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Stap 1

Omgaan met de turbowereld

Het is maandagochtend...
In Washington overweegt de president van de vs vanuit zijn kantoor in het Oval Office of hij het bevel zal geven Iran aan te vallen.
In Idaho zit Warren Buffett te bedenken of hij aandelen CocaCola zal verkopen of juist bij zal kopen.
In Madrid piekert een moeder, Maria Gonzalez, of ze haar kind
zal laten huilen tot het in slaap valt of het zal oppakken en troosten.
Ik zit naast mijn vaders bed in een ziekenhuis en moet beslissen of
ik de artsen nu laat opereren of pas morgen.
Ons hele leven nemen we zwaarwegende beslissingen met grote gevolgen. We krijgen te maken met moeilijke problemen die
we helemaal zelf moeten oplossen. Daarnaast maken we dagelijks wel tienduizend triviale keuzes,1 227 alleen al over eten.2
Met of zonder cafeïne? Small, medium, large, of toch extra
large? Colombiaans, Ecuadoriaans of Ethiopisch? Hazelnoot,
vanille of naturel? Room of melk? Bruine suiker of een zoetje?
Een verkeerde beslissing over de koffie is geen ramp. Een
misser over je geld, gezondheid of werk kan betekenen dat je
zieker of armer wordt, of zelfs je baan verliest. Beslissingen
over anderen – je ouders, je kinderen, je land of je personeel –
11
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kunnen permanente gevolgen hebben voor hun leven, nu en in
de toekomst.
Onjuiste keuzes kunnen bij jonge mensen leiden tot een pensioengat, bij artsen tot niet-herkende tumoren, bij directeuren
tot rampzalige investeringen, bij regeringen tot zinloze oorlogen, en bij ouders tot onherstelbare trauma’s bij hun kinderen.
Dit boek gaat over slimmer beslissen wanneer de uitkomst
echt belangrijk is en de inzet hoog – voor politici, zakenmensen, professionals of ouders.

Jezelf slimmer denken
Het is eigenlijk merkwaardig dat we zo weinig nadenken over
de kwaliteit van onze besluitvorming en manieren om die te
verbeteren. En dat lessen in goede besluitvorming ontbreken in
ons onderwijsprogramma.
We denken weinig na over de vraag hoe we denken.
Als je mensen vraagt hoe ze tot een besluit zijn gekomen, beginnen ze meestal te hakkelen. We onderzoeken zelden hoe we
tot onze beoordelingen komen, hoe we voorspellingen doen en
keuzes maken.
Vanwege je gezondheid, financiën en veiligheid moet je kritisch kijken naar de manier waarop je beslissingen neemt. Het is
een kwestie van jezelf serieus nemen. Als je je toekomst niet lijdzaam door anderen wilt laten bepalen, moet je beter worden in
het nemen van beslissingen. Met je ogen wijd open, je hersenen
op ‘actief’.
Wat moet je leren? Beter informatie verzamelen, filteren en
verwerken. Slimmer bepalen wie je vertrouwt en wiens aanbevelingen je opvolgt. Handiger je opties analyseren en verschillende meningen afwegen. Duidelijker in beeld krijgen hoe je
beslissingen neemt. Dan begrijp je hoe je emoties, gevoelens,
stemmingen en herinneringen je keuzes bepalen, en dan ken,
begrijp en beheers je je omgeving beter.
12
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Je moet vooral leren omgaan met drie aspecten waarin je
omgeving je ernstig beperkt in je vermogen om slim te denken
en verstandig te kiezen.

Verdrinken in de stortvloed
Dit is immers het tijdperk van de informatievloed, van adverteerders, marketeers en mediakanalen die je tweeten, sms’en en
online volgen, van Facebook-nieuwsoverzichten en Amazonaanbevelingen. Je wordt overspoeld met informatie totdat je erin verzuipt.
Een weekeditie van The New York Times bevat meer informatie dan iemand in de zeventiende eeuw in een heel leven
voor zijn kiezen kreeg.3 In 2008 verwerkten we drie maal zoveel
informatie als in 1960.4 In 2020 zullen we vierenveertig maal
zoveel data produceren als vandaag.5
Onze lichamen zitten nog in het stenen tijdperk en kunnen
niet omgaan met deze stortvloed. De evolutie gaat langzaam,
maar het is snel hoogwater geworden. Je hart gaat sneller kloppen als je wordt geconfronteerd met grote hoeveelheden nieuwe informatie – betrouwbaar of niet. Je ademhaling wordt oppervlakkiger, je begint te zweten: de informatievloed brengt je
lichaam in crisismodus.6
Onderzoek wijst uit dat we hoogstens zeven verschillende
stukjes informatie tegelijk kunnen vasthouden in ons geheugen.7 Maar als ik google ‘Welke kwaliteiten moet een chirurg
hebben?’, krijg ik vier miljoen hits. Zo’n immense berg informatie overspoelt ons. Daarom bekijken de meeste mensen alleen de eerste paar links op de eerste pagina van de zoekresultaten.8 Het beste antwoord zit daar misschien niet tussen, maar
meer kunnen we niet aan.
Hoe kun je de ruimte vinden om rustig na te denken terwijl
al deze gegevens op je afkomen? Hoe kun je nuttige informatie
distilleren uit al deze ruis?
13
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Want er zit beslist nuttige informatie tussen alle chaos. De
stortvloed heeft ook een voordeel: je kunt informatie in een ruwe, onbewerkte vorm krijgen – rechtstreeks uit de bron, zonder
tussenkomst van de traditionele poortwachters. Dat is een
enorme kans voor beslissers. Maar welke informatie van alle
data die rond dwarrelen in het digitale landschap je kunt vertrouwen, is niet eenvoudig te achterhalen.
In augustus 2011 braken in Londen op grote schaal rellen uit:
delen van de stad gingen in vlammen op, winkels werden geplunderd. Dure spullen – van schoenen tot breedbeeld-tv’s –
werden meegenomen. De politie keek machteloos toe.
Het probleem was niet een tekort aan informatie. De politie
volgde de sociale media op de voet, maar werd overstroomd
door de 2,6 miljoen tweets die tijdens de vijf dagen van de rellen circuleerden.9 Allerlei verhalen deden de ronde op Twitter
– soms politiek getint, soms alsof ze uit een kinderboek kwamen: relschoppers die McDonald’s binnenvielen om hun eigen eten te koken, het London Eye-reuzenrad dat in brand
werd gestoken, een tijger uit London Zoo die werd vrijgelaten.
Geconfronteerd met zoveel informatie was het voor de politie lastig om te bepalen welke verhalen te vertrouwen waren en
welke niet. Naar welke incidenten moest zij mensen sturen?
Welke berichten moest zij negeren? (Al deze tweets bleken overigens onwaar!)
In al haar overvloed is de informatie verbrokkeld, vaag en afkomstig uit allerlei verschillende bronnen. Hoe weten we wat
we moeten geloven en wat niet, zodat we het digitale rendement
kunnen oogsten? Dat gaan we uitzoeken in dit boek.

Drup, drup, drup, ping, ding, ring
Bij dit informatiespervuur komt nog de voortdurend vallende
druppel – een Chinese martelmethode – van de afleiding. Al met
al geen gemakkelijke context om beslissingen in te nemen.
14
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Omgaan met de turbowereld

E-mail is in dit opzicht de grootste vijand, met zijn voortdurende meldingen, geluidssignalen of knipperende lichten, al
naar gelang het medium.
Sommigen zagen al aankomen dat we gemakkelijk de greep
op dit medium zouden verliezen. In 1984 – e-mail begon net
gewoon te worden – waarschuwde Jacob Palme dat ‘elektronische mailsystemen, indien door veel mensen gebruikt, ernstige
informatieoverbelasting veroorzaken’. Palme was computerwetenschapper bij het qz Computer Centre van de Stockholm
University. Daarnaast schreef hij misdaadromans.
De oorzaak van dit probleem [schreef Palme] is dat het zo eenvoudig is om een bericht te sturen aan een groot aantal mensen,
en dat systemen vaak zo ontworpen zijn dat de afzender te veel
controle krijgt over het communicatieproces, en de ontvanger
te weinig... Naarmate de berichtensystemen groeien – en steeds
meer verbonden worden – zal dit een probleem worden voor
bijna alle gebruikers.10
Nu is Palmes voorspelling uitgekomen. Dit is het tijdperk van
cc en bcc. Met één muisklik kun je een e-mail sturen aan iedereen die je kent. We sturen voortdurend informatie aan
mensen die deze informatie niet nodig hebben. In 2012 werden
per minuut meer dan 204 miljoen mails verstuurd, dag in dag
uit.11
Hoeveel mails ontvang jij per dag? Wat doen al die berichten
met je vermogen om te denken, te plannen, te beslissen, je te
concentreren?
En dat is alleen nog maar e-mail. Voeg daarbij het constante
achtergrondlawaai van kantoortuinen – het gepiep van mobiele
telefoons, sms- en msn-berichten, Skype-oproepen, telefoontjes, websites die je aandacht opeisen – en je krijgt een beeld van
de afleiding waaraan we blootstaan. Drie kwart van ons wakende leven zijn we bezig om informatie te verwerken.12 Henry Kis15
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