Idee, doel en resultaat
Je kunt een klus op meerdere niveaus bekijken: van abstract - het
achterliggende idee, tot concreet - de te behalen resultaten.
Een resultaat is het antwoord op de vraag: wat is er klaar als ik met deze
klus klaar ben? Een resultaat is gespecificeerd en precies te beschrijven. Het
heeft lengte, breedte, hoogte, kleur, geur, textuur, smaak.
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Als het goed is heb je die specificaties (“waar moet het resultaat aan
voldoen?”) al bij de opdrachtverlening meegekregen, in de vorm van
criteria. In feite zegt de opdrachtgever daarmee: “ik ben met elk resultaat
tevreden dat aan deze criteria voldoet”.
Resultaten zijn er om een of meerdere doelen dichterbij te brengen. Een
doel is het antwoord op de vraag: “wat wil ik in deze klus bereiken?” Een
goed geformuleerd doel bereik je nooit. Immers, lukt dat wel, dan was het
geen doel maar een resultaat! Een goed geformuleerd doel motiveert,
stimuleert en bindt mensen samen.
Achter elk doel ligt een idee – dat is het antwoord op de vraag: waarom
doen we deze klus? Waarom willen we dit? Een idee verwijst vaak naar
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waarden, normen, opvattingen en overtuigingen die aan een klus ten
grondslag liggen.
De kans dat je met anderen van mening verschilt over het idee achter een
klus is vrij klein. Een idee is meestal nogal abstract geformuleerd en zodanig
breed, dat velen zich daar makkelijk mee kunnen verbinden.
Zo kan ik bijvoorbeeld de opvatting zijn toegedaan dat we als goede
rentmeesters moeten omgaan met de schaarse hulpbronnen en essentiële
levensbehoeften, en dat we toekomstige generaties niet moeten opzadelen met
de hypotheek van ons huidige verbruik.
Maar áls je een conflict krijgt over een idee, dan is het veelal ook
fundamenteel van aard en is, juist omdat het over waarden, normen,
opvattingen en overtuigingen gaat de kans klein, dat je elkaar alsnog vindt.
Een idee laat zich uitwerken in een of meerdere doelen. De kans op
conflict daarover neemt toe, alleen al omdat je met elkaar van mening kunt
verschillen over welk doel belangrijker is.
Het rentmeesterschap maak ik concreter door me ten doel te stellen, de
luchtkwaliteit te verbeteren, en/of de waterkwaliteit te verbeteren, en/of het
verbruik van fossiele brandstoffen te beperken, en/of de kwaliteit van de bodem
te verbeteren, en/of …
Stuk voor stuk prima doelen: bereiken doe je ze nooit, want het kan altijd
mooier, beter, schoner. Maar ze motiveren wel, je ervoor in te zetten.
Criteria helpen, de stap te zetten naar het realiseren van resultaten door te
formuleren waar resultaten aan moeten voldoen.
Bijvoorbeeld: de resultaten moeten door een groot publiek relatief eenvoudig zijn
waar te nemen, mogen financieel niet zwaar belastend zijn en de effecten
daarvan moeten eenvoudig zijn vast te stellen.
De kans op conflict over resultaten is vrij groot. Resultaten zijn immers
concreet en voorstelbaar, de effecten daarvan zijn te voorspellen en
tegenover elk voorgesteld resultaat staan tien andere. Deze conflicten zijn
echter veelal oplosbaar. Juist doordat doelen in zoveel verschillende
resultaten zijn te operationaliseren, is het meestal wel mogelijk door
onderhandelen consensus of een compromis te bereiken.
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Een concreet resultaat is dan bijvoorbeeld een subisidieregeling waarmee
huishoudens tegen sterk gereduceerd tarief spaar- of ledlampen kunnen kopen.
Of waarmee ze tegen relatief geringe kosten zonnepanelen kunnen aanschaffen.
Of een voorlichtingscampagne om oude verwarmingsketels te vervangen door
HR-ketels. Of… etc.
Het is duidelijk dat je het onderscheid in idee, doel, criteria en resultaat,
ook wel bekend als de conflictpiramide, kunt gebruiken bij de constructie
van een klus, zoals in voorgaand voorbeeld, maar ook bij de reconstructie
ervan.
Neem de 80 km trajectcontrole op de A13 ter hoogte van Overschie. Dit
concrete resultaat is een operationalisering van het doel, de luchtkwaliteit langs
de snelweg te verbeteren. Die was namelijk van dien aard, dat omwonenden
meer dan tien virtuele sigaretten per dag rookten. Het achterliggende idee is
natuurlijk, dat mensen recht hebben op een gezonde leefomgeving.
De conflictpiramide kan je helpen begrijpen, waarom het conflictgehalte
toeneemt naarmate een klus concreter wordt.
Het instrument kan je ook helpen te identificeren op welk niveau een
conflict in je klus zich afspeelt, en zonodig op te schalen naar een hoger
liggend niveau. Blijven betrokkenen ruziën over de te behalen resultaten,
dan helpt het vaak om te vragen: wat willen we ook alweer bereiken? Of:
waarom deden we dat ook alweer? Dat nodigt betrokken ertoe uit, zich
opnieuw te verbinden met de klus.
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