
Onzeker heidskunde
10 blogs over leven, besturen & beslissen 

in tijden van onzekerheid 



Tien jaar geleden ontdekte ik dat het 

werk van Nassim Nicholas Taleb voor mij 

mooie metaforen bevat om in gesprek 

te gaan met crisisteams. Taleb liet zich 

inspireren door de beursvloer en schrijft 

veel over toeval, waarschijnlijkheid en 

denkfouten. Als strategisch adviseur 

crisisbeheersing gebruik ik in mijn werk 

met bestuurders en crisisteams delen 

uit zijn visie. Mijn aanpak noem ik 

Onzekerheidskunde. 

 Irene Nijhof

Geschreven in de zomer van 2020. 

Omdat de coronacrisis ons laat zien dat 

alles wat we niet weten, vaak relevanter 

is dan wat we wel weten.



Onzekerheid 
betekent niet 
onveiligheid
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‘Corona dwingt 
ons naar onze 
onzekerheden 
te kijken’

‘Wanneer we
het weten en 
niet weten naast 
elkaar zetten én 
vertrouwen,
ontvouwt zich 
een nieuwe 
wereld’

Kennis is macht en wij zijn ons brein. Dit zijn nogal sterke 
overtuigingen in onze maatschappij. Ik zie dat de corona
pandemie hier iets aan gaat veranderen. Gelukkig maar.

Als we niet voldoende kennis en informatie hebben, vinden we dat 
lastig. De onzekerheid in onze externe wereld, het uiterlijke niet-weten, doet 
natuurlijk ook iets binnen in ons. We worden er innerlijk onzeker van.

In crisisteams zie ik geregeld dat we beide onzekerheden    – uiterlijk en innerlijk – 
proberen te reduceren door eindeloos over scenario’s te praten en complexe 
modellen te produceren. Zo zoeken we naar een veilig houvast.

Dit leidt echter tot zulke ingewikkelde besluitvormingsbomen dat veel team-
leden afhaken en denken dat ze niet goed genoeg zijn om mee te denken en 
mee te doen. Veel expertise en intuïtieve denkkracht gaat hierbij verloren. En 
dat is zonde. Want er zit zo ontzettend veel kennis en ervaring aan tafel en 
we hebben ieders inzet hard nodig.

De coronapandemie dwingt ons naar onze onzekerheden te kijken, zowel in 
het uiterlijke als het innerlijke domein. Nu het onvoorspelbare zich voltrekt, 
gebeurt er ook iets dat onvoorstelbaar leek: we realiseren ons dat er ook een 
andere dimensie moet worden aangesproken. Naast kennis is er ook wijsheid, 
naast uiterlijk weten ook innerlijk weten, naast ratio ook intuïtie, naast brein 
is er ook geest en naast controle is er ook loslaten.

Tijdens deze coronacrisis zie ik dat het gedachtengoed ‘onzekerheidheids-
kunde’ bij veel mensen landt. Ik ben er blij om omdat ik er al jaren met 
crisisteams mee werk: het is exact onzekersheidskunde dat ons naar een 
nieuwe werkelijk heid brengt.

Onzekerheidskunde als denkrichting gaat ervan uit dat wat je niet weet vaak 
relevanter is dan wat je wel weet. Dat er kennis is en anti-kennis. En dat ze 
alleen tezamen leiden tot de essentie. Onzekerheidskunde als levenshouding 
leert ons dat we ons comfortabel kunnen voelen in dit niet-weten, dat we er 
ontspannen doorheen kunnen ademen. Dat we er zelfs in het publieke domein 
voor uit mogen komen. Onzekerheid betekent namelijk niet onveiligheid.

Wanneer we het weten en niet-weten naast elkaar bezien én vertrouwen, 
ont  vouwt zich een nieuwe wereld. Eentje waarin alle inzet, intuïtie, kennis 
en ervaring samenkomen en niets verloren gaat. 

Onzekerheid 
betekent niet 
onveiligheid



Met 50% kennis, 

100% beslissen
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‘We weten veel niet 
en toch moeten we 
iets doen’

‘We beseffen nu dat 
we ons niet meer 
alleen bij de feiten 
kunnen houden, 
want dan lopen we 
steeds achter de 
feiten aan’ 

Eindelijk zijn we zover: we durven onzekerheid 
te omarmen en in het nietweten beslissingen te 
nemen! Ik word daar heel erg blij van.

Met de snelle verspreiding van het coronavirus 
worden we ons langzaam bewust dat kennis en informatie 
alléén niet zoveel houvast geven. En dat er helemaal geen kant-
en-klare oplossingen zijn. Dit is een grote omschakeling in ons 
denken. We hebben onszelf immers lang wijsgemaakt dat we in 
een wereld leven die maakbaar en voorspelbaar is.

We beseffen nu dat we ons niet meer alleen bij de feiten kunnen 
houden, want dan lopen we steeds achter de feiten aan. We 
beseffen nu dat we niet meer kúnnen wachten tot we alles 
zeker weten want dan gebeurt er in het Nú helemaal niets. Na 
veel crisisoverleg leren we het steeds beter: we weten veel niet 
en tóch moeten we iets doen.

Het bewustzijn groeit dat we in onzekerheid leven, en dat dit 
okay is. Het bewustzijn groeit dat we niet alles kunnen berede-
neren en controleren. Dat het een illusie is alles te kunnen 
meten en weten. We beslissen in onzekerheid en durven daar 
zelfs in het publieke domein voor uit te komen.

Dit inzicht en de moed die daaruit voortkomt (we gaan tóch 
handelen), voorkomt veel ellende binnen crisisteams: hyper-
activiteit en uitputting door steeds te acteren op de waan van 
de dag en verkramping door bang te zijn om fouten te maken.

Met 50% kennis, 100% beslissen betekent dat crisisteams 
voorwaarts blijven gaan en binnen alle onzekerheden vanuit 
hun rol gericht blijven handelen. 



De crisistafel 
als apenrots

3



‘Ik raad crisisteams 
aan om tijdens 
een slome crisis 
als corona hun 
apenstreken thuis 
te laten en een 
onderzoekende 
houding aan te 
nemen’

‘De spiraal van 
de stilte leidt 
tot verzwakte 
besluitvorming’

Laten we het maar eens benoemen: crisistafels willen nog 
wel eens apenrotsen zijn. En apenrotsen worden geregeerd 
door alfamannetjes (en vrouwtjes) en apenstreken.

Dit kent zo zijn voordelen: de hiërarchie verduidelijkt verhou-
dingen en door stevige leiding van de alfa is het mogelijk met 
enig machtsvertoon discussies en gepolder om te zetten in 
een daadkrachtige taakverdeling. In de commandostructuur 

wordt macht ontleend aan positie, titels en rang en er wordt aan tafel 
kort en bondig gesproken. En omdat ‘strepen’ nu eenmaal duidelijk zijn, 
kunnen knopen snel worden doorgehakt. Apenrotsen stralen zekerheid 
en autoriteit uit. Een crisistafel als apenrots handelt meestal doortastend 
en zorgt voor prestatiegerichtheid. Met enig borstgeroffel kan de alfa 
communiceren dat de situatie voortvarend wordt opgelost en dat de 
onderste steen boven wordt gehaald.

Zo’n apenrots floreert het beste wanneer het op te lossen probleem simpel 
is, gebaseerd is op feiten en er snel moet worden doorgepakt. Veel crises 
voldoen echter niet aan deze voorwaarden. De coronacrisis ook niet. 

De coronacrisis kenmerkt zich door tal van onzekerheden, een langdurig 
en onvoorspelbaar verloop én een grote hoeveelheid complexe informatie. 
Blijven crisisteams op hun apenrots, dan zie je deze stoere teams niet 
zelden vervallen in conflicten en verlamming. Conflicten over de kennis die 
ze wél of níet hebben en verlamming omdat op apenrotsen een onveilige 
sfeer kan ontstaan. Zo’n sfeer zorgt ervoor dat teamleden terughoudend 
worden. Ze besluiten hun gedachten en mijmeringen over de complexe 
situatie niet te delen. En zo ontstaat er stilte over zeer fundamentele 
thema’s waarover eigenlijk met passie en vuur moet worden gedebatteerd. 
In de sociologie noemen we dit verschijnsel de spiraal van de stilte en niet 
verrassend leidt dit tot verzwakte besluitvorming.

Ik raad crisisteams tijdens een slome crisis als corona aan, hun apen streken 
thuis te laten en een onderzoekende houding aan te nemen. Het is van 
belang tijd te nemen voor het overleg, onzekerheden te om armen, twijfels 
te uiten en thema’s kalm en vanuit meerdere perspec tieven uit te diepen. 
Want crisisprofessionals die durven te twij felen, komen altijd meer te 
weten. En zo zijn zij de deskundigen van de toekomst.



Voorwaarts 
denken is als 
een medicijn

4



‘Onzekerheidskunde 
leert ons dat wat 
we niet weten, 
waarschijnlijk 
relevanter is dan wat 
we wel weten’

‘Voorwaarts denken 
haalt ons uit onze 
angst of kramp voor 
het onbekende en 
onzekere’ 

Onzekerheid kan ons klein en nietig maken 
in relatie tot de wereld. Maar als je je klein en 
nietig voelt, kun je niet van betekenis zijn. Als 
crisisprofessional wil je dat natuurlijk wél.

Crisisteams hebben structureel te maken met onzekerheid. 
Tijdens de eerste periode van een ramp of crisis is er nog maar 
weinig informatie beschikbaar. Desondanks hebben crisisteams 
niet de luxe om te wachten op het volledig kloppende verhaal. 
Ze weten veel niet, en toch moeten ze iets doen: in onzeker-
heid anticiperen op dat wat komen gaat.

Dit doen we door voorwaarts te denken. Voorwaarts denken 
betekent dat teams goed stilstaan bij wat ze nu wél weten, 
maar daar niet in blijven hangen. Met zicht op de kennis van 
nu, ontstaat logischerwijs tevens het bewustzijn op wat we 
(nog) níet weten. En onzekerheidskunde leert dat wat we niet 
weten, waarschijnlijk relevanter is dan wat we wel weten.

Daarom stappen geoefende crisisteams met vol bewustzijn 
in het niet-weten. Met de kennis van nu, en vooral met 
eigen ervaring en expertise, projecteren we razendsnel een 
ongunstig en gunstig scenario in de toekomst. Daar zijn 
geen ingewikkelde modellen voor nodig. We boren ons eigen 
voorspellings- en voorstellingvermogen aan om zicht te krijgen 
op de bandbreedte en impact van dat wat komen gaat. 

Voorwaarts denken kan met de juiste focus, gezamenlijke 
denkkracht en discipline bínnen een uur een prima overzicht 
opleveren van alles wat de komende uren, weken en maanden 
op ons af kan gaan komen. En dat levert voor teams een 
concreet antwoord op die ene cruciale vraag: wat willen en 
kunnen wij vanuit onze rol Nú doen?

Voorwaarts denken is als een medicijn: het haalt ons uit onze 
angst of kramp voor het onbekende en onzekere. In angst zijn 
we bang voor niets. Voor niet iets. Als er werkelijk niets is, blijkt 
ineens alles mogelijk.



Is corona een 
Zwarte Zwaan?
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Zwarte Zwanen gaan ons leven steeds meer 
domineren. Niet de dieren zelf, maar hun 
metaforische betekenis die Nassim Nicholas 
Taleb in 2008 introduceerde. De metafoor staat 

voor onvoorspelbare gebeurtenissen – uitschieters – die 
een enorme impact op ons leven hebben. 

Tot voor kort was de aanval op de Twin Towers in New York op 
9/11 het gedoodverfde voorbeeld van een Zwarte Zwaan. 
Je zou zeggen dat de komst van COVID-19 nu met stip op 
nummer 1 is binnengekomen. Maar laten we daar eens wat 
dieper naar kijken.

Allereerst moeten we oppassen, ook volgens Taleb, om de 
metafoor niet als cliché te gaan gebruiken voor alle slechte 
dingen die ons verrassen. Daarbij, een uitbraak van een pan-
demie is niet zo verrassend. In risicoprofielen van veiligheids-
regio’s staat een (griep)pandemie al jaren hoog op de agenda 
simpelweg omdat de waarschijnlijkheid hoog is. De komst 
van COVID-19 is weliswaar een gebeurtenis met een enorme 
impact, de uitbraak is niet onvoorspelbaar. Hiermee kunnen 
we dus stellen: de uitbraak van corona is géén Zwarte Zwaan.

De pandemie mag dan wel geen Zwarte Zwaan zijn. In 
mijn opinie zijn de response en impact ervan dat wél. De 
uitbraak heeft gigantische gevolgen: het is een uitschieter, 
die buiten de normale gang der dingen valt en een enorme 
impact heeft. In ieder geval vanuit het perspectief van onze 
generatie. Intelligente lockdowns, verpleeghuizen en scholen 
gesloten, gigantische steunpakketten van de overheid, een 
onvoorspelbare economische crisis en een ‘anderhalve-
metersamenleving’: wat ons een half jaar geleden nog 
onvoorstelbaar, onmenselijk en ongekend leek, heet nu 
een nieuw normaal.

We leven niet langer in een wereld waar het gemiddelde, 
normale en routineuze overheerst. Taleb noemt die oude 
voorspelbare wereld Mediocristan. We leven nu in Extremistan: 
een wereld die wordt bepaald door onkenbare connectiviteit, 
enorme onvoorspelbaarheid en exponentiële ontwikkelingen. 
De verspreiding en indamming van het virus is daar een levend 
voorbeeld van. En zo is het nieuwe normaal een wereld waarin 
het onvoorspelbare en onvoorstelbare steeds waarschijnlijker 
worden. Morgen zal niet meer lijken op ons gisteren. Welkom 
in het land der Zwarte Zwanen: Extremistan.

‘De komst van corona 
is weliswaar een 
gebeurtenis met 
een enorme impact, 
de uitbraak is niet 
onvoorspelbaar. 
Corona is géén 
Zwarte Zwaan’

‘Het nieuwe normaal 
is Extremistan: een 
wereld waarin het 
onvoorspelbare 
en onvoorstelbare 
steeds waarschijn-
lijker worden’ 



Waarom je een koe niet 
in de kont moet kijken
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‘Laten we oppassen 
voor simpele 
achterwaartse 
retoriek’

‘We maken het 
leven achteraf 
begrijpelijker, 
verklaarbaarder 
en voorspel-
baarder dan in 
werkelijkheid 
het geval was’

In het oosten van Nederland hebben we een prachtige 
uitdrukking: ‘van achteren kijk je de koe in de kont.’ 
Hiermee wordt bedoeld: achteraf is het makkelijk praten. 
Of, zoals Søren Kierkegaard ooit poëtisch schreef: ‘het 

leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.’

Als we over een jaar terugkijken op de coronacrisis en op onze response 
hierop (de echte Zwarte Zwaan), weten we of onze aanpak effectief en 
proportioneel was. Het zal voor iedereen lastig zijn om daar geen eigen 
narratief bij te hebben. De menselijke geest is namelijk een wonderlijke 
terugkijkmachine die van bijna alles een logisch verhaal kan maken. We 
maken het leven daarmee achteraf echter begrijpelijker, verklaarbaarder 
en voorspelbaarder dan in werkelijkheid het geval was.

Crisisteams staan heel vaak voor eenzelfde soort uitdaging: met 50% 
kennis, 100% beslissen. Of het nu een flitsramp betreft of dreiging. Als 
crisisprofessional kun je besluitvorming niet uitstellen tot alles voorbij 
is en je met terugwerkende kracht weet wat je Nú had moeten doen. 
De beschikbare informatie die in het Nú voorhanden is, is nog niet ver-
vormd of geladen met de kennis van latere ontwikkelingen. En dus is er 
een verschil tussen ervóór (het besluit) en erná; tussen voorwaarts- en 
achterwaarts.

Geregeld zie ik dat crisisteams verkrampt raken, omdat ze niet goed weten 
hoe op basis van weinig informatie besluiten te nemen. Ze zijn onzeker 
over wat komen gaat. Ze zijn bang om in het niet-weten te stappen. Want 
wat als de informatie niet klopt of volledig is? Wat als later blijkt dat we de 
verkeerde keuze hebben gemaakt? Wat als we spijt krijgen of ons verwijten 
worden gemaakt?

We kunnen echter de aard van het leven niet veranderen. Gebeurtenissen 
verlopen in geschiedenisboeken (en simpele vraagstellingen) altijd 
helderder en ordelijker dan in de empirische realiteit. Morgen weten en 
begrijpen we altijd meer dan vandaag. Morgen wordt ons handelen van 
vandaag de maat genomen. Vandaag wordt morgen bedacht.

Laten we oppassen voor achterwaartse retoriek. We kunnen dingen alleen 
in onze achteruitkijkspiegel zien als we er al voorbij zijn. Het is zonde als 
hierdoor de enorme inzet, betrokkenheid en de wil van crisisprofessionals 
om goed te doen, verloren gaat. De crisisprofessional moet zich vrij 
kunnen voelen om zelfs met onvolledige informatie de koe bij de horens 
te vatten.



Radicale onzeker-
heid vergt radicale 
acceptatie
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In algemene zin geldt dat wij, mensen, een hekel hebben 
aan onzekerheid. We concentreren ons op wat we weten 
en staan niet graag stil bij wat we allemaal niet weten. Dit is 
een heel menselijke reflex. De komst van corona dwingt ons 

van die reflex bewust te worden.

De coronapandemie leert ons dat hoe meer we weten, hoe minder we 
lijken te weten.  Wetenschappers en deskundigen beschikken weliswaar 
over steeds meer data en informatie, maar kunnen hier niet altijd een-
duidig betekenis aan geven. Corona schaalt steeds weer sneller op dan 
ons snelste opschalingsplan.

De coronacrisis speelt zich af in Extremistan. In dit domein blijken crises 
achteraf niet zozeer een kwestie van ‘lack of information’ maar van 
‘failure of imagination’. We weten niet goed waar we naar kijken als we 
er midden in staan, want we hebben zoiets nog nooit gezien. Ondanks 
dat er het nodige bekend is, kunnen we ons niet echt een voorstelling 
van de toekomst maken. Als iemand ons 1 januari 2020 Nieuwsuur van 
gisteren had getoond, hadden we niet geloofd dat dit de wereld was 
waarin we nu leven. Niemand durft het nieuws van over een half jaar meer 
te voorspellen. De coronapandemie dwingt ons te accepteren dat we in 
radicale onzeker heid leven. Dat woord radicaal vind ik mooi: het heeft iets 
dieps en extreems en laat je voelen hoe onontkoombaar de onzekerheid is.  

Radicale onzekerheid vergt radicale acceptatie, vooral van crisisteams. 
We hebben de neiging om te sturen op dat wat we wél weten. Dat wat 
zichtbaar is, voorhanden en bekend. Wellicht houden we een beetje 
rekening met de kennis die we (denken te) hebben over dat wat we niet 
weten. Maar COVID-19 vraagt crisisteams bewust te worden dat er een 
(veel groter) veld bestaat waar we niet snel bij stilstaan: het ‘onbekende 
onbekende’. Het veld waarin alles besloten ligt waarvan we niet weten 
dat we het niet weten.

Radicale acceptatie hoort bij de grondhouding van onzekerheidskunde 
en betekent ten diepste accepteren dat we geen flauw benul hebben 
hoe de wereld er volgend jaar uitziet. Net zoals niemand weet wat een 
anderhalvemetersamenleving eigenlijk is. Om in deze mist te varen, dienen 
bestuurders de moed te hebben hun houvast aan patronen en zekerheden 
los te laten en te accepteren dat we koersen op dat wat we niet weten.

‘Veel crises blijken 
achteraf geen 
kwestie van lack 
of information 
maar van failure of 
imagination’

‘We weten niet goed 
waar we naar kijken 
als we er midden in 
staan, want zoiets 
hebben we nog nooit 
gezien’ 



Evalueren is het 
onderzoeken van 
het Ondertussen
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‘Er bestaat een 
belangrijke tussen-
tijd: de tijd tussen 
een beetje weten en 
alles zeker weten’

‘Het verhaal dat er 
vooral toe doet, is 
het verhaal van de 
professionals die 
aan zet waren’ 

Nu de stof van de eerste coronagolf is neergedaald, 
is er veel vraag naar samen evalueren. Evalueren 
betekent doorgaans dat we terugblikken, achteraf 
beoordelen en toetsen. 

En, ik val even met de deur in huis, daarbij vervallen we niet zelden 
in zwartepieten, simpele narratieven en achterwaartse retoriek. 
Zeker wanneer het evalueren in het politieke debat of in de media 
plaatsvindt. De vraag is hoeveel we met deze vorm van evalueren 
te weten komen? Sterker nog: léren we er wel wat van?

Het meetregime van onze institutionele wereld maakt dat we 
achteraf vooral focussen op informatie, feiten, cijfers en statis-
tieken. Maar informatie en feiten op zichzelf zijn eigenlijk niets. 
Níets is pas íets wanneer het begrepen wordt, wanneer informatie 
en feiten zijn geïnterpreteerd tot een betekenisvol verhaal. En het 
verhaal dat er vooral toe doet, is het verhaal van de professionals 
die aan zet waren.

De werkelijkheid van een crisisteam ontvouwt zich voorwaarts 
altijd stukje bij beetje, langzaamaan kruipend of ineens verhaast 
met sprongen. De wereld van de crisisprofessional kenmerkt zich 
door ambiguïteit, onzekerheid en complexiteit. Voorwaarts weten 
we niet waar we uit gaan komen. Er bestaat dus een belangrijke 
tussentijd – de tijd tussen ‘een beetje weten’ en ‘alles zeker 
weten’. Wanneer we alles zeker weten, is beslissen uiteraard niet 
moeilijk. Crisisprofessionals varen tot die tijd – in het Ondertussen 
– per definitie een beetje in de mist.

Om echt iets te weten te komen over wat en hoe crisisprofessionals 
het in het onzekere Ondertussen hebben gedaan, is het mijns 
inziens van belang niet te snel te beoordelen of te toetsen, maar 
vooral om te onderzoeken en te luisteren. Vragen die daarbij 
helpen zijn: wat wist je wel en wat wist je niet? Wat was je beeld 
en je uitzicht – op welke scenario’s heb je geanticipeerd? Voor 
welke dilemma’s kwam je te staan en hoe heb je die gewogen? 
Wat was toen je besluit en hoe voel je je daar Nú bij? Nú in de 
betekenis van ‘met de zekerheden en wijsheid van Nú’.

Evalueren wordt zo in de leefwereld van de professional durven 
stappen, nieuwsgierig voorwaarts meereizen vanuit hun perspectief 
en een kijkje nemen in de wondere wereld van het niet alles 
weten. En zo komen we ineens heel veel te weten: want in het 
Ondertussen ontvouwt zich het daadwerkelijke verhaal.



Antifragiel: 
alles wat niet stuk 

te krijgen is
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‘Antifragiele 
sys  temen 
breken niet, zoals 
fra giele sys temen, 
en zijn ook niet 
vasthoudend 
onveranderlijk 
zoals robuuste 
systemen’

‘De enige manier 
om met dis-
ruptie om te 
gaan, is ermee 
te interacteren’ 

In Japan wordt pottenbakken als een hoge kunstvorm gezien. Een van 
die vormen is  Kintsugi. Bij Kintsugi worden de scheuren van gebroken 
aardewerk met goud gevuld op zo’n manier dat de schoonheid van de 
imperfectie wordt benadrukt. Ik vermoed dat Leonard Cohen in zijn 

Anthem aan Kintsugi refereert: ‘There’s a crack in everything; that’s how the 
light gets in’. 

Ik ben ervan overtuigd dat potten, mensen en maatschappijen mooier en waarde-
voller uit disruptie kunnen komen, uit crisissituaties. En persoonlijk geloof ik dat 
het slechtste dat ons post-corona kan overkomen, is terug te keren naar ‘het oude 
normaal’. Volgens een universele wet is alles immers altijd in verandering: alles 
stroomt en niets blijft. Panta Rhei.

De coronacrisis gooit ons in radicale onzekerheid. Dit is de crisis van het grote 
‘onbekende-onbekende’. Er heerst onzekerheid over bijna alles en we weten niet 
wat er de komende periode gaat gebeuren. Hoe kunnen wij als maatschappij toch 
mooier en krachtiger uit deze tijd herrijzen? Hoe kunnen crisisteams dan toch 
gericht handelen?

Dat kan volgens het principe van ‘antifragiliteit’. Volgens Taleb, de inspirator van mijn 
gedachtengoed Onzekerheidskunde in crisis, is antifragiliteit namelijk de mythische 
kracht achter alle disruptie en evolutie. Antifragiele systemen worden volgens Taleb 
sterker onder druk, leren van pijn en dienen verstoord te worden om te kunnen 
groeien. Zij breken niet, zoals fragiele systemen en ze zijn ook niet vasthoudend 
onveranderlijk zoals robuuste systemen. Antifragiele systemen zoeken bewust het 
gevaar op en leren razendsnel hoe ze zich moeten aanpassen. Een soort hyper feed-
backmechanisme dus. Taleb noemt dit ook wel ‘knutselen’. Antifragiel is alles wat 
met de tijd mee verandert en overleeft: evolutie, politieke systemen, de natuur, 
opkomende steden en dus ook bacteriële weerstand en pandemieën. Alles dus wat 
niet stuk te krijgen is.

Wat vraagt dit nu van crisisteams: ik denk moed, continue alertheid en radicale accep-
tatie dat je in wezen grotendeels koerst op dat wat je niet weet. Corona heeft tijd 
nodig om door te werken, het virus heeft kenmerken die wij (nu nog) niet begrijpen 
en pas na drie weken kunnen we terugkijken op effecten van maatregelen. Niemand 
weet hoe post-corona eruit zal zien. In plaats van te proberen het onvoorspelbare toch 
te voorspellen en daarin te falen, kunnen we beter proberen voordeel te halen uit de 
schokken die zich voordoen. Een antifragiele strategie organiseert zich dus eigenlijk 
bewust voor al deze onbekende ontwikkelingen, omdat we er baat bij kunnen hebben. 
De enige manier om met disruptie om te gaan, is ermee te interacteren.  

Misstappen horen bij deze strategie van uitproberen, aftasten en struikelen. Ja, daarbij 
lopen we schade op. Maar alleen als je struikelt, leer je hoe het fout kan gaan en krijg 
je de kans om razendsnel bij te stellen. En zo zet je echte stappen voorwaarts. Dat 
leren we als kind al. Door in het gevaar te stappen, leren we hoe het moet.  



Leven met onzeker-
heid: een 
schitterende 
chaos
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‘In onze 
professionele 
rol denken we 
dat we alles 
moeten kunnen 
weten, ordenen, 
verklaren en 
fixen’ 

‘Chaos is leegte, 
leegte is ruimte. 
En ruimte schept 
mogelijkheden’  

Ik las een prachtig boek over twee pubers die zich niet willen laten 
vloeren door onzekerheid. Ze ontdekken het leven met vallen en 
opstaan, volledig niet wetend wat de toekomst brengt. 

Een rauw boek dat je leest met een grijns op je gezicht terwijl je hart soms breekt. Ava, 
de hoofdpersoon, vertelt over haar grote verwarring: ‘Ergens lijkt het of mijn leven zoals 
ik het kende is stilgevallen. Doodstil. Letterlijk. De wirwar van gevoelens is er nog steeds; 
het verdriet, de pijn, de woede, het gemis en de liefde. Het is er allemaal nog. Dat kun je 
niet maar zo loslaten’.

De coronacrisis is een Zwarte Zwaan en doet ons beseffen dat we leven in Extremistan. 
Corona betekent radicale onzekerheid en navigeren in een snel veranderende en onvoor-
spelbare wereld. Dit vraagt van onze bestuurders en hun crisisteams het vermogen om 
te koersen op dat wat we niet weten en waarvan we niet eens weten dat we het niet 
weten. Dit vergt bijzondere vaardigheden. Want radicale onzekerheid in de buitenwereld, 
doet van binnen ook iets. Het geeft bij de meesten van ons een gevoel van innerlijke 
onzekerheid: van onbehagen, angst en misschien wel beklemming. 

Het is belangrijk om eerst deze innerlijke reflexen te onderzoeken: hoe verhoud ik me 
eigenlijk tot onzekerheid? Hoe ga ik om met het onverwachte, extreme en onvoor-
spelbare? Hoe voelt het voor mij als ik geen kant-en-klare antwoorden heb, niet 
in control ben? Vaak zie ik dat er een verschil bestaat tussen de persoonlijke reflex en 
de professionele reflex. Dat we in de privésfeer wel durven twijfelen, mijmeren, huiveren 
en bezinnen. Maar zodra we de deur van onze instituties indraaien, denken we als 
moderne mens dat we alles moeten kunnen weten, ordenen, verklaren en fixen.

Onzekerheidskunde leert dat radicale onzekerheid allereerst radicale innerlijke acceptatie 
vraagt. Acceptatie dat we met al onze kennis, technologie en wetenschap de wereld 
niet in kaart kunnen brengen. Dat onze modellen en voorspellingen het steeds vaker 
mis hebben. Dat onze referentiekaders en onze aannames niet altijd toereikend blijken. 
Dat er geen eenvoudige, laat staan eenduidige oplossingen bestaan. Crisis dwingt ons 
tot de essentie.

Dit vraagt bewustwording en omkering van onze diepe overtuiging: onzekerheid betekent 
geen onveiligheid. Sterker nog, onzekerheid brengt ons naar een nieuwe werkelijkheid. 
Wanneer je tot radicale acceptatie komt, het niet weten durft te omarmen en de leegte 
daarvan durft te verkennen, ontdek je dat er een enorme ruimte ontstaat in jezelf. 
Chaos is leegte, leegte is ruimte. En ruimte schept mogelijkheden. Ruimte om met
elkaar een flinke schop te geven tegen alles wat niet meer werkt, overbodig is en we 
kunnen laten gaan. En ruimte om te dromen van een nieuwe wereld en deze samen te 
creëren. Want zoals puber Ava besluit:

‘...Maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal niet verder kan, ik moet door, het leven 
omarmen. Een grote chaos, maar allemachtig, wat kan het schitterend zijn.’
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We moeten leren omgaan met de ‘Zwarte 
Zwanen’ in ons leven – het uitzonderlijke en het 
onvoorspelbare. Dat is lastig, want we willen graag 
in control zijn. We fixeren ons op wat we zien en 
wat we denken te weten. Daarmee maken we een 
mooi verhaal maar  verkopen we elkaar geregeld 
‘loze praat’.  

Ik geloof dat het in onzekere tijden draait om 
eerlijkheid en duidelijkheid. Eerlijk zijn over 
wat je wel of niet weet en wat wel of niet kan. 
Duidelijkheid over (bestuurlijke) onzekerheid, 
dilemma’s en besluiten. Alleen zo blijven we 
geloofwaardig en zetten we stappen voorwaarts.

Onzekerheidskunde helpt hierbij. 


