
  

 

 

Tilburg University

Regels in de éénpersoonssamenleving

Barendrecht, J.M.

Published in:
Ars Aequi

Publication date:
2008

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Barendrecht, J. M. (2008). Regels in de éénpersoonssamenleving. Ars Aequi, 57(2), 117.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/9ee6c8c7-0ef6-46a9-88ae-dbf8f08bfe7c


 
Regels in de éénpersoonssamenleving 

    AA 2008, nummer 2,  p.117 
 
Voor we andermans leven gaan bestieren, zouden we eigenlijk eens moeten kijken hoe 
we orde in ons eigen leven brengen. Iedere dag nemen wij duizenden beslissingen. Over 
opstaan of nog blijven liggen, wassen, haren drogen, warmer of koeler kleden, zwaar of 
gezond ontbijten, de route naar het werk, de talloze manieren om het werk te organiseren, 
de ontelbare mogelijkheden om een vrije avond door te brengen, en zo door tot aan de 
keuze van het moment om het licht uit te doen. De tijd die we voor al die activiteiten 
hebben, is schaars, en de tijd die we nodig hebben om te beslissen gaat daarvan af.  

Gelukkig is alles wat we vaak doen te automatiseren. Zo ook beslissen. In de ogen 
van besliskundigen zijn regels een antwoord op het in 1957 door de econoom Herbert 
Simon gesignaleerde probleem dat informatie verzamelen voor een goede beslissing 
tijdrovend en kostbaar is. Regels zijn een manier om op kosten van beslissen besparen. 
Regels zorgen ervoor dat we niet steeds hoeven te onderzoeken of een handeling goed 
beantwoordt aan onze behoeften.  

Om één of andere reden zijn regels onder sociale wetenschappers niet erg 
populair. Er zijn slechts een paar onderzoeken naar het ontstaan van routines. Routines 
lijken op de beslispatronen van experts: situatie, herkenning, beslissing, binnen een 
seconde. We beslissen na verloop van tijd automatisch wat we doen als we opstaan en 
welke route naar het werk we nemen. Routinevorming blijkt verrassend snel te gaan. De 
ene persoon automatiseert eerder dan de ander. Maar als mensen gemiddeld zo’n zes keer 
in dezelfde beslissituatie terechtkomen, gaan ze al patronen vormen.   

Soms ontstaan routines vanzelf, als een soort intuïtieve standaardisatie, soms maken 
we de afweging expliciet. Voor veel situaties waarin we vaker terechtkomen is het 
handiger om één keer zorgvuldig te beslissen. Je denkt één keer na over de voor- en 
nadelen van verschillende manieren om een moeilijk werkje te doen. Daar maak je een 
regel van, zodat je de volgende keren op de automatische piloot kunt werken, totdat je 
ontdekt dat het beter kan, en je de routine verandert.  

Routines bevatten kennis over goede beslissingen, die we ook met elkaar kunnen 
uitwisselen. Dan zullen we de structuur van de beslissingen expliciet moeten maken. 
Ouders vertellen kinderen om bij de stoeprand naar links, dan naar rechts, en dan nog een 
keer naar links te kijken. We geven elkaar recepten, die aangeven hoe de ander 
stapsgewijs tot een lekker gerecht kan komen en bij ieder apparaat zit een 
gebruiksaanwijzing. Misschien ligt het gebrek aan enthousiasme van onderzoekers aan 
het feit dat dit soort teksten saai zijn, en vaak moeilijk te begrijpen. Toch zijn ze soms 
handig, die stapsgewijze beschrijvingen van een manier om met een belangenafweging 
om te gaan en een beslissing daarover te nemen. 

Regels lijken vaak van buiten te komen, opgelegd door bazen en staten. Maar zelf 
zijn we waarschijnlijk de grootste bron van orde en recht. 
        


