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HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN? 
 

Over de complexiteit van stedelijk bestuur 



Standaard 

Weinig  

Complex 

Veel 

Werk Tijd 



Complexiteit 

Aard 

Reactie 

Effecten 



abababab [...] 

Elementen 

Volgorde 



abcabdabe [...] 



abc11avfda33e [...] 

Soms 

herkenbaar 

Soms 

onherkenbaar 
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onvolledige informatie 

vs. 

volledige informatie 



onvolledige informatie 
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Hoeveel weten we niet? 



Hoeveel weten we niet? 

Onbekendheid is onzekerheid 

 

... we weten niet precies wat we moeten doen  

en of we ons doel gaan bereiken 



Onbekendheid is onzekerheid 

 

Waar veroorzaakt dit? 

Context 

Tijd 



Context 

• Generieke elementen 

 Suburbanisatie 

 

• Specifieke elementen 

 Politieke voorkeuren 

 

• Stad als bijzondere configuratie 

 Rotterdam, Coventry, Dresden 



Context 



Tijd 

• Verleden als rechte pijl 

 Rotterdam als arme stad 

 

• Toekomst open 

 Effect crisis op projectontwikkelaars 

 

• Stad als tijdasymmetrische configuratie 

 Havenplan 2000+ 



Tijd 



Onbekendheid is onzekerheid 

 

Hoe gaan we hier mee om?  

Simplificatie 

Complexiteits-

creatie 



Simplificatie 

• Bewust proces 

 Regels, protocollen, procedures 

 Intern afstemmen 

 Afbakenen projecten, programma’s 

 Inschatten risico’s 



Simplificatie 



Simplificatie 

• Onbewust proces 

 Brein kanaliseert informatie 

 Heuristieke besluitvorming 

 



Simplificatie  



Simplificatie 

• Informatie opgenomen: 

 Aandacht geven 

 Past bij verwachtingen 

• Informatie verdwijnt: 

 Geen aandacht 

 Anders dan verwacht 

• Informatie verandert: 

 Missend: aangevuld door geheugen 

 Oud: herinterpretatie uit geheugen 



Heuristieken 

• Heuristische besluitvorming 

 Intuïtief, ‘automatisch’ 

 Sterk gebaseerd op ervaring 

 Stuurt:  

 Scan   

 Evaluatie  

 Selectie 



Heuristieken 

• Voorbeelden heuristieken 

 Affect 

 Effort 

 Availability 

 Recognition 

 Social imitation 

 etc. 

 

 

 



Simplificatie    complexiteit 

• Interacteren middels simpele gedragsregels 

• Zorgt voor 

 Vertaalproblemen 

 Uiteenlopende verwachtingen 

 Coördinatieproblemen 

 Onverwachte handelingen 

 

 

 

 

 

 * 



Simplificatie    complexiteit 

Complexiteit  wordt ervaren 

 

Ervaring  wordt verwerkt 

 

Verwerking  leidt tot handelingen 

 

Handelingen  leiden tot complexiteit 



Simplificatie    complexiteit 

Complexiteit  wordt ervaren 

 

Ervaring  wordt verwerkt 

 

Verwerking  leidt tot handelingen 

 

Handelingen  leiden tot complexiteit 



Vertrouwen op toeval 



Vertrouwen op zelforganisatie 



Vertrouwen op emergentie 



Tot slot 

• Improvisatietalent 

 

• Spanning complexiteitsreductie en -erkenning 

 

• Experimenteer, accepteer mislukkingen 

 

• Loslaten lange-termijn 


