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Schuif onderwerpen in een prioriteitsvolgorde op een pc, tablet of een smartphone. 

Makkelijk, snel, met veel deelnemers en creëer betrokkenheid en draagvlak. 

Snelle gegevensverzameling en prioriteitenanalyse bij o.a.        

bezuinigingen, strategieën, investeringen, projectenportfolio, be-

leidsonderwerpen, beloningsvraagstukken, productinnovaties en 

klantonderzoek.  

 

Voor alle informatie over het gebruik van RankSys: 

www.goesconsult.nl of bel 0294-252506 

Joost Zuidberg, CEO Cardano Development: “Ons bedrijf is actief in het ontwikkelen van schaal-

bare innovatie in de financiële sector in ontwikkelingslanden. Wij zijn vaak betrokken in com-

plexe consulatie van stakeholders in bepaalde marktsegmenten, bijvoorbeeld om een nieuw 

financieel product vorm te geven die optimaal beantwoord aan een specifieke vraag in de 

markt. Een goed voorbeeld is werkkapitaal voor het MKB in Kenia, wat niet in de huidige markt 

wordt aangeboden. Ranksys biedt ons de mogelijkheid om deze feedback op een intuïtieve en 

duidelijke manier bij stakeholders op te halen, met veel duidelijkere uitkomst dan de klassieke 

vragenlijsten“. 



Werkwijze 

Een RankSys project is erg makkelijk en zeer snel te organiseren. Laat minimaal 10 personen, 

bijvoorbeeld medewerkers/klanten/OR-leden/congresdeelnemers, met pc of smartphone bij 

een vraag, onderwerpen schuiven in een prioriteiten volgorde. De beoordelingen leiden tot een 

gezamenlijke prioriteiten volgorde en gelijke onderwerpen worden samengevoegd.  

In de onderstaand voorbeeld is gerankt door 10 leden van een politieke partij. Per onderwerp 

staat het aantal keren dat een onderwerp op een plaats in de rangorde is geplaatst. Zo hebben 

6 deelnemers Bibliotheek op 1 gezet. Van de groep deelnemers oordeelt een meerderheid (7 

van de 10) dat “Bibliotheek” op plaats 1, 2 of 3 staat. Verder heeft o.a. onderwerp “Toerisme en  

cultureel erfgoed” een grote spreiding en wordt daarmee controversieel.  

Vraag: “op welke onderwerpen mag niét bezuinigd worden”.  

Opbrengst 

    Snel en makkelijk veel gegevens verzamelen en analyseren bij prioriteitsvragen, statistische 

verbanden zien tussen groepen respondenten en onderwerpen, eerlijk en objectief, ga in     

gesprek en neem prioriteitsbeslissingen met maximaal draagvlak.   

Geel gearceerd is het gebied met samengevoegde onderwerpen met maximale overeenstemming. 
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