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EFFECTIEF PROBLEMEN OPLOSSEN

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G het verband kunnen leggen tussen effectiviteit,
        creativiteit en innovatie;
    G 5 stappen van rationeel problemen oplossen kunnen
        toepassen;
    G ethiek bij besluitvorming op haar waarde kunnen
        schatten;
    G bij het oplossen van problemen de sterke kanten van
        groepen benutten en de zwakke kanten vermijden;
    G instrumenten van kwaliteitsmanagement kunnen
        toepassen om problemen op te lossen.

EFFECTIEF PROBLEMEN OPLOSSEN

Effectief problemen oplossen

  

M Wat is nodig om als manager effectief problemen op te
    lossen?:
    In grote lijnen gaat het om de volgende 3 stappen:

    F de situatie analyseren;

    F een effectief actieplan ontwikkelen dat verbeteringen
        moet brengen;

    F dit plan implementeren aan de hand van het
        kwaliteitscontroleproces. 
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Aspecten problemen (’situations’)

  

M Aspecten problemen / probleemoplossing:

    F een probleem bestaat als de feitelijke situatie niet
        overeenkomt met de noodzakelijke of gewenste
        situatie;

    F het oplossen is het proces waardoor de kloof wordt
        opgeheven tussen feitelijke en gewenste uitkomsten;

    F beslissingen nemen betekent het kiezen van de beste
        oplossing uit een aantal / meerdere haalbare
        alternatieven.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Bewustzijn van het probleem:
    Deze 1e fase van het rationele proces van problemen
    oplossen, betreft het signaleren van 1 van (o.a.) de
    volgende situaties die mogelijk op problemen duiden:

    F het meemaken van ongebruikelijke ervaringen: met
        mensen, methoden, machines, materialen, enz.;

    F een afwijking van een vastgesteld plan constateren;

    F door andere mensen op problemen worden gewezen;

    F ontdekken dat concurrenten beter presteren dan de
        eigen organisatie.
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Rationeel proces van problemen oplossen
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het rationeel proces van problemen oplossen vertoont 
    -uiteraard-  veel overeenkomsten met het rationele
    besluitvormingsproces:
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het definiëren van het probleem:
    Deze 2e fase betreft het vaststellen van het probleem,
    de mate van belangrijkheid /urgentie om dit op te
    lossen en of het hier gaat om een routine- of niet-routine
    probleem:
    F probleem analyseren: het bepalen van het (manage-
        ment) probleem is vaak het grootste struikelblok in
        het oplossingsproces.  Het management is zich er
        wellicht van bewust dat er iets aan de hand is, echter
        zonder de exacte oorzaken te weten; 
    F bepaling hoe belangrijk het is om probleem op te
        lossen, en binnen welk tijdsbestek;
    F bepaling of het hier gaat om regelmatig voorkomend
        probleem of om een uniek maatwerkprobleem.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het nemen van een besluit:
    Deze 3e fase betreft:
    F bepaling van besluitvormingscriteria;

    F ontwikkeling, analyse en evaluatie van oplossings-
        mogelijkheden (alternatieven);

    F oplossingsmogelijkheid selecteren en implementeren:
        actieplan uitvoeren.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het nemen van een besluit:
    F besluitvormingscriteria:
        Het gaat hierbij om het vaststellen van werkelijke
        oorzaak/gevolgrelaties van het probleem, en welke
        informatie nodig is om dit op te kunnen lossen.  Dus
        het zoeken naar feiten die het probleem recht-
        vaardigen: ‘de omzet loopt inderdaad terug, maar toch
        minder hard dan eerder, en niet bij alle producten’.

        Verder worden in deze fase criteria ontwikkeld
        waaraan een uiteindelijk te nemen besluit zal moeten
        voldoen, bijv. geen gedwongen ontslagen, return on
        investment, maximale investeringen, e.d.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het nemen van een besluit:
    F ontwikkeling van oplossingsmogelijkheden:
        In deze fase wordt naar alternatieve oplossingen voor
        het probleem gezocht.  Soms kunnen hier routine-
        oplossingen worden aangedragen op basis van
        ervaringen uit het verleden.  Andere problemen
        vereisen maatwerk, een speciale oplossing voor een
        bijzondere situatie.
        Om te komen tot een flink aantal alternatieve
        oplossingen (indien gewenst), zal het management
        vooral de creativiteit van de betrokken medewerkers
        moeten stimuleren, bijv. door brainstorming of inzet
        van ideeënbussen e.d.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het nemen van een besluit:
    F Analyse en evaluatie van oplossingsmogelijkheden:
        In deze fase worden alternatieven geanalyseerd en
        voor zover mogelijk geëlimineerd tot er een definitieve
        keuze gemaakt kan worden.  
        Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen van de
        verschillende alternatieven, en naar criteria die daar-
        voor gelden, waaronder:
        ! meetbaarheid van de alternatieve oplossing;
        ! haalbaarheid van de alternatieve oplossing;
        ! aansluiting van de alternatieve oplossing bij de
           probleemsituatie;
        ! evaluatie van de alternatieve oplossing in al haar
           facetten (dus bijv. niet alleen financiële gevolgen,
           maar ook organisatorisch). 
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Het nemen van een besluit:
    F Selectie van een oplossing (of combinaties):
        In deze fase wordt een definitieve keuze gemaakt
        betreffende de te volgen weg.  Omdat er altijd sprake
        is van een bepaalde mate van onzekerheid, zullen in
        een besluitvormingsproces altijd subjectieve over-
        wegingen een rol spelen. 
        Toepassing van rationele hulpmiddelen en technieken,
        waaronder beslissingsbomen en beslissingsmatrices,
        kunnen dit proces beter laten verlopen. 

EFFECTIEF PROBLEMEN OPLOSSEN

Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Implementatie van besluit / actieplan:
    Deze 4e fase betreft de implementatie van de gekozen
    selectie:
    F nadat gekozen is voor een zeker alternatief, zal het
        besluit moeten worden omgezet in plannen en acties: 
        G taken en verantwoordelijkheden toewijzen;
        G tijdsplanning voor de implementatie maken;
        G commitment (verbondenheid met de genomen
            besluiten) versterken;
        G actieplan uitvoeren.



EFFECTIEF PROBLEMEN OPLOSSEN

Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Succescriteria:
    Deze 5e fase betreft de follow-through:
    F bepaling en opstelling van succescriteria (wanneer
        kan gesproken worden over succesvolle oplossing van
        probleem?);
    F bepaling hoe prestaties gemeten moeten worden;
    F de resultaten nauwlettend volgen;
    F corrigerend optreden. 
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Participatie aan besluitvorming:
    Uit onderzoek blijkt dat participatie het moreel, de
    tevredenheid en de productiviteit kan verhogen:

    F autocratisch: de manager lost het probleem alleen op,
        waarbij hij informatie gebruikt die hij alleen bezit of
        die hij aan ondergeschikten heeft gevraagd;

    F consulterend: de manager bespreekt het probleem
        met zijn ondergeschikten, individueel of in groeps-
        verband en vraagt hen om ideeën en suggesties;

    F groepsbesluit: de manager bespreekt het probleem
        met de ondergeschikten als groep.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Criteria voor participatie:
    E = K x A :  Effect van besluit = kwaliteit x acceptatie

    Om het effect van besluitvorming en de participatie
    daaraan te verhogen, dienen verschillende factoren te
    worden overwogen:
    F kwaliteitseisen: hangen sterk af van aanwezige kennis
        en expertise bij manager en/of zijn medewerkers; 
    F acceptatie-eisen: hangen af van de mate waarin
        medewerkers sterk bij het besluit en de te bereiken
        resultaten worden betrokken;
    F tijdsinvestering: hierbij dient te worden overwogen
        dat meer aandacht aan medewerkers meestal
        samengaat met meer tijd daarvoor reserveren;
    F mate van participatie: wens, noodzakelijkheid.
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Rationeel proces van problemen oplossen

  

M Voor- en nadelen van groepsbesluitvorming:
    F Voordelen:
        G samen meestal meer kennis;
        G beter begrip van het besluit en de reden waarom het
            werd genomen;
        G de beslissing wordt beter of meer geaccepteerd en
            geïmplementeerd.
    F Nadelen:
        G meer tijd nodig voor besluitvorming;
        G het is vaak zo dat niet iedereen zal instemmen met
            het voorgelegde besluit, zodat al gauw compro-
            missen worden gesloten om iedereen mee te
            krijgen;
        G groter aantal betrokkenen leidt vaak tot barrières. 
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Problemen oplossen: creativiteit stimuleren

  

M Kenmerken van managers die creativiteit stimuleren:
    F geven medewerkers de ruimte om risico’s te nemen;
    F kunnen leven met halfontwikkelde ideeën;
    F rekken de gangbare beleidsregels op;
    F kunnen goed luisteren;
    F blijven niet lang stilstaan bij fouten;
    F vertrouwen op hun intuïtie;
    F zijn enthousiast en inspirerend. 
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Problemen oplossen: creativiteit stimuleren

  

M Manieren om creatief denken in organisaties te
    bevorderen:
    F brainstorming;

    F nominale groeptechniek: waarbij de groepsleden eerst
        individueel ideeën opschrijven, waarna deze om
        beurten worden gepresenteerd, zonder dat daar
        verder op wordt ingegaan. Nadat een groepsdiscussie
        heeft plaatsgevonden om de ideeën te verduidelijken
        en te beoordelen, worden door iedr groepslid rang-
        ordes aan de ideeën toegekend, waarna totaalscores
        ontstaan.     
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Problemen oplossen: creativiteit stimuleren

  

M Manieren om creatief denken in organisaties te
    bevorderen:
    F Delphi-techniek: waarbij deelnemers niet bij elkaar
        komen, maar op elkaar reageren aan de hand van een
        serie schriftelijke oordelen en suggesties.  Iedere
        deelnemer krijgt het probleem voorgelegd, schrijft
        vervolgens commentaar en mogeljke opossingen op,
        waarna deze aan een volgende deelnemer worden
        doorgegeven.  Deze gebruikt de commentaren en
        mogelijke oplossingen als aanzet voor nog mee ideeën
        en commentaar, enz.  Uiteindelijk wordt onafhankelijk
        van elkaar gestemd welke oplossing de beste is.   
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Problemen oplossen: creativiteit stimuleren

  

M Manieren om creatief denken in organisaties te
    bevorderen:
    F Andere systemen ter ondersteuning van groeps-
        besluiten: betreffen elektronische en computer-
        gestuurde mogelijkheden, bijv. door middel van video-
        conferencing, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van
        wiskundige modellen, spreadsheets, grafische pakket-
        ten en elektronische brainstormsessies. 


