
Voorbeeld file 

Iedereen wordt, al dan niet onbewust, vrijwel dagelijks geconfronteerd met situaties waarin 

besluiten genomen moeten worden waarbij onzekerheden een rol spelen. We schetsen dit aan 

de hand van een alledaags voorbeeld. 

 

Rijkswaterstaat organiseert een symposium over de nieuwe manier van toetsen in Utrecht. Het 

symposium start ’s ochtends om 9 uur. De volgende personen komen hiervoor met de auto uit 

hun woonplaats Den Haag: 

 

A. Een ervaren senior op het gebied van toetsen en overstromingsrisico’s, werkend bij RWS. 

Zij weet al veel over de nieuwe manier van toetsen en woont het symposium vooral bij om 

te netwerken in de pauzes.  

B. Een junior medewerker bij een ingenieursbureau. Hij heeft met zijn baas afgesproken dat 

hij de komende jaren veel van zijn werktijd zal besteden aan het toetsen van waterkeren. 

De nieuwe manier van toetsen is nog een mysterie voor hem en hij hoopt veel op te steken 

tijdens het symposium. 

C. Een medewerker van een kennisinstituut, die om 9.15 u de eerste inhoudelijke presentatie 

van de dag zal geven. Dit is voor hem een uitgelezen kans om zich te profileren voor een 

relatief grote groep mensen uit het vakgebied. 

D. Een medewerkster van DGW die verantwoordelijk is voor de organisatie van het 

symposium. Zij zal ook het welkomswoord verrichten. Zij heeft recent vernomen dat de 

minister een verassingsbezoek komt brengen aan het symposium. Om die reden komen 

enkele van haar leidinggevenden ook een kijkje nemen. 

 

Onder normale condities is de reistijd vanuit Den Haag naar Utrecht 50 minuten met de auto. Als 

alles mee zit kan de rit in 40 minuten voltooid worden. Bij drukte op de weg kan de reistijd zo 

maar een half uur langer zijn. Heel soms, bij een ernstige aanrijding, is de vertraging meer dan 

een uur. Er bestaat derhalve onzekerheid over de reistijd. Alle vier de personen willen om 9 uur 

aanwezig zijn en onder normale condities zou een vertrek om 8 uur dus ruim op tijd zijn. Echter, 

vanwege de onzekerheid in de reistijd bestaat altijd de kans om te laat komen. De mate van 

onzekerheid in de reistijd is voor alle vier gelijk, maar de gevolgen van te laat komen zijn voor 

ieder verschillend. Voor A is het niet zo erg om te laat te komen en daarom vertrekt A om 8 uur 

van huis. B, C en D zullen naar verwachting vroeger vertrekken om het risico van te laat komen 

te reduceren. Vanwege de onderlinge verschillen in belangen is het waarschijnlijk dat D als 

eerste vertrekt, dan C en daarna B. 

 

B heeft een collega die in Utrecht woont (E). E wandelt graag en gaat te voet naar het 

symposium. Ook voor E geldt onder gemiddelde condities een reistijd van 50 minuten. Als alle 

stoplichten mee zitten kan hij het in 45 minuten lopen, als de stoplichten tegen zitten en er ook 

een brug open staat kan hij in het ergste geval een uur doen over de wandeling. E is gelijk met B 

in dienst gekomen en zal de komende jaren ook werken aan het toetsen van waterkeringen. B en 

E hechten dus gelijk belang aan het bijwonen van het symposium. Met andere woorden: de 

gevolgen van te laat komen zijn voor beiden gelijk. Echter, de onzekerheid in de reistijd is voor E 

veel kleiner; als hij 10 minuten eerder vertrekt is hij zeker op tijd. Het ligt dus in de lijn der 

verwachting dat B eerder van huis vertrekt dan E. 

 

Dit eenvoudige voorbeeld geeft aan dat bij het nemen van besluiten onder invloed van 

onzekerheden het van belang is om zowel de mate van onzekerheid als de (mogelijke) impact 

van onzekerheden mee te wegen in de besluitvorming. 

 
 

 


