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een probleem?

Wat als… het ingewikkeld wordt?

Wat als… het onzeker wordt?



een probleem?



Verschillende soorten problemen?

Cynefin Framework

By David Snowden 



Verschillende soorten problemen?

Uitkomst Aanpak Eigenschappen

Eenvoudig
(simple)

duidelijk
tolerant

gradueel

proberen en 
verbeteren

flexibel
tolerant natuurlijk

Ingewikkeld
(complicated)

accuraat 
& precies 

(vele) 
rigide regels

& proces
reproduceerbaar

bedreigend
<>

uitdagend

Onzeker
(uncertain) 
(complex)

onzeker
optimaal?

creatief
flexibel

slecht 
reproduceerbaar

bedreigend
<>

speels



max. 5’ BREAKOUT

1. voorbeelden: 1 moeilijk en 1 makkelijk
2. wat vind ons brein hiervan?

Simple - Complicated - Complex



Verschillende soorten problemen
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Wat als… het ingewikkeld wordt?

expertise



op papier/in hoofd: 5 x 5 = ?



op papier/in hoofd: 25 x 25 = ?





25 x 25 = 25 x 100 / 4 = 2500 / 4 = 1250 / 2 = 625

25 x 25 = 25 x 20 + 25 x 5 = 25 x 2 x 10 + 25 x 10 / 2 = 500 + 250/2 = 625

25 x 25 = 100/4 x 100/4 = 100 x 100 / 4 x 4 = 10000 / 16 = 5000 / 8 = 2500 / 4 = 1250 / 2 = 625

25
25

x ------
25
100
100
400

------
625



overleven? tijd en energie sparen!



2 snelheden, cognitieve shortcuts



5 x 5 = 25 , want dat ging het vlotste



25 x 25 = 









Alle verslavende zaken zijn duur

Sommige sigaretten zijn goedkoop

Sommige sigaretten zijn niet verslavend



Alle verslavende zaken zijn duur

Sommige sigaretten zijn goedkoop

Sommige sigaretten zijn niet verslavend



iedereen heeft ze ongeacht 
intelligentie

iedereen heeft ze ongeacht 
kennis

iedereen heeft ze ongeacht 
expertise & ervaring

weten dat je ze hebt … 
doet er niet toe

Ik geloof niet dat ik altijd gelijk heb,
maar ik geloof wel altijd dat ik gelijk heb.



een betere wereld begint bij …
omgaan met onbewuste shortcuts



iedereen heeft ze ongeacht 
intelligentie

iedereen heeft ze ongeacht 
kennis

iedereen heeft ze ongeacht 
expertise & ervaring

weten dat je ze hebt … 
helpt je niet 

maar je kan je er wel op 
organiseren ...



https://busterbenson.com/biases/



Projection Bias Choice-Supportive 
BiasAnchoring Bias

Overconfidence 
Effect IKEA Effect Hindsight Bias

Voorbeeld?



BREAKOUT

Kies een cognitieve shortcut in een situatie.
Hoe beter organiseren?

Cognitieve Shortcuts (Biases)



⠲ tijd brengt raad

⠲ grote initiatieven stapsgewijs

tips

⠲ Kijk vooruit, niet achteruit

⠲ Niet ja/nee, wel A, B of C: opties met consequenties



Wat als… het onzeker wordt?

state of mind



2 oorzaken van inherente onzekerheid

niet-
deterministisch

niet volledig 
observeerbaar



Algemeen: “Er zijn geen zekerheden meer.”



Concrete situaties: “Ik weet wat er komt.”



Hoe je omgaat met wat je
niet weet

is minstens zo belangrijk als 
wat je wél weet.



Eerste Hulp Bij Onzekerheid

⠲ Test: experimenten → gecontroleerd leren

⠲ “Theorie”: wat we weten, “weten” en niet weten

⠲ Challenge, durf doorvragen → Hypotheses



Eerste Hulp Bij Onzekerheid

⠲ Challenge, durf doorvragen → Hypotheses

⠲ Test: experimenten → gecontroleerd leren

⠲ “Theorie”: wat we weten, “weten” en niet weten



Overzicht

Uitkomst Aanpak Eigenschappen Let op!

Eenvoudig
(simple)

duidelijk
tolerant

gradueel

proberen en 
verbeteren

flexibel
tolerant natuurlijk

en enigszins
Ingewikkeld

(complicated)

accuraat 
& precies 

(vele) 
rigide regels

& proces
reproduceerbaar

bedreigend
<>

uitdagend

en enigszins
Onzeker

(uncertain) 
(complex)

onzeker
optimaal?

creatief
flexibel

slecht 
reproduceerbaar

bedreigend
<>

speels

Theorie

Hypotheses

Teststate of mind

expertise



https://www.linkedin.com/in/stijndecneut/ https://nofairies.com/


