
 

Van Asch van Wijckstraat 4D • 3811 LP Amersfoort • info@jester.nl • jester.nl 
 

1 

Durf te kiezen in coronatijd 
Vier criteria voor strategische keuzes 
 
Vind je het ook zo lastig om keuzes te maken in deze onzekere Covid-tijden? Je bent niet de enige. We 
zien menig organisatie worstelen met belangrijke strategische vraagstukken. Ondanks dat we al een jaar 
in deze nieuwe realiteit leven, zitten veel (wellicht zelfs de meeste?) organisaties nog steeds in ‘survival 
mode’. Zelfs een jaar na de eerste lockdown blijft de voornaamste vraag hoe houden we de zaak de 
komende tijd draaiende? Het is erg lastig om vijf jaar vooruit te kijken als het al een uitdaging is de 
komende vijf maanden of zelfs weken door te komen. Net als we denken dat er licht aan het einde van de 
tunnel verschijnt, verrassen het virus en de mens ons opnieuw. Een tweede golf, een Britse, Zuid-
Afrikaanse, zelfs New Yorkse variant die een derde golf inluiden. Tegenvallers in de productie en 
verspreiding van de vaccins. Lijkt de ene brand net geblust, laait er alweer een nieuwe op. Het is dan ook 
niet gek dat organisaties in crisismanagement blijven hangen, logisch misschien zelfs wel. Echter, op de 
lange termijn gaat dit voor problemen zorgen.  
 

First things first 

Wij begrijpen heel goed dat het voor veel organisaties nu lastig is verder vooruit te kijken dan een paar weken 
of maanden. Zorgen over het gebrek aan inkomsten, de directe druk op liquiditeit, de zorgen over 
medewerkers, operationele aanpassingen en de onzekerheid over wanneer het beter wordt, eisen vrijwel alle 
aandacht op. Crisismanagement staat, zelfs een jaar later, nog steeds voorop. Dit beperkt de tijd die kan 
worden besteed aan het bewust maken van keuzes. Voormalig Amerikaans president Dwight Eisenhower was 
zich hier in 1961 al van bewust. Hij zei: ‘Ik heb twee soorten problemen, urgente en belangrijke. De urgente 
zijn niet belangrijk en de belangrijke zijn nooit urgent.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze wijsheid is omgezet in de Eisenhowermatrix, die een mooi overzicht geeft van het dilemma waar veel 
organisaties zich nu in bevinden. Tegelijkertijd biedt de matrix een handreiking over wat te doen in welke 
situatie. In tijden van crisis ligt het zwaartepunt bij de problemen die zich voordoen in het kwadrant 
linksboven. De vraagstukken in de andere kwadranten zijn niet verdwenen, maar krijgen minder aandacht. De 
Eisenhowermatrix geeft wat ons betreft twee relevante inzichten. 

1. Door vraagstukken te sorteren én te elimineren met behulp van de matrix, creëer je als organisatie 
meer ruimte voor crisismanagement.  

2. Strategie en keuzes voor de lange termijn zijn typische voorbeelden van belangrijke, maar niet 
urgente vraagstukken. Hoe druk het ook is, probeer hier af en toe tijd voor in te plannen. 

 

Doen Inplannen

Delegeren Elimineren

Belangrijk

Niet belangrijk

Urgent Niet urgent
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Bewust keuzes maken 

Crisismanagement vraagt om snelle besluiten en een directieve leiderschapsstijl. Bij het maken van keuzes 
voor de lange termijn denken we al snel aan uitgebreide analyses en aandacht voor draagvlak. Onze ervaring 
is dat organisaties over een grote hoeveelheid kennis beschikken. In tijden van crisis is het belangrijk deze 
kennis aan te boren. Want het is vaak niet zozeer een gebrek aan voldoende informatie waarom organisaties 
het lastig vinden keuzes te maken, maar het gebrek aan een helder kader om keuzes te toetsen. Waardoor 
organisaties in moeilijke tijden, zoals de huidige coronapandemie, lastige keuzes liever nog even uitstellen.  
 
Als organisaties al verder kijken dan de dag van morgen, dan wordt vaak gezocht naar oplossingen waar 
we vertrouwd zijn of waar weinig verandering voor nodig is. De overheid werkt hier onbedoeld aan mee. 
De goedbedoelde economische zijwieltjes zoals de NOW en TOZO houden menig onderneming en 
ondernemer in de lucht. Het in stand houden van de status quo is het resultaat, alhoewel nog steeds niet 
elk bedrijf de eindstreep zal halen, waar die eindstreep ook moge liggen. Veel organisaties hebben 
moeilijke keuzes moeten maken over bijvoorbeeld de omvang van personeel, maar keuzes over de koers 
op lange termijn worden door menig organisatie zo lang mogelijk uitgesteld.  
 
Vaak wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen korte termijn crisisbeslissingen en lange termijn 
strategische keuzes. Op de crisisbeslissingen wordt gas gegeven, de lange termijn komt later wel, daar 
‘staat het hoofd nu even niet naar’. Dit is uiteraard zeer begrijpelijk, maar het loont toch ook nu 
grondiger en met een strategischere blik naar de korte of middellange termijn te kijken. Je wilt 
bijvoorbeeld niet afscheid nemen van talent dat je mogelijk later broodnodig hebt of investeren in zaken 
die over vijf jaar overbodig blijken. Bewust keuzes maken behoedt organisaties hiervoor. 
 

Vier criteria om strategische keuzes te toetsen 

Om bewuste keuzes te maken in onzekere tijden moet je de keuzes langs een meetlat kunnen houden. 
Hiermee kun je een oordeel vellen over wat de consequenties zijn voor zowel de huidige situatie als de 
toekomst. Wij gebruiken als meetlat vier criteria om strategische keuzes te beoordelen.  

• Past de keuze binnen de strategische ruimte? 
• Past de keuze bij onze unieke krachten en competenties? 
• Is de keuze toekomstvast? 
• Is de keuze uitvoerbaar? 

 
Zo kan je beoordelen of de keuzes die je nu maakt, je niet in een onmogelijk parket of slechte 
uitgangspositie plaatsen voor de toekomst. In tijden van crisis zijn middelen vaak schaars. Elke euro 
moet daarom niet alleen op de korte termijn renderen, maar ook waarde en continuïteit creëren voor de 
langere termijn. Het is namelijk geen sprint, het is een marathon. 
 
De pandemie heeft de onzekerheid over de toekomst vergroot én heeft ons hier bewuster van gemaakt. 
Om het voortbestaan van jouw organisatie te waarborgen, is het essentieel om te blijven kiezen, ook 
voor de lange termijn. De vier criteria bieden een handvat bij het kiezen en helpen om niet verlamd te 
raken door de situatie. Ook roepen ze strategische vraagstukken en dilemma’s op die keuzes voor de 
korte termijn in een nieuw daglicht kunnen plaatsen. Juist in de context van corona en de bijbehorende 
onzekerheid helpen de criteria bepaalde keuzes of strategische opties aan te scherpen en hierover het 
gesprek met elkaar aan te gaan. Door de keuzes te toetsen aan de criteria, kun je als organisatie ook in 
kritieke tijden duurzame keuzes maken. 
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Match met de strategische ruimte 

Elke directie heeft een speelruimte waarbinnen zij de koers van de organisatie bepaalt. Het is vaak de 
intern toezichthouder die deze speelruimte bepaalt. Wij noemen deze speelruimte de ontwerpcriteria. 
Deze bestaan aan de ene kant uit begrenzingscriteria, de lijnen waar de organisatie binnen moet blijven. 
Denk aan beperkingen rondom risicotolerantie, groeiwijze, marktpositionering, huidige missie. 
Tegelijkertijd gaat het over criteria voor waardecreatie, wat levert de strategie van een organisatie vanuit 
de optiek van de belangrijkste stakeholders.  
 
De intern toezichthouder ziet toe op strategieontwikkeling en heeft daarbij ruime bevoegdheden. Zij 
mag gevraagd en ongevraagd adviseren, moet alle relevante informatie ontvangen en onbeperkt 
toegang krijgen tot relevante stakeholders. In de coronacrisis kan de intern toezichthouder een 
belangrijke rol spelen in het scherp houden van het management op het bewaken en waar nodig 
aanpassen van de strategische koers. Zij moet er hierbij uiteraard voor waken op de stoel van de directie 
te gaan zitten, vooral in deze bijzondere tijden. Het is makkelijk te worden meegezogen in de 
operationele waan van de dag. Het is juist de rol van de toezichthouder het langetermijnperspectief te 
bewaken.  
 
Daarbij kan het zijn dat de pandemie de strategische ruimte in een nieuw daglicht stelt. Daarom is juist 
dit het moment voor zowel management als toezichthouder om de discussie hieromtrent af te stoffen. 
Zijn er tijdens de pandemie mogelijkheden die eerder geen optie waren? Ben je in het licht van COVID-19 
meer of minder geneigd om risico te nemen? Kun je wellicht juist nu andere bedrijven goedkoop 
overnemen om groeiambities te realiseren? Is dit een goed moment om een buitenlands avontuur te 
beginnen? Of moeten we onze missie wellicht herzien in het licht van de pandemie? Vragen waarbij je 
niet alleen naar het hier en nu moet kijken, maar waarvoor je ook met elkaar een goed beeld over de 
toekomst moet creëren.  
 
Het is belangrijk je te realiseren dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Iedere organisatie maakt 
haar eigen keuzes. Het is belangrijk dat management en toezichthouder goede gesprekken voeren met 
een open blik. Deze gesprekken worden aan de ene kant gevoed worden door gevoel, emotie en 
moraliteit. Aan de andere kant, dienen deze ook te worden gevoed met een gezonde dosis ratio en 
analyse. Streven we waarden na die in meerdere toekomsten te realiseren en maatschappelijk houdbaar 
zijn? Staat de waarde op de korte termijn in balans met die op lange termijn? Denk bijvoorbeeld aan de 
discussies over staatssteun aan bedrijven zoals KLM die toch massaontslagen hebben moeten 
doorvoeren. Goed te verdedigen vanuit korte termijn optiek en wellicht zelfs onvermijdelijk, maar 
tegelijkertijd een groot risico voor de license to operate, toekomstige omzet en marktaandeel. 
 

Match met unieke waarden en competenties 

Elke organisatie creëert unieke waarden voor haar klanten. Zij zet haar unieke competenties in om deze 
waarden te genereren. Samen met andere elementen als de doelgroepen en de distributiekanalen 
vormen deze onderdelen het businessmodel van een organisatie. De strategische keuzes die een 
organisatie maakt, zouden moeten bijdragen aan het versterken van het businessmodel. Gaat het om 
een radicale koerswijziging en leggen de keuzes de basis voor een nieuw businessmodel, dan nog is het 
belangrijk dat zij aansluiten bij de unieke waarden en competenties van de organisatie. Toen Netflix haar 
streamingsdienst startte was dit heel iets anders dan de videobrengservice die ze daarvoor boden. Toch 
bouwde de transformatie voort op het succesvolle abonnementsmodel, een unieke waarde van de 
organisatie. Mede hierdoor groeide Netflix uit tot de grootste streamingsdienst wereldwijd.  
 
In ons artikel ‘Scenario orkaan. En nu?’ schreven wij al dat de coronapandemie businessmodellen, zeker 
in sectoren als de horeca of toerisme, behoorlijk onder druk zet. Veel organisaties hebben hierin hun 
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creativiteit en innovatiekracht getoond. Autofabrikanten produceren beademingsmachines, hotels 
leveren roomservice buiten de hotelmuren, voedselgroothandels verkopen direct aan de consument, het 
zijn slechts enkele voorbeelden. De huidige crisis leidt tot andere overwegingen wanneer een organisatie 
nadenkt over (onderdelen) van haar businessmodel. Is het businessmodel richting de toekomst 
überhaupt nog houdbaar en rendabel? Accepteren we dat onze inkomstenstromen tijdelijk lager zijn, 
zodat we ons cruciale talent aan boord kunnen houden? De impact op distributiekanalen is evident, 
waarbij digitaal voor vrijwel alle organisaties (tijdelijk) het dominante kanaal is geworden.  
 
Tussen de regels spelen ook andere overwegingen mee. Welke rol spelen maatschappelijke waarden 
voor onze organisatie, naast financiële en klantwaarde(n)? Behouden we zoveel mogelijk 
werkgelegenheid? Kunnen en willen we investeren in building back better en wat betekent dit dan voor de 
verschillende onderdelen van ons businessmodel? Bouwen we een nieuwe fabriek in Europa of toch weer 
in Azië? Willen we ons intellectueel eigendom zoveel mogelijk beschermen of delen en inzetten voor the 
common good? De samenwerking tussen overheden, wetenschap en farmaceuten is hier een mooi 
voorbeeld van.  
 

Match met de toekomst 

Het derde criterium gaat over de toekomst. We kunnen deze niet voorspellen, maar we kunnen deze ook 
niet negeren. De pandemie roept de nodige onzekerheden en vragen op over de toekomst. De wereld 
kan zich met het virus als katalysator in veel verschillende richtingen gaan ontwikkelen. Wat doe je als we 
toch langer dan we hopen, of nu denken, in een lockdown blijven? En wat als alles juist sneller opengaat? 
Wat doe je als politiek en consument na de pandemie veel meer van organisaties vragen op het gebied 
van duurzaamheid of belastingen? Maar omgekeerd, wat als alles juist draait om snel herstel en de 
building back better ideeën slechts mooie leuzen bleken waar in de praktijk niks van terecht is gekomen? 
Of wat te denken van productie? Trekt de internationale handel en globalisering weer aan waardoor je 
productie kunt outsourcen naar bijvoorbeeld een Chinese partner? Of gaan we een tijd van 
protectionisme tegemoet waardoor je wellicht zelf een fabriek dichterbij huis moet bouwen?  
 
Verschillende toekomsten vergen verschillende keuzes. Maak jij de komende tijd keuzes die renderen in 
verschillende mogelijke toekomsten? Die je niet buitenspel zetten als de wereld onverhoopt toch een 
andere kant op beweegt? Een instrument om de toekomstvastheid van keuzes te beoordelen zijn 
toekomstscenario’s. Met scenario’s verken je meerdere denkbare toekomsten over het voor jou 
relevante speelveld. Speel je met de keuzes die je wilt maken voldoende in op de het kansen en de 
uitdagingen van verschillende mogelijke toekomsten? Of ben je eigenlijk te veel aan het doem- of juist 
wensdenken? Zijn de keuzes die je wilt maken ook voldoende robuust: zijn zij relevant in meerdere 
toekomsten? Als dit niet het geval is, hoe kan je die optie dan robuuster maken? Dit is waar dit 
keuzecriterium omdraait: speel je voldoende in op de kansen en bedreigingen vanuit de externe 
omgeving? In deze onzekere tijden, een criterium waar je zeker de nodige aandacht aan dient te 
besteden. 
 

Match met uitvoerbaarheid 

Keuzes maken is mooi, maar de plannen moeten uiteindelijk ook uitvoerbaar zijn. Daar gaat het vierde 
en laatste criterium over. Heb je de relevante kennis en vaardigheden in huis om bepaalde keuzes ook 
daadwerkelijk uit te gaan voeren? Of kun je die vaardigheden gemakkelijk verwerven? Heb je voldoende 
middelen? Vooral deze laatste vraag is voor veel organisaties een lastige. Sommige organisaties, denk 
aan horeca en hotels, die al langdurig (vrijwel geheel) gesloten zijn, staat het water aan de lippen. Andere 
organisaties kunnen weliswaar doordraaien, maar behouden hun reserves wellicht liever. Bijvoorbeeld 
om de diepe recessie het hoofd te bieden die door veel economen wordt voorspeld als gevolg van de 
pandemie. Maar wat als je nu een investering kunt doen, juist omdat de omstandigheden zo bijzonder 



 

 5 

zijn. Als je de mogelijkheid hebt een concurrent over te nemen tegen een fractie van de prijs van wat het 
anders was geweest? De coronapandemie heeft een behoorlijke invloed op de uitvoerbaarheid van 
keuzes. 
  
Organisaties in de zorg, het onderwijs, de retail en andere sectoren ondervinden al een jaar de impact 
van de covid-maatregelen op de dagelijkse operatie. Is iets wel uit te voeren met alle lockdowns en/of 
andere restricties? Niet alles is namelijk vanuit huis door je medewerkers te doen of op anderhalve 
meter. Heb je wellicht nieuwe, radicaal andere, vaardigheden nodig binnen de organisatie? En waar haal 
je die vandaan? Daarnaast roept de pandemie ook vragen op over toeleveranciers en supply chains. 
Kunnen bepaalde materialen of machines geleverd worden? Lukt het om zaken ook (betaalbaar) 
verscheept te krijgen? Dit zijn vragen waarop de antwoorden op korte en op lange termijn kunnen 
verschillen. Wellicht zijn bepaalde zaken nu niet te realiseren, maar op langere termijn wel. Dat betekent 
dat je nu dus al zaken in beweging kunt zetten. Denk aan de nu verviervoudigde kosten van 
containervervoer uit China, maar dat hoeft niet per se een permanente situatie te zijn. Andersom kan 
ook. Sommige zaken zijn nu wel mogelijk die in de toekomst anders kunnen liggen. Misschien kun je 
bepaald personeel nu wel makkelijk krijgen (denk aan horecapersoneel voor pakketbezorging), maar 
later niet meer. Nu kun je dus je slag slaan om talent of toeleveranciers aan je te binden voor de 
toekomst!  
 

Durf te kiezen! 

Urgente en belangrijke vraagstukken vechten voortdurend om aandacht binnen organisaties. In tijden 
van crisis zijn het vaak de urgente vraagstukken die aan het langste eind trekken. Begrijpelijk, maar het is 
belangrijk om de lange termijn niet uit het oog te verliezen. Bewust keuzes maken moet ook op de korte 
termijn. Dit vraagt niet om uitgebreide analyses en draagvlaksessies, maar om een afwegingskader om 
stil te staan bij de keuzes die je maakt. De vier criteria vormen dit afwegingskader. Ze zijn sterk met 
elkaar verbonden en moeten integraal worden beoordeeld. Dit vergt het nodige analyserend vermogen, 
maar toch zeker ook enige creativiteit en intuïtie. De toekomst is niet voorspelbaar, maar wel 
voorstelbaar. Kijk dus naar de criteria met een scherpe, maar ook open blik. Een blik die niet alleen op de 
komende maanden is gericht, maar ook op de volgende jaren. En schuw ook de wezenlijke, soms 
ongemakkelijke discussies en dilemma’s daarover niet. Het is verleidelijk om voor de veilige en 
vertrouwde korte termijn keuzes te gaan, maar hoe houdbaar en uitvoerbaar zijn die richting de 
toekomst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen over dit artikel? Neem contact op met Linda Kaput (l.kaput@jester.nl, 06 27 25 92 10) 
 
 

Klaar voor de Toekomst 
 
Jester Strategy ondersteunt jaarlijks tientallen organisaties bij het maken van keuzes. In ons boek 
‘Klaar voor de Toekomst’ lichten we dit keuzeproces uitgebreid toe. Hoe gaat dit in zijn werk, hoe kun 
je de beoordelingscriteria inzetten en wat betekent dit voor de keuzes? Het maken van keuzes is 
onderdeel van onze aanpak voor strategie-ontwikkeling: de Strategy CUBE. Strategie is complex, de 
Strategy CUBE maakt de complexiteit hanteerbaar en biedt goede handvatten om tot een gedragen 
strategie voor de organisatie te komen. In januari 2021 is ons boek Klaar voor de toekomst 
uitgekomen, waarin we stap voor stap beschrijven hoe organisaties strategie kunnen ontwikkelen met 
behulp van de Strategy CUBE. Ons boek is te koop op Managementboek.nl. Of vul jouw strategische 
uitdaging in en maak kans op een van de 50 gratis exemplaren!  
 



 

 

 


