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1. Definitie

Problem Solving is het kunnen hanteren 

van middelen om een probleem op een 

gestructureerde manier te analyseren

en van hieruit een overwogen keuze te 

maken uit alle mogelijke oplossingen die 

worden voorgesteld.
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2. Hoe Problem Solving Toepassen

Probleem

= FOUT

Oplossing

•Onmiddellijk zoeken naar oplossing

•Eén oplossing per probleem

•Iedereen ziet het probleem zoals ik

•Hoe heb ik dit vorige keer opgelost

•Tijd is belangrijker dan de rest

•Niet goed luisteren

•……….
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2. Hoe Problem Solving Toepassen

Wat is nodig om problemsolving toe te passen?

◼ Duidelijke probleemomschrijving

◼ Correcte omschrijving van de omvang

◼ Welke zijn de beperkende, negatieve factoren

◼ Welke zijn de constructieve, positieve factoren

◼ Wie is de eigenaar van het probleem

◼ Welke zijn de consequenties bij niet oplossen

◼ Welke alternatieven zijn mogelijke oplossingen

◼ Wat is de waarde: ranking

◼ Wie ben ik, mijn groep als problemsolver

◼ Vaste wil nodig om de oplossing te implementeren
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2. Hoe Problem Solving Toepassen

Waarom we een probleem niet aanpakken?
◼ Vrees zich te vergissen bij de aanpak 

◼ Vrees als incompetent aanzien te worden

◼ Intellectueel verweer tegen nieuwe ideeën

◼ Het « Ja, maar » gedrag 

◼ Niet objectief kunnen zijn

◼ Niet out-of-the-box durven, mogen denken

◼ Het innerlijk kind niet durven aanspreken

◼ Problemen ervaren als belastend, niet leuk

◼ Emotioneel vastzitten

◼ Uitputting, stress

◼ Het probleem bij anderen leggen

◼ Ontkenning

◼ Gewoontevervlakking
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Eerst Analyseren en dan Structureren:

1. Helpt het verstand om in complexe situaties het 

noorden niet te verliezen

2. Helpt bij afwegen

3. Helpt focus houden

4. Geeft overwicht aan het analytisch denken, boven het 

onderbewuste

5. Helpt visualiseren

6. Maakt intuïtieve processen bewust

2. Hoe Problem Solving Toepassen
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8 onbewuste neigingen naar 

problematisch denkgedrag

1. Elke beslissing heeft een emotionele dimensie

2. Onbewuste shortcuts beïnvloeden bewust denken

◼ Vooroordeel

◼ Stereotypering

◼ Voorbarige conclusie

◼ Intuïtie 

◼ ingeving

3. We bekijken de wereld in patronen

4. We betrouwen instinctief op vooroordelen en 

aannames

2. Hoe Problem Solving Toepassen
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5. We wensen voor alles een verklaring

6. We geven de meeste aandacht aan bewijzen die 

ons oordeel en overtuiging ondersteunen

7. We houden vast aan geloof en overtuiging

8. We focussen liever (liever convergerend dan 

divergerend denken) 

2. Hoe Problem Solving Toepassen
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Systeemgerichte versus Innoverende 

problem solving:

De systeemgerichte

problemsolver

De innoverende 

problemsolver

◼ volgt adaptieve stijl en bekende wegen      

◼ aanvaardt de huidige probleemstelling       

◼ wil de huidige situatie verbeteren

◼ zoekt nieuwe weg

◼ bevraagt de probleemstelling

◼ kijkt breder en zoekt naar een nieuwe 
benadering 

2. Hoe Problem Solving Toepassen
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1. Wat kan je besteden Groot budget

Klein budget X

X

2. Wat valt er te verliezen Groot risico

Klein risico

X

X

3. Hoe dikwijls « eens en voorgoed » 
opgelost

Eenmalig probleem

Terugkerend probleem

X

X

4. Wie beoordeelt je oplossing Sterke credibiliteit

Mgmt wil vernieuwing

X

X

5. Tijdstadium Vroeg

Tegen voltooïng aan 

X

X

6. Hoe ernstig Schip staat op zinken X X

7. Hoe gunstig Evolutie positief

Evolutie negatief

X

X

Systeem    Innoverend2. Hoe Problem Solving Toepassen
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Zowel convergerend als divergerend denken

◼ Herformuleer het probleem 

◼ Analyse
— Ischikawa 

— SIPOC

— Interview

— FMEA

— Process Mapping

◼ Oplossingen creëren
— Brainstorm

— NGT

— Affiniteiten diagram

◼ Rangschikken en Beslissing: besluitvormings- en evaluatietechnieken
— Voting dots

— Force Field Analysis

— Paired Comparison Analysis
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3. Technieken voor Problem Solving

Convergerend denken Divergerend denken

*   Focust uw geest en leidt naar één oplossing *  Opent de geest naar nieuwe ideeën    

*   Zonder convergentie stopt de analyse nooit  *  Zonder divergentie géén creativiteit

*   Convergerend denken is geen natuurlijk proces    * Divergerend denken is nodig voor  

goede brainstorming   
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Doel is denken, niet oplossen

◼ Risico’s bij niet degelijk formuleren van het probleem
— Geen focus

— Focus verkeerd gericht (student met slechte punten: hoe hem harder laten werken)

◼ Formulering houdt oplossing in (dus luister, luister, luister)

◼ Tips

— Parafraseer

— Zet dingen op zijn kop

— Neem een bredere kijk

— Verander de focus

— Vraag waarom

1st = Herformuleer het probleem
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3. Technieken voor Problem Solving

Analyse

◼ Ischikawa

◼ SIPOC

◼ Interview

◼ FMEA

◼ Process mapping

15
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Probleem

1. AnalyseC

o

m

m

u

n

i

c

a

t 

i

e

-Ishikawa

-SIPOC

-Interview

-FMEA

-Process Mapping

-Herformuleren

- Divergeren / 

Convergeren
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Ishikawa diagram

◼ Karou Ishikawa 

— pionier in quality management processen op de Kawasaki 

scheepswerf 

◼ Is een basis kwaliteitsmanagementmethode

— Visgraatdiagram

— ook genoemd oorzaak en gevolg (cause–and–effect) diagram

◼ Oorzaken worden dikwijls gecatagoriseerd als:

— 5 m’en

— 8 p’s

— 4 s’en

3. Technieken voor Problem Solving
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◼ De 5 M’en: productie

— Machine (technologie)

— Methode ( proces inspectie)

— Materiaal (ruw, verwerkte)

— Manpower (fysisch werk, brainwork)

— Money 

◼ De 4 S’en: dienstensector

— Surroundings (omgeving)

— Supplier (leverancier)

— Systems (systemen)

— Skills (kennis en kunde)

3. Technieken voor Problem Solving
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◼ De 8 P’s: dienstverlenende organisaties

— Product (produkt of dienst)

— Price (prijs)

— Promotion (promotie)

— People (mensen)

— Process (proces)

— Place (plaats)

— Physical Evidence (fysische omgeving)

— Productivity and Quality (produktiviteit en 

kwaliteit)

3. Technieken voor Problem Solving
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◼ Beschrijving 
— identificeert zoveel mogelijke oorzaken van een effect of probleem 

— ook gebruikt om brainstorming sessie te structureren

— klasseert onmiddellijk ideeën in zinvolle categorieën  

3. Technieken voor Problem Solving
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◼ Methode 
◼ brainstorm over oorzaken: gebruik generische hoofdingen

◼ schrijf oorzaken als takken vertrekkend van hoofdpijl

◼ brainstorm alle mogelijke oorzaken vanuit de takken  

Vraag: - waarom is dit gebeurd 

- wat is invloed op het probleem 

Schrijf antwoord op betreffende tak, soms op verschillende 
takken

◼ Vraag opnieuw/oorzaak: waarom is dit gebeurd en schrijf 
antwoord als zijtak 

◼ Ga verder met waarom-vragen om dieperliggende 
oorzaken te ontdekken (5 WHY’S) 

— Verschillende lagen van takken duiden 
onderliggende relatie aan

◼ Als groep begint minder ideeën te geven richt dan 
aandacht op de plaatsen met minder info

3. Technieken voor Problem Solving
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3. Technieken voor Problem Solving

SIPOC

◼ High level proces map met 4 – 7 processtappen

◼ Waarom te gebruiken?

— Om een goed gefocust project te krijgen !!

— Identificeert proces owner en stakeholders

— Voorziet teamleden en stakeholders van een high level begrip 

van het proces

— Identificeert inputs voor het proces die nuttig kunnen zijn 

voor problem solving

— Is een effectieve communicatie tool!

22
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Beschrijving

— Benoem het proces

— Geef duidelijk de start en stop aan

— Lijst voornaamste outputs en klanten op

— Lijst voornaamste input en leveranciers op

— Identificeer, benoem en plaats belangrijkste processtappen 

in volgorde

— Vervolledig met meetresultaten naast input en output
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3. Technieken voor Problem Solving
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3. Technieken voor Problem Solving

25
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3. Technieken voor Problem Solving

Rolled troughput yield: RTPY

START STOP  

Yield

95 %

Yield

90 %

Yield

60 %

Yield

95 %

Yield

90 %

RTPY

44 %

Hoe berekenen?

• Bereken de yield voor elke processtap

• Bereken RTPY om een baseline voor het gehele proces te maken 

door de yield% van elke stap te vermenigvuldigen met elkaar

• Herbekijk de project scope

• Significante verschillen in yield suggereren de creatie van een 

nieuwe map voor het subproces met de laagste yield
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3. Technieken voor Problem Solving

Interview

— Is basis van analyse

— Denk aan 4 aspecten

— report aspect

— appellerend aspect

— relationeel aspect

— zelfexpressie aspect

— Noteer bevindingen

27
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3. Technieken voor Problem Solving

FMEA: Failure Mode and Effect Analysis
— is het vinden van kritische procesvariabelen zowel in 

dienstverlenende als productiebedrijven 

— pro-actieve tool, team based 

— systematische benadering voor het identificeren waarom een 

proces (of design) kan falen en hoe  het beter kan gemaakt 

worden

◼ Wanneer toe te passen?

— Om de meest belangrijke variabelen te vinden die de kwaliteit 

van de output beïnvloeden. 

— Ook soms om verzamelde gegevens te prioriteren 

— Als risico analyse tool bij implementatie van nieuwe oplossing 

of bij significante wijzigingen in proces 

— Als design analyse tool voor implementatie

28
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Definitie van de terminologie

— Failure Mode: betekent manier waarop iets kan falen. Failure is elk 

defect of vergissing die de klant effectief of potentieel raakt

— Effects Analysis: is studie van consequenties van het falen. 

Ze worden geprioritiseert naargelang de ernst van consequenties, hoe   

vaak ze verschijnen en hoe gemakkelijk ze kunnen gedetecteerd           

worden 

— Causes: oorzaak van de procesvariatie die het falen doet verschijnen = 

WAAROM

— Current controls: systematische controlemiddelen  / methoden om 

detectie of preventie van falen uit te voeren of oorzaken van falen op 

te sporen

29
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Rating terms

— Severity (ernst): hoe belangrijk is het effect op de 

klanteisen (1 = geen effect, 10 = zeer ernstig 

effect)

— Occurency (verschijnen): hoe dikwijls verschijnt 

de oorzaak en creëert het een falen (1 = heel 

zelden, 10 = heel dikwijls)

— Detection (opspoorbaarheid): mogelijkheid van

opsporen door het huidige controleschema of 

technieken (1 = bijna zeker, 10 = bijna onmogelijk)

30
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Beschrijving
1. Identificeer potentiële Failure Modes, dus de manieren waarop 

proces/dienstverlening of product kan falen. 

2. Identificeer potentiële Effects / falen

3. Identificeer Causes / falen: vb. Waarom gaat het fout bij het 

inputten van gegevens

4. Determineer uw Current Controls: wat zijn bestaande controles 

en procedures voor preventie

5. Geef een cijfer voor Severity van effect, Occurrence van oorzaak 

en Detection door huidige controles

6. Vermenigvuldig de 3 getallen vervolgens met elkaar om het risico 

op falen te determineren. 

Uitkomst noemen we RPN, Risk Priority Number

1. Identificeer hoe risico met een hoog RPN te elimineren of te 

reduceren 

2. Evalueer of alle input variabelen nog steeds kritisch zijn
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3. Technieken voor Problem Solving
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3. Technieken voor Problem Solving

Process Mapping

— Grafische illustratie van een proces

— Gesimplificeerde projectie van de realiteit om te focussen op 

het gedefinieerd objectief

◼ Waarom?

— Laat gemeenschappelijk begrijpen toe

— Onderzoekt welke activiteiten grootste impact hebben op de 

process performance

— Voorkomt Non Value Added activiteiten

— Identificeert waar data kunnen verzameld worden

— Onderzoekt het actuele proces vergeleken met het ideale 

proces (AS IS / TO BE)

33
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3. Technieken voor Problem Solving

Plan and 

schedule
resources

(process owners, 
rooms, dates, times, 
materials, agendas, 

etc..)

Select 

Technique

Select 

Technique

Conduct 

individual

interviews

Conduct focus

group mapping

Document “As-Is”

process and

opportunities for

improvement

Core team

reviews output

Connect

to redesign/

design 

phase if 

applicable

Connect

to redesign/

design 

phase if 

applicable

Process mapping is a process... 

Select a

process

Select a

process

34

33

34



27/10/2022

18

Breuls Consulting Comm. V.                              

3. Technieken voor Problem Solving

Idea creation tools
◼ Brainstorming

◼ Nominal Group Technique

◼ Affiniteiten Diagram

35
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Probleem

2. Mogelijke Oplossingen

1. AnalyseC

o

m

m

u

n

i

c

a

t

i

e

-Herformuleren

- Divergeren / 

Convergeren

-Ishikawa

-SIPOC

-Interview

-FMEA

-Process Mapping

-Brainstorm

-NGT

-Affiniteiten Diagram
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3. Technieken voor Problem Solving

Brainstorming

◼ Is een groot aantal creatieve oplossingen / ideeën 

ontwikkelen voor een bepaald probleem en binnen 

een kort tijdsbestek

◼ men focust op het probleem en vervolgens bedenkt 

men zoveel mogelijk radicale oplossingen 

◼ ideeën moeten algemeen en vergegrepen zijn. 

Divergeer !!

◼ Is een doorbreken van uw normaal denkpatroon (we 

denken nogal eens lineair)

37
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Bedenkingen

— geen kritiek of oordeel over ideeën of personen 

toegelaten

— hoe meer ideeën hoe beter

— gekke ideeën leiden tot unieke oplossingen door 

modificatie of door de verbeelding van iemand 

anders

— wees onconventioneel

— bij grote groepen moet de facilitator de flow van 

ideeën gaande houden en zorgen dat geen enkel 

idee verloren gaat

— hou alle ideeën zichtbaar

38
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Regels
— Geen kritiek, geen oordeel, geen discussie over ideeën

— Moedig wilde en gedurfde ideeën aan. Kwantiteit telt nu, 

geen kwaliteit, dat komt later

— Combineer, modifieer

— Ieder persoon en ieder idee heeft evenveel waarde

◼ Wanneer te gebruiken

— Als een brede range van opties wordt gevraagd 

— Als creatieve, originele ideeën gewenst zijn

— Participatie van de ganse groep is nodig

39
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Verloop

◼ Startfase

◼ Divergerende fase

◼ Convergerende fase

◼ Samenstelling

◼ 1/3 generalisten

◼ 1/3 specialisten

◼ 1/3 « wilde ganzen »

40
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3. Technieken voor Problem Solving

Nominal Group Technique (NGT)

◼ Is een gestructureerde methode voor 

groepsbrainstorming

◼ Wanneer te gebruiken
— Sommige groepsleden zijn veel extraverter

— Sommigen denken beter in stilte

— Als sommigen niet deelnemen 

— Als de groep niet gemakkelijk tot het formuleren van een 

grote hoeveelheid ideeën komt

— Nieuwe teamleden 

— Als het onderwerp te controversieel is of indien er verhitte 

discussies over bestaan

41
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Hoe

— Geef het probleem aan en leg zonodig uit

— Elkeen denkt in stilte na en schrijft zoveel mogelijk 

ideeën voor oplossing neer binnen een tijdslimiet 

van vb. 10 minuten

— Elk lid noemt luidop één idee en de facilitator 

schrijft het op het flipchart (post-it’s gebruiken is 

beter)

— Geen discussie of vragen voor verklaring

— Ideeën die opgenoemd worden hoeven niet 

noodzakelijk van de lijst van het groepslid te komen

42
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3. Technieken voor Problem Solving

— Ieder mag een beurt overslaan en terug opnemen de volgende keer

— Ga zolang door totdat iedereen « past » of zolang als was afgesproken qua 

tijd

— Bediscussieer daarna ieder idee om beurt. Bewoordingen mogen veranderd 

worden wanneer de oorspronkelijke aanbrenger ermee akkoord is. Bij 

algemeen akkoord kan een idee afgevoerd worden. Discussie dient ter 

verduidelijking, zoeken naar logica of om het idee te analyseren, om 

vragen te stellen en te beantwoorden en om akkoord of niet akkoord te 

bekomen binnen de groep

— Prioritiseer ideeën door multivoting te gebruiken of reduceer de lijst

43
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3. Technieken voor Problem Solving

— Discussies omtrent de ideeën moeten 

gebalanceerd worden: ieder evenveel tijd

— Facilitator moet niet toelaten dat een 

discussie in een woordenwisseling terecht 

komt, het eerste doel van de discussie is 

VERKLARING geven, niet het oplossen van 

verschillen in mening

— Hou alle ideeën zichtbaar 

— Hang daarom volle flipchartbladen tegen de 

muur

44
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3. Technieken voor Problem Solving

Affiniteiten Diagram J. Kawakita 

— laat toe om een groot aantal ideeën te organiseren 

naar hun natuurlijke relaties met elkaar toe

— is een middel om verbale data in groepen in te 

delen die aan elkaar geliëerd zijn 

— bevordert de creativiteit en intuïtie van een team 

45
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Wanneer te gebruiken

— bij chaos van feiten en ideeën door elkaar 

— als item te groot, ingewikkeld en complex  

lijkt

— als een groepsconcensus strikt nodig is

46
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Waarom

— het bevordert en zet « breakthrough 

thinking » aan gang

— helpt om patronen binnen bergen van data 

te identificeren

— het laat toe om een groot aantal verbale 

gegevens te verzamelen

— wordt gebruikt om ideeën, problemen en 

opinies te rangschikken

— het zet aan om het eigenaarschap van 

resultaten op te nemen

47
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Hoe

1.Op individuele kaartjes of post-it’s worden 
verklaringen geschreven

2.Dan clusteren we de kaartjes gebaseerd 
op intuïtie, niet op logica, dus ook geen 
discussie

3.Clusters van kaarten krijgen een titel    
waardoor de thema’s geïdentificeerd  
worden 

49
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Procedure

1. Schrijf elk idee met een viltstift op een post-it  en plak  kaartjes 

willekeurig op het grote werkvlak, zichtbaar voor iedereen

2. Gedurende de 2e stap wordt er niet gesproken. Iedereen kijkt naar 

de ideeën die op een of andere manier een relatie hebben met 

elkaar. Vervolgens plaatsen we ze zij aan zij. Herhaal dit totdat 

alle kaartjes zijn gegroepeerd. 

Het is OK als er sommige zijn die alleen blijven staan. Je mag ook 

een kaartje verschuiven dat net iemand anders daar geplaatst 

heeft, als een kaartje echter tot 2 groepen schijnt te behoren, 

maak dan een 2e met dezelfde bewoording en plaats ze beiden 

bij de juiste groepen.
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3. Technieken voor Problem Solving

3. Daarna starten de deelnemers discussie over de vorm van 

het geheel, over opmerkelijke patronen en zeker de 

redenen om controversiële kaartjes te verhuizen van 

plaats. 

Er mogen nog enkele wijzigingen aangebracht worden. 

Als elk kaartje in de juiste groep zit, zoek dan een naam 

voor de groep. Kijk of er een kaartje in zit dat de juiste 

betekenis van de groep weergeeft. Plaats dit bovenaan. 

Vindt je er geen, schrijf er dan een nieuw met de juiste 

bewoording en doe het in een andere kleur.

4. Combineer groepen tot supergroepen indien mogelijk

51
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Bedenking
— het affiniteiten diagram laat teams denken op een andere 

wijze dan ze gewoon zijn en verder dan de gewoonlijke 

categorieën: geeft toegang tot de grote hoeveelheid kennis en 

begrippen die anders ongebruikt blijven liggen in onze 

intuïtie

— NIET DOEN: kaartjes zomaar in elke denkbare orde plaatsen, 

op voorhand al hoofdingen voor groepen of categorieën 

bepalen, praten gedurende de tweede stap

— neem voldoende tijd voor stap 2: vb. Je kan de kaartjes op 

een publiekelijke plaats ophangen en ieder enkele dagen de 

tijd geven om te schikken en te herschikken

52
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25 november 2019

3. Technieken voor Problem Solving

Evaluatie en besluitvorming
◼ Voting Dots

◼ Force Field Analysis

◼ Paired Comparison Analysis

53
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Probleem

2. Mogelijke Oplossingen

3. Rangschikken

4.Beslissing

1. Analyse

C

o

m

m

u

n

i

c

a

t

i

e

-Ishikawa

-SIPOC

-Interview

-FMEA

-Process Mapping

-Brainstorm

-NGT

-Affiniteiten Diagram

-Voting Dots

-Force Field Analysis

-Paired Comparison Analysis

-Herformuleren

- Divergeren / 

Convergeren
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3. Technieken voor Problem Solving

(Anonymous) Voting / Sticking 

Dots

— reden voor anonimiteit in een creatief denkproces is het 

aanmoedigen van de deelnemers om zich veilig te voelen om 

creatieve risico’s te nemen

— stemming kan worden verricht met post-it’s op een flipchart, 

waarop de verschillende alternatieven worden bijeengebracht 

— ook via intranet kan anoniem worden gewerkt
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3. Technieken voor Problem Solving
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3. Technieken voor Problem Solving

Force Field Analysis
— gespecialiseerde methode voor de weging van pro’s (drijvende 

krachten) en con’s (beperkende krachten) van een idee / 

besluit

— door analyse kunnen we versterkende krachten vermeerderen 

en de oppositie verzwakken. Let op voor manipulatie!

◼ Hoe
— Schrijf uw plan of voorstel in het midden van het blad

— Lijst alle voordelen op in èèn kolom en alle nadelen in een 

andere kolom

— Geef dan een score aan elk item van 1 (zwak) tot 5 (sterk)

57

Breuls Consulting Comm. V.                              

3. Technieken voor Problem Solving

◼ Voorbeeld

Plan:

Upgrade 

factory 

with new 

manufacturing

equipment

Customer want new 

product

Improve speed of 

production

Raise volumes output

Control rising 

maintenance cost

5

3

3

1

Loss of staff overtime

Staff frightened of 

new

technology

Environmental impact

of new technology

Cost

Disruption

3

1

1

3

1

Total 12 Total  9
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3. Technieken voor Problem Solving

◼ Na de analyse kun je beslissen of het project doenbaar 

is

◼ Verminder de kracht van de nadelen

◼ Of verhoog het voordeleneffect

◼ Als verandering echt wordt opgedrongen aan mensen 

gaan ze tegenwerken: (zie het voorbeeld)

— Train het team, dan vermindert hun vrees

— Laat het team zien dat de verandering werkelijk nodig is voor de overleving 

van de onderneming 

— Laat hen inzien dat nieuwe machines het werk veraangenamen en verlichten

— Geef loonsopslag om te laten zien dat de nieuwe methode winst geeft voor 

eenieder

— Installeer machines met pollutiefilters

59

Paired comparison analysis

◼ Wat
— Is het verwerken van het belang van verschillende opties in relatie tot elkaar

— Wordt gebruikt als er geen objectieve criteria zijn om ons op te baseren

— Geeft prioriteiten aan bij conflicten: het belangrijkste probleem wordt aangepakt of de 

oplossing die het grootste voordeel geeft wordt geselecteerd

— Is ook een techniek om « appels en peren » te vergelijken: gaan we een nieuw IT-systeem 

kopen, investeren in marketing of nieuwe machines

— Deze beslissingen zijn dikwijls moeilijker te nemen dan vb. de keuze maken uit 3 

verschillende IT-systemen

3. Technieken voor Problem Solving
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Paired Comparison Analysis Grid

• Voorbeeld

1

2

No           Alternative              Paired Comparison                                 Chosen         Rank 
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3. Technieken voor Problem Solving

Breuls Consulting Comm. V.                  61

◼ Hoe te gebruiken
— Lijst de opties op die je wil vergelijken en merk ze met een cijfer

— Merk de opties als rij én kolomhoofding op uw werkblad

— Maak in de tabel een blokkage waar je de optie met zichzelf vergelijkt

— De cellen in de tabel die de vergelijkingen dupliceren worden ook verbleekt 

— In de overblijvende cellen vergelijk je de optie van de rij met een van de 

kolommen. Voor elke cel beslis je welke van de twee opties de meest 

belangrijke is

— Omcirkel de belangrijkste optie in de cel 

— Finaal consolideer je de resultaten door de totalen te berekenen van alle opties. 

Maak dan een ranking op van de bekomen scores 

3. Technieken voor Problem Solving
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Paired Comparison Analysis Grid

• Voorbeeld
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2

No           Alternative              Paired Comparison                                 Chosen         Rank 
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Late Deliveries

Wrong Invoices

Wrong Product Delivered

Damaged Packaging

Delay in sending

Credit Notes

Unhelpful Service Staff
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3. Technieken voor Problem Solving

Breuls Consulting Comm. V.                             63

Breuls Consulting Comm. V.                              

Probleem

5. Opvolging & feedback

2. Mogelijke Oplossingen

3. Rangschikken

4.Beslissing

1. AnalyseC

o

m

m

u

n

i

c

a

t

i

e

-SIPOC

-Interview

-FMEA

-Process Mapping

-Ishikawa

-Brainstorm

-NGT

-Affiniteiten Diagram

-Voting

-Force Field Analysis

-Paired Comparison 

Analysis

-Herformuleren

- Divergeren / 

Convergeren
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