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Voorwoord

Beslissen is nooit eenvoudig. Kiezen is altijd verliezen. Dat betekent meteen dat
je iedere keuze die je maakt, best zo goed mogelijk onderbouwt. In deze tijden
van fake news en false truths zijn weloverwogen, wetenschappelijk en technologisch onderbouwde methodes van besluitvorming meer dan ooit aan de orde.
Dit boek licht het besluitvormingsproces toe aan de hand van duurzame werkwijzen die hun deugdelijkheid reeds hebben bewezen. Het wijst uitvoerig
aan dat technologie daarbij een cruciale rol speelt, zonder het evenwel als een
heilige graal te beschouwen. De uiteindelijke beslissende kracht is die van de
mens achter de techniek. Dat mannelijke en vrouwelijke visies daarbij elkaar
best aanvullen, staat buiten kijf. Het volgende decennium zal immers de definitieve doorbraak betekenen van de ‘vrouwelijke’ kant van decision making, met
zin voor duurzaamheid, samenwerking en respect voor evenwicht en nuance,
in aanvulling van het traditioneel hoge gehalte aan testosteron in de besluitvorming. Recente studies hebben intussen voldoende aangetoond dat evenwichtige beslissingsprocessen ook leiden tot betere resultaten.
Geholpen door de aangereikte inzichten en handvatten in dit boek kan een
organisatie op een doordachte manier gepast evolueren naar een haalbaar
en hoger niveau van besluitvorming en opvolging. Zo kom je als organisatie beslagen op het verraderlijk gladde ijs in een wereld die steeds complexer
wordt. Fact-Based Decision Making is daarbij een zeer handige gebruiksaanwijzing die ultiem kan leiden tot betere beslissingen.
Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking
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Dankwoord

Een boek schrijven doe je niet alleen, een boek over kwantitatieve besluitvorming nog minder. Graag betuig ik mijn dank aan de coauteurs van mijn
eerdere boeken: Ann-Sophie Bouckaert, Simonne Vermeylen, Dave Vanhoudt,
Philippe Devos en Koen Knapen. Dank aan alle studenten en alumni van het
CPM/BI-programma van de EHSAL Management School. Zij vormden een
uniek publiek dat proefkonijn heeft gespeeld voor menig nieuw concept. Zonder het zelf te beseffen hebben de studenten heel wat bijgestuurd, aangevuld
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status van deze discipline binnen diverse organisaties.
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binnen het vak vroeg ik enkele ervaren vakmensen als gastauteur. Graag dank
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jullie expertise hadden we nooit zo kort op de bal kunnen spelen.
Andere partners in dit project zijn de medewerkers van organisaties die een
heuse steun betekenden gedurende twee decennia. Speciale dank gaat dan ook
uit naar Jo Van den Bossche, Raymonde Wouters, Veerle Vanheghe en Caroline Deneuter van de EHSAL Management School.
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Management-markt als state-of-the-art implementatie- en consultancy-partner.
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Een manuscript schrijven is één zaak, een boek in de hand en in de winkelrekken krijgen is nog een flinke stap verder. We danken tot slot dan ook Marie,
Niels en Jurgen van LannooCampus hartelijk voor het vertrouwen dat ze in ons
hadden en voor hun cruciale inbreng in de volledige realisatie van dit boek.
De meeste inzichten verwierf ik tijdens mijn jarenlange projecten bij onder
andere Barco, KBC, Artesia Bank, Kinepolis, USG People, Volvo, Colruyt en
Credendo. Naast professionele inzichten leverde dit steevast nieuwe langdurige vriendschappen op. Ik wil dan ook Antoon Van Laethem (Colruyt) gedenken waarmee ik jarenlang heb samengewerkt en die de publicatie van dit boek
niet meer meemaakt.
Bijzondere dank gaat uit naar mijn moeder Paula Vansteelant; daar is het
eigenlijk allemaal begonnen. Als sommigen me vragen waar ik al die energie
vandaan haal om maar boeken te blijven schrijven, dan denk ik toch wel altijd
aan haar, bron van onmetelijke energie en optimisme, intelligentie en humor.
Met haar zevenennegentig jaar, tien grootgebrachte kinderen, zevenentwintig
kleinkinderen en drieëndertig achterkleinkinderen is zij toch wel de kampioen
van de grote getallen. Mijn broers en zussen hebben natuurlijk ook meer dan
hun steentje bijgedragen. Bedankt voor al die kansen en ondersteuning, ik heb
ze met beide handen gegrepen uit respect voor jullie allemaal.
Als afsluiter van een omvangrijke lijst onmisbare personen, wens ik nog heel
uitdrukkelijk Trui, Juul en Siel te danken. Zij moesten het stellen met heel wat
minder aandacht dan ze verdienen. Na de woelige periode tussen de twee laatste boeken in, konden we een nieuw boek samen als gezin stilaan wel opnieuw
de baas. Ik ben jullie eeuwig dankbaar voor jullie geduld en begrip. Dit boek is
voor jullie geschreven in de overtuiging dat we als gezin ook in wat moeilijkere
tijden blijven gaan voor de ‘juiste’ beslissingen in het leven.
Herzele,
20 juni 2020
Dries Van Nieuwenhuyse

Maarten Bekaert
Graag wil ik Dries bedanken voor de kans om als gastauteur bij te dragen aan
dit boek. Speciale dank aan Joline, mijn vrouw, voor het entertainen van onze
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Seppe en zo papa de kans te geven om tijdens het kerstverlof geconcentreerd
te kunnen schrijven.

Kristof Gobbens
Ik ontmoette Dries voor het eerst een tiental jaar geleden, toen ik bij hem in de
leer ging op EMS. Daar leerde ik zijn ongelooflijke drive kennen omtrent Performance Management en sindsdien zijn we hartelijke collega’s geworden. Elke
keer opnieuw weet hij me te inspireren, aangezien zijn passie nog volop bloeit
en zijn nieuwsgierigheid niets heeft ingeboet in de loop der jaren. Toen hij me
vroeg om mee te schrijven aan dit boek, aarzelde ik dan ook geen seconde. Ik
ben zeer dankbaar dat ik al zo’n mooi traject met hem heb mogen afleggen en
ik hoop daar de volgende jaren nog een aangenaam vervolg aan te mogen geven.

Carl Sablon
Meewerken aan een boek is een nieuwe ervaring voor mij. Toen Dries vroeg of
ik mee wilde doen, heb ik daar niet lang over getwijfeld. Het is een mooie gelegenheid om de cursus Analytical Intelligence – die aan de Ehsal Management
School de afgelopen jaren is opgebouwd – verder uit te werken en te delen met
een groter publiek. Bij deze wil ik Dries ook bedanken voor de mogelijkheid
om mijn kennis en ervaringen te delen met zijn studenten en zijn lezers.
Ik dank mijn collega’s van Keyrus die meegewerkt hebben aan de module
Machine Learning van het Keyrus Data Science bootcamp: François Dehouck
en Gregory Bulnes. Ik kon verschillende voorbeelden gebruiken en ze hielpen
me bij het zoeken naar interessante afbeeldingen. Ook veel dank aan collega’s
Philip Allegaert en Koen Dils.
Ten slotte wil ik Wendy bedanken voor het vele geduld tijdens mijn afwezigheid de afgelopen weken en Kobe en Wout voor de inspiratie en de vrolijke
noot wanneer het schrijven soms wat moeilijker ging.

Kenneth Van den Bergh
Vele mensen dromen over ooit een boek te schrijven, maar het zijn slechts
enkelingen die hun ideeën werkelijk kunnen transporteren naar een boek.
Dries is een van die enkelingen en gelukkig schrijft hij liever met een aantal
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dan alleen. Ik was dan ook verheugd toen Dries me de vraag stelde of ik mee
wilde doen aan zijn boek waarin de volledige reis richting Fact-Based Decision Making op een tastbare manier aan de lezer wordt uitgelegd. Een verhaal
schrijven is altijd boeiend, nooit eenvoudig en steeds een reden om dankbaar
te zijn dat je omringd wordt door je gezin, vrienden en familie die je steunen
en je de tijd geven om iets te creëren waar je trots op kunt zijn. Dank jullie wel
voor alle tijd en geduld!

