen. Een hoge waarde betekent dat de deelnemer zich tijdens de hele 
oefening heeft geconcentreerd op het optimaliseren van de hoofddoelstellingen. 

Halverwege de regeringsperiode moet de deelnemer zich tijdelijk bezig houden met bepaalde 
moeilijkheden (milieuramp, ongunstige omstandigheden). De deelnemer moet dan belangrijke 
beslissingen nemen. In de volgende dimensies analyseert de computer hoe de deelnemer deze 
situatie heeft aangepakt. 

 

Mate van ingrijpen na crisis 

Het evaluatieprogramma berekent hoeveel initiatief de deelnemer heeft getoond als gevolg van 
tegenspoed (‘de tornado’). Bovendien bekijkt het programma of de deelnemer op een beheerste, 
voorzichtige en geduldige wijze (lage waarde) heeft gereageerd, of dat de deelnemer heeft 
geprobeerd om maatregelen te nemen op een onbeheerste wijze (hoge waarde). De optimale 
waarde is te vinden in het middengebied van de schalen, omdat weinig doen (passief afwachten, 
wachten tot het probleem over gaat) of te veel doen (impulsief reageren) niet de beste manieren zijn 
om de problemen aan te pakken. 

 

Controle van doelen na crisis 

Het evaluatieprogramma test of de deelnemer zijn/haar beslissingen tijdens de tegenspoed heeft 
genomen door middel van intuïtie of door middel van het bestuderen van trends. Hoe vaker de 
deelnemer zijn/haar beslissingen heeft laten afhangen van trends, hoe hoger zijn/haar waarde op de 
beoordelingsschaal is. 
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Overzicht in vijf competenties (rapport blz. 4) 

Na onderzoek naar UTOPIA (zie: ‘onderzoek naar complex problem golving’ hierna) was er sterk 
bewijs dat de criteria van bladzijde 1 van het rapport in vijf tot zeer goed te onderscheiden factoren 
behoren. Op bladzijde 4 van het rapport staan de scores op deze vijf factoren of competenties. Dit 
heet “overzicht in vijf competenties”.  
Gebruik van deze bladzijde met vijf competenties heeft voordelen: De competenties zijn zeer 
betrouwbaar en onderscheidend. 

In het schema hieronder staan de competenties. Onder elke competentie is uitgeschreven met welke 
variabelen (vaak een criterium of schaal op bladzijde 1) deze is berekend. 

  

Doelmatig beslissen

• Optimaliseren ( schaal 1)
• Lange termijn ( schaal 2)
• Efficientie (schaal 8)

Gebruik van informatie

• Gebruik hulpmiddelen (schaal 5)
• Vroegtijdig gebruik (schaal 6)
• Controle doelen (schaal 7)
• Controle na crisis (schaal 12)

Daadkrachtig optreden

• Risico bereidheid (schaal 3)
• Aantal acties (schaal 4)

Prioriteiten stellen

• Prioriteiten (schaal10)
• Verschil tussen de  hoofddoelen

Alert reageren

• reacties op wisselkoersen
• reacties olieprijzen
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Onderzoek naar complex problem solving in UTOPIA 

 

Utopia is ontwikkeld om complex problem solving (CPS) te meten. Met name aan Duitse 
universiteiten is veel onderzoek gedaan, vooral aan de universiteit van Bambergen. In 2015 benoemt 
het World Economic Forum CPS als een van de 16 belangrijkste 21st century skills. Men gaat ervan 
uit dat CPS in 2020 de belangrijkste “skill” zal zijn.   Dietrich Dörner herschrijft in 2017 zijn definitie 
van CPS:  

---  is a collection of self-regulated psychological processes and activities necessary in dynamic 
environments to achieve ill-defined goals that cannot be reached by routine actions. Creative 

combinations of knowledge and a broad set of strategies are needed. Solutions are often more 
bricolage than perfect or optimal. The problem-solving process combines cognitive, emotional, and 

motivational aspects, particularly in high-stakes situations. --- 

In de literatuur over managementsimulaties wordt onderscheid gemaakt tussen academische 
intelligentie (klassieke testintelligentie) en creatieve, praktische intelligentie (zie ook Sternberg). Het 
inzetten van gecomputeriseerde managementsimulaties is de meest recente toepassing van 
meetinstrumenten van praktische intelligentie ofwel probleemoplossend vermogen. Voor welke 
opgaven stellen managementsimulaties het individu, zodat zijn praktische intelligentie het 
onderscheid maakt?  Volgens Dörner (1986) gaat het om vier vaardigheden die met elkaar tot een 
goede prestatie kunnen leiden: 

 Informatie verzamelen en integreren: het verkrijgen van overzicht over variabelen en hun 
samenhang 

 Stellen van prioriteiten: onderscheid maken tussen hoofd- en subdoelen en daarin gewichten 
toekennen 

 Planning van acties en beslissen: het bepalen van te ondernemen acties, op zichzelf staand of 
in samenhang met elkaar om de gestelde doelen te bereiken 

 Zelfmanagement: dit omvat alle niet-prestatie-gebonden vaardigheden, die meer met 
emotionele belasting te maken hebben, bijvoorbeeld omgaan met stress of tijdsdruk. 

 Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar UTOPIA  

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar UTOPIA. Om na te gaan of deze vaardigheden in UTOPIA zijn 
vertegenwoordigd wordt factoranalyse uitgevoerd (tabel 1 op de pagina hierna). De vaardigheden 
geformuleerd door Dörner zijn hier duidelijk terug te vinden. Dat ondersteunt de hypothese dat 
UTOPIA complex problem solving meet. 

De vijf factoren in Utopia 

Op basis van de vijf gemeten factoren, bevat het rapport van UTOPIA scores op vijf competenties. 

Competentie 1: Doelmatig beslissen 
Competentie 2: Gebruik van informatie en doelencontrole 
Competentie 3: Daadkracht 
Competentie 4: Prioriteiten stellen en verdelen 
Competentie 5: Alert reageren op veranderingen 
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De factormatrix 

 

UTOPIA 
variable 

U Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

Factor 
5 

Resultaat op lange termijn, optimalisering van 
de hoofddoelen na een prognose. 

2 .94     

Optimalisering van de hoofddoelen aan het eind 
van de oefening. 

1 .93     

Beslissingen nemen die corrigeren voor het 
achterblijven van resultaten op een hoofddoel. 

 .76     

Economische efficiëntie, hoogte van de 
procentuele Return on Investment (verhouding 
uitgaven/inkomsten). 

8 .72     

Gebruik Hulpmiddelen, frequentie opvragen van 
informatie (analyses, trends, informatie). 

5  .95 .   

Controle tegenspoed, informatie inwinnen na 
een crisis. 

12  .91    

Controle doelen, frequentie van evaluatie van 
doelvariabelen. 

7  .83    

Vroeg informatie verzamelen, het eerste gebruik 
van informatie, trends en verbanden. 

6  .83    

Activiteitsniveau overall, het aantal keren dat er 
informatie gevraagd wordt of een verandering 
wordt besloten. 

   .90   

Verschillende acties, gemiddeld aantal 
beslissingen/ veranderingen per periode. 

4   .84   

Risicobereidheid, hoogte of grootte van de 
beslissingen per periode. 

3   .82   

Mate van ingrijpen, activiteitsniveau nadat een 
crisis zich voordoet. 

11   .79   

Doelgerichte strategie, beslissingen nemen, die 
gericht zijn op de doelstellingen. 

10    .93  

Verdeling van prioriteiten, bereiken van 
resultaten op verschillende (meerdere) 
hoofddoelen. 

 -.43   .83  

Reacties op koersen, beslissingen nemen op 
basis van financiële veranderingen (de koersen). 

     .91 

Reacties op prijzen, beslissingen nemen op basis 
van veranderingen van productprijzen (olie). 

     .85 

 
 

Tabel 1. Factormatrix factoren U’s en variabelen 
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Veel gestelde vragen over UTOPIA resultaten 

 

Wat zijn de belangrijkste scores in het UTOPIA rapport? 
Wij raden aan om de scores op bladzijde 4 van het rapport te gebruiken. De scores geven u ook een 
goed overzicht. Het zijn samengevatte scores gebaseerd op ons onderzoek naar UTOPIA en dan met 
name op de factoranalyses. 
 

Wat is beter: een hoge score of een score ergens in het midden? 
Voor een aantal scores zal gelden: “hoe hoger hoe beter”. Denk hierbij aan  

 Optimalisering van de doelen (blz.1) 
 Optimaliseren van de doelen op lange termijn (blz. 1) 
 Economische efficiëntie (blz. 1) 
 Doelmatig beslissen (blz. 4) 
 Prioriteiten stellen (blz. 4) 

Veel andere scores kunt u zien als “stijlkenmerken”. Daarbij is het erg afhankelijk of zij passen bij een 
beoogde functie. In veel situaties zullen te extreme scores op de stijlkenmerken averechts uitwerken. 
 

Een deelnemer scoort hoog op IQ tests maar niet op UTOPIA (en vice versa) 
Uit ons onderzoek blijken de scores van UTOPIA beperkt (tussen 0.1 en 0.26) te correleren met 
intelligentietests of IQ tests. De hoogste correlatie van .26 was met een rekentest. 

Dit blijkt ook in andere onderzoeken naar de relatie tussen intelligentietests en situational 
judgement tests. De aanname is dat a) UTOPIA “iets anders” meet dan een intelligentie test en b) er 
wel een bepaald minimum in denkniveau nodig is om strategische beslissingen te kunnen nemen. 
 

De scores op doelmatig beslissen en effect zijn hoog, maakt “stijlkenmerk X” dan nog uit? 
Volgens ons is dat wel zo, om meerdere redenen. A) Gelijk hebben is gelijk krijgen, zeker als het 
gedrag totaal niet past bij de omgeving. B) Wanneer stijlkenmerken scores tussen de 5 en de 7 
hebben, kunnen we meer flexibel gedrag verwachten. 
 

Wat is het verband met persoonlijkheid? 
Uit ons onderzoek blijkt dat er een beperkt verband is. De correlatie met intelligentietests varieert 
rond de .2. De hoogste correlatie kwam op .26. Er is een verband van .26 tussen “Locus of Control”  
en Prioriteiten Stellen uit UTOPIA en een verband van .26 tussen “Besluitvaardigheid “en Daadkracht 
uit UTOPIA. 
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Wanneer zet ik UTOPIA in? 
Met UTOPIA meet u hoe deelnemers: 

 Omgaan met complexe problemen en 
 Hoe goed ze beslissen in complexe situaties. 

De meeste gebruikers zetten voor managementfuncties op HBO of WO niveau de HIGHLIGHT in. 
UTOPIA wordt vaak in gezet voor functies: 

 Die zo hoog in de organisatie zijn dat er geen leidinggegeven wordt aan een team en 
waardoor HIGHLIGHT te operationeel kan zijn en 

 Hoog niveau beleid- en adviesfuncties waarin geen leiding wordt gegeven aan een team. 

Wat zijn andere toepassingen? 
UTOPIA wordt met regelmaat ingezet in teams. Daarbij kan het gaan om: 

 Assessment van het team-functioneren 
 Assessment van de individuele bijdrage aan een team. 
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UTOPIA -  normen  

 

 
Op basis van de online UTOPIA afnames hebben we de normgroep in 2016 vernieuwd. Over deze 
normgroep het volgende: 

  De nieuwe normen leiden tot enkele aanzienlijke  
score verschillen. 

 Het merendeel van de deelnemers in de nieuwe 
normgroep is WO geschoold. De meesten hebben  
meer dan 10 jaar managementervaring. 

 

De samenstelling van de UTOPIA normgroep  

In de regel wordt UTOPIA zelden afgenomen voor managementfuncties of teamleider functies. De 
normgroep bestaat voor een deel uit hoog niveau staffunctionarissen. Denk hierbij aan controllers, 
strategisch adviseurs of analisten. Vaak zijn dit WO-opgeleide mensen. Een ander deel van de 
normgroep bestaat uit mensen die een assessment deden voor een functie op bestuurlijk niveau: 
directieleden, leden van raden van bestuur of raden van toezicht. 

Voor een aantal dimensies in de UTOPIA zijn de scores in de laatste 11 jaar gestegen. Kijkt u naar 
enkele genormeerde scores van Wil Janssen hieronder. 

 

Indien we naar ‘het optimaliseren van doelen’ kijken, is de nieuwe norm strenger. Mevrouw Janssen 
komt van het 67ste percentiel in het 53ste percentiel terecht. Dit geldt echter niet voor een aantal 
andere gedragsdimensies zoals “het aantal ondernomen acties”. 

Gebruik van normen 

In het online menu wordt de huidige norm vanzelf aangeboden en gebruikt. Oude normgroepen zijn 
vervangen door de nieuwe norm.  

  

Normgroep N = 

NL-Standard 473 

Oude norm 185 

Scores van Wil Janssen 

Naam in menu Optimaliseren 
doelen 

Aantal  
Acties 

Prioriteiten 
stellen 

    

NL-Standard, normgroep (2016) 57 59 37 

Huidige normgroep (220) 56 42 41 
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UTOPIA – instructies voor de deelnemer 

 

In de computersimulatie UTOPIA krijgt u de taak om – gedurende 85 minuten - een 
fictieve dwergstaat te besturen (zie de plattegrond van het eiland op de volgende 
pagina). Voor het uitvoeren van deze taak heeft u geen specifieke kennis nodig; het gaat 
er hoofdzakelijk om dat u zich in korte tijd overzicht weet te verschaffen over complexe 
verbanden, veel informatie kunt verwerken en dat u onder wisselende omstandigheden 
de “juiste” beslissingen neemt. 

De gehele computersimulatie heeft 23 regeringsperiodes. De simulatie begint in de 
vierde periode (er is namelijk een “verleden“ van drie periodes gesimuleerd zodat u 
kennis kunt nemen van bestaande problemen en ontwikkelingen). U bestuurt 
gedurende 15 periodes, namelijk de 4e  tot en met de 18e  periode. U kunt dan actief 
invloed uitoefenen op de situatie van het eiland door het bepalen van de investeringen 
in de diverse sectoren. Daarna volgt er een 
prognose voor vijf periodes (19-23) 
waarbinnen het eiland moet zien te 
“overleven” met het door u laatst 
vastgestelde budget. Hiermee wordt 
duidelijk of het u gelukt is het systeem in 
stabiel evenwicht te brengen. 

 

 

 

 

Uitgangssituatie met inkomsten en conflicten 

De levensstandaard van de bevolking ligt onder het gemiddelde en de sociale 
voorzieningen en de woonsituatie van de eilandbewoners zijn eveneens van een laag 
niveau. De infrastructuur op het eiland is slecht en er is te weinig werkgelegenheid. 

Het is niet makkelijk voor de regering om een optimale strategie te ontwikkelen omdat 
er conflicten zijn tussen de mogelijke bronnen van inkomsten. Zo heeft bijv. een sterke 
uitbreiding van de industrie schade aan het milieu en een daling van het aantal toeristen 
tot gevolg. Anderzijds kunnen zonder de 
inkomsten uit industrie de budgetten voor 
woningbouw, onderwijs, sociale 
voorzieningen etc. niet worden verhoogd. 
Tussen de oliewinning op zee en de visserij 
bestaat er ook een conflict. Door de bouw 
van booreilanden op de plaats van 
voormalige visgebieden zijn de vissers 
bedreigd in hun broodwinning.  

 

  

 U kunt op vier manieren handelen: 

 Wijzigen van investeringsbedragen 

 Opvragen van achtergrondinformatie 

 Controleren van ontwikkelingstrends 

 Analyseren van samenhang in het systeem 

 Dit zijn de grootste bronnen van 

inkomsten voor het eiland:  

 Toerisme 

 Industrie (oliewinning, chemie, textiel) 

 Landbouw 

 Visserij 
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Drie doelstellingen die u dient te bereiken 

Tijdens uw regeringsperiode is het zaak de volgende drie hoofddoelen te optimaliseren:  

Overheidsfinanciën  Aan het einde van uw regeringsperiode moet de staatsbegroting 
 stabiel zijn (gelijkstaan met kapitaal rond de 0 UTOPIA-dollar) en 
 daarmee op 100% staan. 

Levensstandaard  Een andere doelstelling is een stijging van de levensstandaard van
 de bevolking naar het niveau van 100%. 

Milieu  Streef ernaar om de kwaliteit van het milieu zo mogelijk te 
 stabiliseren op het niveau van 100%. 

 

 

UTOPIA – het eiland 

 

 

 

 
 

 

  

 Verlies bij de optimalisering van de hoofddoelen nooit het gehele systeem uit het oog.  

Alleen als alle drie de doelstellingen op een zo hoog mogelijk, stabiel niveau staan, zal het 

totale resultaat positief zijn voor u. Een over-optimaliseren van een van de doelen heft een 

slechte situatie bij een ander doel niet op. 

 Hoe kunt u “regeren” over het eiland? 

Op de volgende pagina´s vindt u een uitgebreide uitleg over de handelingsmogelijkheden die 

u heeft.  

Om te wennen aan de simulatie begint u eerst met de oefenversie (duur: 15 min.) Tijdens 

drie regeringsperiodes kunt u de beschreven mogelijkheden die u heeft om in te grijpen 

uitproberen en oefenen. Op deze manier raakt u vertrouwd met de bediening van de test. 
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Hoofdvenster met uitgangssituatie aan het begin van regeringsperiode  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Iedere regeringsperiode duurt 5 minuten. Er is een teruglopende tijdsaanduiding 

(rechtsboven aangegeven) die laat zien hoeveel tijd u nog heeft voor deze periode. 

 Voortijdig beëindigen van een regeringsperiode (einde) 

Met de functie Einde kunt u een regeringsperiode voortijdig afbreken als u verder geen 

beslissingen meer neemt, geen informatie/trends meer opvraagt of analyses wilt uitvoeren. 

 In de voetbalk (onderaan in het beeldscherm) ziet u links de actuele regeringsperiode 

(in dit geval periode nr. 4). 
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  Rechtsonder in de voetbalk staat het kapitaal aangegeven, dat er in de staatskas 
op dit moment tot uw beschikking staat (hier 10759 UTOPIA-dollar). Uitgaven (verhogen 
van budgetten) worden direct afgeschreven, bezuinigingen (verlagen van budgetten) 
worden direct bijgeschreven op de rekening. Aan het einde van de regeringsperiode 
worden inkomsten en uitgaven verrekend op basis van de op dat moment geldende 
randvoorwaarden. Hieruit ontstaat dan het nieuwe saldo voor de volgende 
regeringsperiode. 

In de linker kolom van de tabel staan de investeringssectoren en –bedragen 
aangegeven. Bij de industrietakken (bijv. Chemische Industrie) staan de betreffende 
inkomsten aangegeven in de rechter kolom. 

 

  Beslissingen nemen door budgetten te veranderen 

Wilt u wijzigingen aanbrengen in één van de sectoren aan de linkerkant in het venster, 
klikt u dan op het veld met de gewenste variabele (bijv. stimulering van de handel) en 
stel met het scroll-wiel op uw muis de nieuwe waarde voor het budget in. Of vul/typ 
twee getallen in. 

U kunt in iedere regeringsperiode een oneindig aantal veranderingen in de budgetten 
doorvoeren. Als u geen wijzigingen aanbrengt, blijft het budget van de laatste periode 
intact. Het invoeren van budgetten is alleen mogelijk in bedragen tussen 1000 en 9900 
UTOPIA-dollar!  

 

Boven in de rechterkant van de tabel heeft u met hulp van de gekleurde aanwijzingen 
inzage in de actuele toestand van de hoofddoelen en andere belangrijke sectoren. Hoe 
slechter het gaat met een sector, des te verder beweegt de pijl naar het linker (rode) 
deel. Als een afdeling wordt over-geoptimaliseerd, beweegt de pijl naar het rechter- 
(groene) deel. Het doel is om in ieder geval voor de drie hoofddoelen een stabiel niveau 
in het midden (blauw) te bereiken.  

 Aangezien er bij de staatskas geen limiet naar beneden is, kunt u ook bij een 

negatief saldo uitgaven doen; u kunt dus schulden maken. 

 Het budget kunt u bij een foutieve ingave weer in de oorspronkelijke positie 

brengen door de functie ongedaan maken (zie linksboven in de kopbalk), zolang u de 

variabele niet heeft verlaten. 

 De resultaten (aan de rechterkant) kunt u slechts indirect beïnvloeden via 

investeringen in de betreffende sectoren (variabelen aan de linkerkant). Het resultaat van 

uw maatregelen wordt telkens aan het eind van elke regeringsperiode opnieuw berekend. 
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Hoofdvenster met INFORMATIE bij de variabelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Informatie opvragen 

U kunt bij iedere variabele extra achtergrondinformatie opvragen. Klik hiervoor op de 

variabele (voorbeeld: “Wegenbouw”) en vervolgens op het veld Informatie in de kopbalk. 

U krijgt dan een informatietekst te zien. LET OP: in de oefenversie is dit echter nog zonder 

inhoud. In de echte oefening staat hier wel achtergrond-informatie. 

 Met Terug komt u weer in het hoofdvenster. 
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Hoofdvenster met TRENDVERLOOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Controle ontwikkelingen variabelen, trends 

Als u wilt weten hoe en in welke richting een variabele zich tot nu toe ontwikkeld heeft in 

de regeringsperiode, klikt u dan op de gewenste variabele (in ons voorbeeld 

“Levensstandaard”) en vervolgens in de kopbalk op de functie Trend. U ziet dan een 

overzicht van het trendverloop in de vorm van een staafdiagram. 

 Met Terug komt u weer in het hoofdvenster. 
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Hoofdvenster voor het analyseren van de SAMENHANG:  
de keuze uit variabelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Analyseren van samenhang in het systeem 

Als u wilt weten hoe uw investeringen bepaalde doelen beïnvloeden, klikt u dan eerst op 
de functie Samenhang en vervolgens op twee variabelen en klik deze direct na elkaar aan.  
LET OP: In de oefenversie van drie periodes staat dit verband altijd op NEUTRAAL (-+). In de 
echte oefening staat hier wel een verband aangegeven. 

  Ook kan de invloed van de wisselkoers en de olieprijs op de inkomsten uit de 
economische sectoren worden bepaald (b.v. variabele 1: wisselkoers, variabele 2: 
inkomsten toerisme) of de wisselwerking tussen secundaire doelen en hoofddoelen (b.v. 
variabele 1: huisvestingssituatie, variabele 2: levensstandaard). Voor het doel 
Overheidsfinanciën kunnen geen analyses worden uitgevoerd. 
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Hoofdvenster voor het analyseren van SAMENHANG in het systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Samenhang 

Uit de afbeelding kunt u opmaken dat een verhoging van investeringen op het gebied van 
oliewinning op korte termijn (d.w.z. binnen 1-2 regeringsperiodes) duidelijk negatieve 
effecten (zie dubbel-min) heeft op het milieu. 

 Met Terug komt u weer in het hoofdvenster. 
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Hoofdvenster met feedback over uw tussenstand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Feedback tussenstand 

Aan het einde van iedere regeringsperiode verschijnt er gedurende 30 seconden een 
overzicht van de tussenstand van de drie hoofddoelen en de totale score die daaruit 
voortvloeit. 

 
In ons voorbeeld is de levensstandaard met 1 procent en de milieukwaliteit met 7 procent 
achteruitgegaan, terwijl de overheidsfinanciën verbeterd zijn met 6 procent. De feedback 
in ons voorbeeld laat een instabiel niveau zien van de drie hoofddoelen (overheidsfinanciën 
over-geoptimaliseerd, levensstandaard duidelijk onder de 100%). 

 
Hierdoor ziet u in hoeverre u erin geslaagd bent dichterbij de doelstellingen (100% in alle 
sectoren) te komen. Het belangrijkste hierbij is voor u de waarde “totale score”. Het 
percentage wordt multiplicatief berekend uit de drie belangrijkste doelstellingen: milieu, 
overheidsfinanciën en levensstandaard 

(zie volgende pagina). 
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Voorbeeld voor de berekening van uw totale score: 

 

Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakt u alstublieft gebruik van de tijd in de oefenversie om te oefenen met het gebruik 
van de informatie- en analysetools (trend/ verband) en met het wijzigen van budgetten. 

 

Als u de bediening van het programma onder de knie heeft, kunt u beginnen aan de test. 
Daarvoor klikt u op START. 

 

 

Veel succes!  

 

 

  

  Het succes hangt af van de mate waarin het u lukt de drie hoofddoelstellingen 
(milieu, overheidsfinanciën, levensstandaard) te stabiliseren op een niveau dichtbij de 
100%.  
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8. Meer informatie en vragen stellen 
 

Deze handleiding is de basis voor het gebruik van de drie inbaskets. Op onze website is meer 
informatie te vinden zoals over: 

 Updates over normgroepen en onderzoek 
 De E-learning voor inbaskets 
 De verschillende rapporten voor Highlight en Zeezicht 
 Andere versies van de inbaskets 
 Assessment oefeningen bij de inbaskets. 

 

Wij zijn ook bereikbaar om antwoord te geven op al uw vragen. Wellicht: 

 Heeft u vragen over de afname van inbaskets? 
 Wilt u met iemand bespreken welke inbasket past in uw assessment center? 
 Wilt u een vraag stellen over een rapport van een van de inbaskets? 

Zoek ons dan op via www.cbpsy.com of mail naar info@cbpsy.com. 

 

Indien u geïnteresseerd bent in Inbaskets, dan kunt u contact opnemen met  

 

CONSTRUCT bedrijfspsychologie: 

Postbus 5095 

1380 GB  Weesp 

085 – 2103 002 

info@cbpsy.com 

 

 

 


