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De hele dag door maken we beslissingen. Kleine of juist 
hele grote. In vastgoed- en gebiedsontwikkeling is dit niet 
anders, constant worden knopen doorgehakt. Bij veel van 
die beslissingen denken we heel bewust na over de 
mogelijke gevolgen. Maar uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat onze beslissingen lang niet altijd logisch en 
rationeel zijn.  

Wij, mensen, maken regelmatig onbewuste denkfouten 
(zogenaamde ‘biases’) die leiden tot onlogische of 
risicovolle beslissingen. Er zijn legio bekende voorbeelden. 
Neem de renovatie van de SS Rotterdam of de aanleg van 
de Noord/Zuid-lijn. Maar ook in ons dagelijks leven maakt 
ons onderbewustzijn keuzes, bijvoorbeeld door de grote 
afkeer van de mens voor verlies. 

Denkfouten maken is heel menselijk en we doen het 
allemaal. Gelukkig kunnen bewustwording en concrete 
handvatten ons leren effectiever te werken. Tijdens de 
Masterclass leer je de belangrijkste lessen uit de 
gedragspsychologie (en gedragseconomie) die je meteen 
toe kunt passen op besluitvorming, risico’s en het 
inschatten van kansen. De Masterclass is onder andere 
gebaseerd op het werk van de psycholoog Daniel 
Kahneman, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 
2002 en de inzichten van Nicholas Taleb die het boek “de 
Zwarte Zwaan” schreef. 

LEERDOELEN VAN DE MASTERCLASS 
- Herken denkfouten van het menselijk ‘systeem’
- Bewustwording van psychologische patronen die

besluiten en het inschatten van risico’s beïnvloeden
- Ontwikkelen van handvatten om risico’s beter in te

schatten en rationeel keuzes maken
- Met een verrassende blik naar ons werkveld kijken

VOOR WIE? 
- Planeconomen, voornamelijk op strategisch niveau
- Projectmanagers bij gebiedsontwikkeling
- Projectcontrollers bij gebiedsontwikkeling
- Professionals werkzaam in gebiedsontwikkeling die

betere beslissingen willen maken

PROGRAMMA 
De Masterclass is één (intensieve) dag. Wij zorgen 
ervoor dat ook de innerlijke mens niets tekort komt. 

Het ochtendprogramma staat in het teken van 
gedragspsychologie, denksystemen, heuristieken en 
biases. Na een heerlijke lunch, leggen we in het 
middagprogramma de relatie met risicomanagement, 
financiële beslissingen en bovenal de koppeling met 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  

Naast de theorie gaan we vooral actief met cases aan 
de slag. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie 
ervaringen uit de praktijk! Verder doen we een aantal 
testjes, we laten je keuzes maken en analyseren het 
mechanisme achter die keuzes. 

We werken het liefst in kleine groepen van maximaal 
acht personen. Onze ervaring leert dat dit zowel voor 
ons als voor jou, als deelnemer, een prettige 
groepsgrootte is.  

Na afloop kun je de overeenkomsten tussen een 
kalkoen, een zwarte zwaan en een loterij met 
overtuiging uitleggen aan je collega’s en neem je 
bewust en onbewust nog betere beslissingen. 

Masterclass 
De Psychologie van Planeconomie 

WAT HEBBEN EEN KALKOEN, EEN ZWARTE ZWAAN EN EEN KRASLOT MET ELKAAR GEMEEN? 
JE ONTDEKT HET TIJDENS DE MASTERCLASS “DE PSYCHOLOGIE VAN PLANECONOMIE” 
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