
  

    
 

 
 

 

 

Factsheet probleemdefinitie, probleemboom, 

doelenboom 
 
In deze factsheet staat kort opgesomd hoe je tot een goede probleemdefinitie 

komt. Deze factsheet kan bijvoorbeeld in een workshop met bij het beleid 

betrokken partijen worden doorlopen om tot een goede, volledige en door 

iedereen gedeelde probleemdefinitie te komen:  

 

Problemen definiëren 

 

Doorloop de volgende stappen om tot een sluitende probleemdefinitie te komen: 

 

- Beschrijf een probleem concreet als een huidige negatief gewaardeerde 

situatie. 

 

- Beschrijf daarbij een probleem nog niet in termen van de oplossing. 

 

- Voor wie is het precies een probleem en waarom? 

 

- Ga na van welke bij "betrokkenen" geïdentificeerde partijen je hierover 

informatie hebt. 

 

- Onderbouw de probleemsituatie zo mogelijk met onderzoeksresultaten en 

cijfers. Bijvoorbeeld een beschrijving van de huidige marktstructuur. 

 

Voorbeeld: 

 

'Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen voorhanden' is een verkeerde 

formulering, want deze leidt standaard tot de oplossing 'zorg dat er 

gewasbeschermingsmiddelen komen" 

 

'De gewassen worden bedreigd door ongedierte' is daarentegen een goede 

formulering, deze laat namelijk nog mogelijkheden voor alternatieven zoals "zet 

de natuurlijke vijanden van ongedierte in om de gewassen te beschermen" maar 

ook "zorg dat er gewasbeschermingsmiddelen komen" 

  

 

Hulpmiddel: De probleemboom  

 

Een handig middel om oorzaken en gevolgen (”de feiten”) van een probleem in 

kaart te brengen is de probleemboom.  

 

Een probleemboom maken 

 

Een probleemboom maak je als volgt: 

 

- Identificeer de belangrijkste problemen.  

- Kies één probleem als centraal probleem.  

- Zet de directe oorzaken van het centrale probleem eronder en zet de directe 

gevolgen er boven.  

- Als het probleem gedragscomponenten heeft, specificeer deze dan.  

 

 



 
 

 

    
 

  

 

 

 

- Construeer een probleemboom die de verbanden tussen oorzaken en 

gevolgen toont.  

 

Doelenboom 

Na het maken van een probleemboom, kun je deze omzetten naar een 

doelenboom. De doelenboom volgt uit de probleemboom. 

 

Werkwijze 

 

1. Van boven naar beneden: zet de elementen in de probleemboom om van 

problemen naar doelen (gewenste omstandigheden). 

2. Controleer of de doelenboom compleet en valide is. 

3. Indien nodig: herzie doelformuleringen. 

-Verwijder onrealistische of anderszins onnuttige doelen. 

-Voeg nieuwe doelen toe. Dat kunnen ook subdoelen zijn die gericht zijn 

op het wegnemen van barrières bijvoorbeeld voor gedragsverandering. 

4. Van beneden naar boven: verbind doelen en middelen met lijnen. 

-Niet elke oorzaak-gevolg relatie wordt automatisch ook een doel-middel 

relatie. 

 

 

Voorbeeld van een probleem -en doelenboom:  

 

 

 
 
 
 

 


