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Resultaat Ton Persoon
Online Simulatie Utopia scharley & partner mdc gmbh 11-sep-2016

Overzicht

Criteria: Percentiel Percentiel 50

Optimalisering doelen 83

Optimalisering doelen op lange termijn 86

Risicobereidheid / mate van ingrijpen 5

Aantal acties 5

5

Vroegtijdig gebruik van informatie 5

Controle ontwikkeling doelen 29

Economische efficiëntie 78

Evenwichtige strategie 33

Doelgerichte strategie 57

Mate van ingrijpen na crisis 11

Controle van doelen na crisis 14

Normgroep: Standard (n=174)

Gebruik van methodische 
hulpmiddelen
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Resultaat Ton Persoon
Online Simulatie Utopia scharley & partner mdc gmbh 11-sep-2016

Overzicht met uitleg

Criteria: Percentiel Percentiel 50

Optimalisering doelen 83

Optimalisering doelen op lange termijn 86

Optimaliseringsgraad van de hoofddoelen na de prognosefase (23e ronde) vergeleken met de normgroep.

Risicobereidheid / mate van ingrijpen 5

Hoogte van budgetwijzigingen in alle rondes vergeleken met de normgroep.

Aantal acties 5

Aantal budgetwijzigingen vergeleken met de normgroep.

5

Frequentie opvragen van informatie (analyses, evaluaties, infoteksten) vergeleken met de normgroep.

Vroegtijdig gebruik van informatie 5

Controle ontwikkeling doelen 29

Frequentie van evaluatie bij de doelvariabelen (rechter pagina) vergeleken met de normgroep.

Economische efficiëntie 78

Evenwichtige strategie 33

Doelgerichte strategie 57

Optimaliseringsgraad van de hoofddoelen aan het eind van de regeringstermijn (18e ronde) vergeleken met de 
normgroep.

Gebruik van methodische 
hulpmiddelen

Gemiddelde tijdstip van het eerste gebruik van methodische hulpmiddelen bij de variabelen vergeleken met de 
normgroep. Hoe eerder er tijdens de simulatie informatie -bij zoveel mogelijk variabelen- is opgevraagd, hoe hoger de 
waarde.

Hoogte van de procentuele Return on Investment (verhouding uitgaven/inkomsten) onafhankelijk van de hoogte van de 
investeringen in de diverse economische sectoren, vergeleken met de normgroep. Het „economisch handelen“, d.w.z. het 
optimaliseren van de verhouding inkomsten/uitgaven (en daarmee dus het doel „financiën“) wordt hier niet gemeten!

Frequentie en mate van ingrijpen bij wijzigingen in de randvoorwaarden of belangrijke tendensen in de ontwikkeling 
vergeleken met de normgroep.

Het stellen van prioriteiten bij hoofddoelen ten opzichte van bijdoelen gedurende de hele regeringstermijn vergeleken 
met de normgroep. Een lage waarde betekent dat minimaal een van de bijdoelen tijdens het verloop van de test op 
langere termijn hoger geoptimaliseerd is dan het laagste hoofddoel.



3

Resultaat Ton Persoon
Online Simulatie Utopia scharley & partner mdc gmbh 11-sep-2016

Mate van ingrijpen na crisis 11

Mate van budgetwijzigingen qua bedrag in crisistijd (ronde 9 – 14) vergeleken met de normgroep.

Controle van doelen na crisis 14

Frequentie van evaluatie bij de doelvariabelen in crisistijd (ronde 9 – 14) vergeleken met de normgroep.
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Overzicht in vijf competenties

Doelmatig beslissen

1 2 3 4 5

Gebruik van informatie

1 2 3 4 5

Daadkrachtig optreden en risico’s nemen

1 2 3 4 5

Prioriteiten stellen en verdelen

1 2 3 4 5

Alert reageren op nieuwe gebeurtenissen

1 2 3 4 5

Het bereiken van de opgegeven doelstellingen door goed afwegen van de alternatieven die er in een gegeven 
situatie mogelijk zijn. De aanwezige middelen gericht en kostenbewust toepassen om het vooraf gestelde doel 
te bereiken. Het uitwerken van een strategie.

Is niet in staat gebleken de opgegeven 
doelen te bereiken. De strategie is niet 
gerealiseerd. Beslissingen volgen niet 
de opgegeven strategie. De genomen 
beslissingen hebben een lage kwaliteit. 
De middelen zijn onvoldoende 
aangewend voor lange termijn doelen.

Doelstellingen zijn behaald door gericht 
beslissingen te nemen. Is doelgericht: 
past tactieken en beslissingen aan bij 
de strategie. Let bij veranderingen op 
effect op de strategische doelen. 
Besteedt kapitaal en middelen effectief 
en kostenbewust.

Goed en vroegtijdig raadplegen van beschikbare informatiebronnen. Het gebruik van informatie over de 
situatie, de variabelen, de ontwikkelingen en de alternatieven. Gebruik van feedback over de eerdere aanpak 
en beslissingen.

Gebruikt weinig informatie. Doet weinig 
analyses voordat er iets wordt besloten. 
Verkrijgt informatie vooral door te 
handelen en effecten daarop waar te 
nemen. Handelt intuïtief. Neemt geen 
tijd voor feedback over eigen handelen.

Gebruikt veel informatie. Zoekt 
uitvoerig naar achtergrond informatie, 
trends en verbanden. Neemt veel tijd 
voor analyse. Besteedt aandacht aan 
feedback uit omgeving. Handelt na 
raadplegen van rationele informatie; 
feiten en cijfers.

Een aanpak kiezen die grote veranderingen met zich meebrengt. Rigoureuze beslissingen nemen. Veel 
beslissingen nemen in een kort tijd bestek. Snel reageren op een nieuwe gebeurtenis.

Is iemand die weinig beslissingen 
neemt of kleine beslissingen neemt. 
Doet een enkele ingreep in een situatie. 
Tracht kleine veranderingen aan te 
brengen. Heeft veel beheersing over 
het eigen gedrag. Kan passief zijn.

Beslist door risico's te nemen. 
Reikwijdte en gevolg van de 
beslissingen zijn groot. Neemt veel 
beslissingen. Komt mogelijk in situaties 
waarin niet meer duidelijk is welk effect 
een bepaalde ingreep heeft gehad.

Bij het nemen van de beslissingen goed letten op de gegeven doelstellingen. De waarde van diverse 
alternatieven beoordelen op de mate waarin zij het doel helpen bereiken. De aanwezige middelen en plannen 
goed spreiden over meerdere doelen.  Onderscheid maken tussen strategische doelen en bijzaken.

Verliest de strategie of doelstellingen 
uit het oog. Streeft eigen (sub-) doelen 
na.  Doet ingrepen in de situatie en 
neemt beslissingen die zijdelingse 
effecten hebben. Het verband met de 
strategie is gevoelsmatig of onduidelijk. 
Verliest effectiviteit door spreiding van 
middelen en energie.

Toont strategiegericht gedrag. 
Concentreert zich op de prioriteiten. 
Beweegt zich op de juiste terreinen. 
Heeft de voornaamste doelen en 
resultaten helder voor ogen. 
Investeringen leveren een hoog 
rendement op.

Tijdig reageren op nieuwe informatie uit de omgeving. Waarnemen van veranderingen in de situatie om 
vervolgens beslissingen te nemen die inspelen op de verandering of de nieuwe situatie.

Reageert nauwelijks op veranderingen 
in de situatie. Contingenties  die de 
haalbaarheid van doelstellingen 
beïnvloeden worden genegeerd. Maakt 
mogelijk geen gebruik van 
veranderingen. Is daardoor evenwichtig 
in handelen.

Reageert op veranderingen in de 
omgeving. Wijzigingen in de situatie 
worden waargenomen. Het eigen 
beslissen wordt vervolgens bijgestuurd. 
Is effectief door goed op de situatie in 
te spelen. Reageert tijdig.
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