
Korte gebruiksinstructie AHP – tool 
 

Technisch 

• De tool is gebouwd in MS-Excel2010. De tool werkt ook in versie 2007, maar niet in oudere 

versies; 

• De tool bevat macro's. Omdat deze oorspronkelijk is gebouwd als interne Belastingdienst-tool is 

niet geïnvesteerd in een beveiligingscertificaat. U krijgt daarom mogelijk 

beveiligingswaarschuwingen, maar u kunt deze negeren. Gebruik blijft echter voor eigen risico! 

• Afhankelijk van gebruik op een desktop, laptop of beamer kan zonder omweg de schermgrootte 

worden ingesteld met een schuifbalk in het startscherm van het programma; 

• De tool is gebaseerd op MS-Excel, maar opent niet zichtbaar als dit programma. Met de 

toetscombinatie ctrl-t(oevoegen) kunnen de werkbalken van Excel weer worden toegevoegd, 

met ctrl-w(eghalen) is deze ballast weer weg voor gebruik in een sessie. 

 

Praktisch 

• Doorloop de stappen 1 en 2 zo mogelijk vóór de groepssessie, kies daarbij kernwoorden als 

omschrijving van de criteria; 

• In stap 1 kun je zorgen welke wegingspercentages worden uitgedeeld voor prijs en kwaliteit. Je 

kunt werken mèt een vast aandeel voor prijs (bijvoorbeeld 30%) waarna de resterende 

procenten (bijv. 70%) worden verdeeld volgens de methode, ofwel zònder betrokkenheid van 

prijs waarmee 100% wordt verdeeld met de methode. Kies bij meenemen van prijs de knop 'ja' 

bij 'prijscriterium actief' èn kies het percentage dat prijs krijgt (kwaliteit krijgt automatisch de 

rest). 

• Zet in stap 1 de te wegen (sub)gunningscriteria al zo veel mogelijk op de verwachte volgorde van 

belangrijkheid naar minder belangrijk, van boven naar beneden. Dit werkt rustiger bij het 

doorlopen van de vergelijkingen; 

• In stap 3 ga je met de groep aan de slag. De cirkel midden op het scherm toont de voortgang 

(het aantal stellingen dat nog te gaan is), de klok helpt bij die voortgang; 

• Bij het vergelijken gaat het om verhoudingen. Als bij de eerste stelling(en) discussie ontstaat 

over '3 keer zoveel' of '6 keer zoveel', vergeet dan de getallen en hanteer grofweg 'beetje 

belangrijker' tot 'zeer veel belangrijker' en koppel daaraan je eigen getal. Door die keuze 

gevoelsmatig consequent te volgen blijven de verhoudingen gelijk en volgt het gewenste 

resultaat. Weet wel, wanneer de extremen niet worden opgezocht tenderen de gewichten naar 

elkaar toe...; 

• Voor diegenen die ook de het vierdelige artikel lazen, wat wij aanraden voor een breder begrip, 

hierin wordt een oude versie van de tool besproken: de laatste versie is iets intuïtiever gemaakt. 

Er is geen sprake meer van méér of minder belangrijk, maar er is een schuif gemaakt tussen de 

twee wensen, welke naar de belangrijkste wens kan worden geschoven; 

• Tot slot: hoe tegenstrijdig dit ook lijkt, de resultaten zijn niet heilig. Ze helpen om een overzicht 

te geven van de kennelijke verhoudingen. Afronden is aan te raden. 

 

We stellen het altijd op prijs feedback te ontvangen na toepassing van de tool. Met deze ervaringen 

kunnen we eventueel verbeteringen aanbrengen. 
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