
Werkgroep Bestuurlijke PC
8 mei 2017 om 19.00 uur

Aanwezig raad: Jan Mülder (vrz.), Albert Kramer, Wout van den Brink, André Dijkshoorn en  
Ina Schutte (grif.)
Aanwezig organisatie: Wethouder Dragt, Bert de Brouwer, Paul Koops en Arna de Jong. 
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Besluitenlijst / beknopt verslag
1. Opening vaststelling agenda

Vastgesteld
2. Bespreking nieuw model voorjaarsnota

Paul Koops schtets dat dit de derde en laatste stap is in proces modernisering P&C 
cyclus en geeft toelichting op het voorgestelde model voorjaarsnota. Nieuw onderdeel 
is de liquiditeitsprognose, deze wordt belangrijke agv rentebeleid. 
De werkgroepleden achten het een goede aanzet, enkele aanvullende opmerkingen 
worden overgenomen: 
- Zoveel mogelijk grafieken en tabellen, minder tekst. 
- Hanteren van toelichtende titels bij grafieken;
- Voorkom herhalingen, werk met verwijzingen (evt. links) naar belangrijke context 

die reeds bekend geacht wordt (bijv. waar staat samenwerking BLNP voor);
- Plaatsen van hyperlinks naar relevante college- en raadsvoorstellen/-besluiten;
- Daar waar raad iets wordt voorgesteld moet dit door middel van markering eruit 

springen (vette tekst, of icoontje in marge);
- Andere term voor kop “Beheersdeel”;
- Bij “begrotingswijziging” duidelijk aangeven waar het betrekking op heeft, bijv. 

“stand tot nu toe” / “lopende jaar”. 

3. Smart formuleren doelstellingen
Werkgroep bespreekt drie varianten die kunnen worden gehanteerd: AMORE, 
SMART en MECE (zie schematisch overzicht volgende pagina)
In feite komt het neer op: “Hoe krijg je inzicht in waarnaar je op zoek bent?”
Bij een kaderstellende doelstelling zal eerder van AMORE gebruik worden gemaakt.
Bij een begroting wil je eerder een SMART formulering op prestaties. 
MeCe is een instrument om strak te structureren en dubbeling of 
onzuivere/onduidelijke indeling in subdoelen te voorkomen. 
De werkgroep geeft mee: houd het kort en pas flexibel toe. 

4. Wat verder ter tafel komt
Geen opmerkingen. 

5. Sluiting
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Overzicht modellen formuleren doelstellingen

MECE-principe
Het MECE-principe is een 
uitgangspunt voor het opdelen van 
een groep (verzameling) in 
een partitie, dat wil zeggen in 
deelgroepen die geen 
gemeenschappelijke elementen 
hebben.
AlgemeenBewerken

Het Engelse acroniem 'MECE' staat 
voor Mutually Exclusive, Collectively  
Exhaustive, oftewel wederzijds 
uitsluitend en gezamenlijk 
uitputtend. Het is een groeperingsprincipe met als uitgangspunt dat een groep in subgroepen 
wordt opgedeeld die geen overlap kennen en gezamenlijk de gehele groep representeren. 
Hantering van het MECE-principe bij data-analysevoorkomt het dubbel tellen of het over het 
hoofd zien van data. Het creëert maximale helderheid en maximale volledigheid. Door 
middel van een analyse aan hand van het MECE-principe probeert men de besluitvorming te 
verbeteren. Potentiële risico's kunnen makkelijker geïdentificeerd worden, en men kan aan 
hand van de MECE-analyse een beter onderscheid maken tussen relevante en minder 
relevante elementen van een dataset.
VoorbeeldBewerken

Een voorbeeld van een MECE-categorisering is het opdelen van een groep mensen naar 
geboortejaar (aangenomen dat dit bij iedereen bekend is). Een voorbeeld van niet-MECE-
categoriseren is het opdelen van een groep mensen naar nationaliteit. Nationaliteiten zijn 
niet wederzijds uitsluitend, aangezien mensen meer dan één nationaliteit kunnen hebben. 
Nationaliteiten zijn tevens niet gezamenlijk uitputtend aangezien er mensen zijn zonder 
nationaliteit.
GebruikBewerken

Het MECE-principe wordt veelvuldig gebruikt door het adviesbureau McKinsey.[1]
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https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Partitie_(verzamelingenleer)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/MECE-principe#cite_note-1
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Adviesbureau
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=MECE-principe&action=edit&section=3
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=MECE-principe&action=edit&section=2
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Statistiek#Exploratieve_statistiek
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Acroniem
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=MECE-principe&action=edit&section=1
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