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Geen relatie zichtbaar tussen 

oorzaak en gevolg

Dit zijn de kenmerken 
van een 
complex 
vraagstuk

Beweeglijke doelen

Dynamische wereld                 

De omstandigheden 
veranderen snel

Verschillende 
ideeën

Kleine wijzigingen
kunnen grote 
gevolgen hebben

Niemand heeft het geheel onder controle

Veel stakeholders

Veel actieve 
verbindingen

Hiërarchie en project-
management werken niet

Het pad ontrolt zich met 
iedere stap

door...

Experimenteren en evalueren

Informatie en 
Patronen ontdekken

Leren en expertise 
ontwikkelen

Als er voldoende 
expertise is 
ontwikkeld, kan het 
een ingewikkeld 
vraagstuk worden

Als we de kenmerken 
van een complex 
vraagstuk leggen 
naast het project, 
dan zie je dat we met 
een complex 
vraagstuk te maken 
hebben.

De interne 
communicatieadviseur

en het complexe vraagstuk
door Wendy Kiel



Proje
ctpla
n

De laatste tijd 
verlopen de 
projecten binnen de 
organisatie niet zo 
goed. De interne 
communicatieadvi-
seur denkt dat dit 
komt omdat de 
complexe vraagstuk-
ken over het hoofd 
worden gezien. 

 

 
Ken je het 
CYNEFIN model?

We zien complexe vraagstukken vaak over het hoofd en kiezen daardoor voor de verkeerde 
aanpak. Het Cyne�n model kan ons helpen om bewust te worden van complexe vraagstukken en 
handvatten geven hoe we dit aan kunnen pakken.

Chec
klist

Soms wordt een checklist 
gezien als een oplossing voor een 
vraagstuk. Maar dit werkt alleen bij 
een simpel vraagstuk.

Of er wordt een expert 
ingeschakeld die een plan
schrijft. Dit werkt alleen bij 
ingewikkelde vraagstukken.

Ja, ik denk het wel. Ik zal het 
proberen uit te leggen.

Het Cyne�n model wordt gebruikt om te beoordelen om welk type vraagstuk het 
gaat en om te bepalen hoe een vraagstuk benaderd moet worden. Er zijn vier fasen 
waarin een vraagstuk zich kan bevinden, elke fase vraagt om een andere aanpak: 

Dit model helpt om je bewust te zijn van complexe vraagstukken

Simpel vraagstuk

Ingewikkeld vraagstukComplex vraagstuk

Er is sprake van chaos

Complex 

vraagstuk

Ingewikkeld 

vraagstuk

Chaos Simpel 

vraagstuk

Volgens jou is het nieuwe 
project een complex vraagstuk? 
En dat vraagt om een andere 
aanpak?
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Simpel vraagstuk

Ingewikkeld vraagstukComplex vraagstuk

Er is sprake van chaos

HET CYNEFIN MODEL nader toegelicht

 
  

Directe relatie tussen oorzaak en gevolg
(Voor iedereen waarneembaar)

Oorzaak en gevolg veranderen continu

Geordende stabiele wereld

Routine oplossing

Oplossingen staan voor 
niemand ter discussie

Geen relatie 
zichtbaar tussen 
oorzaak en gevolg

Dynamische wereld, de 
omstandigheden veranderen snel

Het pad ontrolt zich met iedere 
stap

Antwoorden zoeken door 
experimenteren en 
evalueren

Experts analyseren relatie tussen oorzaak en 
gevolg

Geordende stabiele wereld

Er zijn juiste antwoorden 
te vinden. Hiervoor is 
een expert nodig

Good practices

Turbulente wereld, 
het is 5 voor 12

Snel stappen zetten om uit 
chaosfase te komen.
 - crisismanagement -

 ? ? ?

(Het Cyne�n model is ontwikkeld door David J. Snowden)

Dit zijn de vier fasen waar een vraagstuk zich in kan bevinden

We denken al snel dat 
een vraagstuk simpel of 
ingewikkeld is en hebben 
vaak geen oog voor 
complexe vraagstukken.
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Complexe 
vraagstukken 
komen vaker 
voor dan de 

meeste leiders 
beseffen

 

 

Complex 

vraagstuk

Ingewikkeld 

vraagstuk

Chaos Simpel 

vraagstuk

Het is belangrijk om de juiste fase van een 

vraagstuk te herkennen.  Om te voorkomen

dat een complex vraagstuk als een simpel of 

een ingewikkeld vraagstuk wordt aangepakt.

 

 

Als je een complex 
vraagstuk als simpel 
aanpakt, kun je in de 
chaos fase belanden en 
veel gedoe krijgen. 

 

 

Door complexe vraagstukken 
tijdig te herkennen en te 
kiezen voor de juiste aanpak, 
en communicatie, kunnen we 
problemen voorkomen. 
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De interne communicatieadviseur heeft een strategische adviesfunctie 
bij complexe vraagstukken:

1

2

3

4

5

checken of het om een complex vraagstuk gaat m.b.v. het Cyne�n model; 

directie (opdrachtgever) bij een complex vraagstuk adviseren over de 
aanpak, vorm en betekenis geven aan het proces;

samen met de betrokken spelers er voor zorgen dat actief mee doen en 
beleven centraal staat bij de interactie met betrekking tot het vraagstuk;

communiceren over het vraagstuk, de resultaten, planning, activiteiten 
en betrokkenen;

checken of de aanpak met betrekking tot  de interactie en communica-
tie werkt (meten).

6

adviseren over de borging van de resultaten;

 

  

 
En nu? Hoe 

gaan we 
verder?

 

 

De interne communicatieadviseur 
ondersteunt de spelers in een 
complex vraagstuk

De directie of de 
opdrachtgever(s)

Het team dat zich bezighoudt 
met het vraagstuk

De collega’s op 
kantoor en in 
het land

De interne communicatieadviseur houdt zich bij een verandering (complex vraagstuk) bezig met drie onderdelen:

Communicatie in de verandering Communicatie over de verandering

Hoe communiceren de 
veranderaars met elkaar?

Communiceren over de 
verandering

Het nieuwe 
project is inder-
daad een com-
plex vraagstuk.

Communicatie als onderdeel van 
de  verandering

Visie op veranderaanpak

Ik kan helpen bij het 
proces, de interactie 
en de communicatie.

 

 
Dit zijn de 
onderdelen waar 
ik bij kan helpen.

Het toerusten van de spelers in hun communicatierol staat hierbij centraal.
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De interne communicatieadviseur 
ondersteunt de spelers in een 
complex vraagstuk

De collega’s op 
kantoor en in 
het land

COMMUNICATIE ALS ONDERDEEL VAN DE VERANDERING
Vorm en betekenis geven aan het proces bij een complex 
vraagstuk

DE AANPAK

De communicatieadviseur 
en opdrachtgevers geven 
vorm en betekenis aan 
de aanpak van het 
complexe vraagstuk.

Formuleer het 
gezamenlijke 
vraagstuk, het 
dilemma.

Bepaal de kaders en de spelregels. 
Zorg dat je zoveel mogelijk aansluit bij 
de praktijk.

Breng alle spelers in kaart. Wie spelen 
een rol? Met wie moet je communiceren?

Betrek het hele systeem erbij, praat 
niet over maar met mensen. Wat 
betekent dit voor de medewerker?

Laat zien wat het traject is.

Deze aanpak van een complex vraagstuk 
vraagt om een andere vorm van interac-
tie. Van de klassieke benadering naar 
cocreatie. Dit vraagt iets van de leiding-
gevenden en de spelers.

Complexe vraagstukken vragen om een andere aansturing: van meedenken naar 
samen maken. Je bent afhankelijk van de inzet van anderen om iets voor elkaar te krijgen.

Zorg voor cocreatie
Zorg voor gevoel van 
eigenaarschap

We kunnen P&O vragen of zij kunnen zorgen voor de 
juiste trainingen voor alle betrokken leidinggevenden 
en spelers

Vorm een initiatiefgroep met 
alle stakeholders.

Het toerusten van de spelers in hun communicatierol staat hierbij centraal.

We moeten niet in de directie 
bepalen wat het vraagstuk is, 
maar een initiatiefgroep 
vormen met stakeholders.  
Wat is het dilemma waar zij 
tegen aan lopen?

Middelen om de spelers te ondersteunen:
- trainingen voor leidinggevenden en spelers;
- omgevings- en stakeholdersanalyse;
- storytelling;
- visual notes;
- roadmap;
- vragen stellen aan de opdrachtgevers en 
stakeholders.
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COMMUNICATIE IN DE VERANDERING
Communicatie tussen de spelers bij een complex vraagstuk

De communicatieadviseur en 
de spelers die betrokken zijn 
bij het complexe vraagstuk 
zorgen er voor dat actief 
meedoen centraal staat bij de 
interactie.

 

 
 

 ?
!

Er is ruimte voor discussie, 
iedereen zijn mening telt

Zorg voor een omgeving waar 
goede dingen kunnen ontstaan

Zorg voor creatieve ontmoetingen waar 
gezocht kan worden naar het antwoord

Ontwikkel een forum waar 
zorgen en feiten gedeeld 
kunnen wordenNeem de tijd en benader

mensen persoonlijk

! Sluit zoveel mogelijk 
aan bij bestaande 
structuren

 van KLASSIEK BENADERING
- Meedenken en een beetje meedoen -

 naar COCREATIE
- Samen maken - 

Inleiding door een 
expert

Collega’s mogen 
meedenken

De initiatiefnemer 
neemt de input van de 
collega’s mee

Het eindresultaat is een 
product van de initiatief-
nemer

? De collega’s herkennen 
zich vaak niet in de 
oplossing

Leiderschap voor het proces op je nemen:

 

 
 

 ?
!

Ontmoetingen 
organiseren

Ruimte creëren voor 
belangen en ideeën

Kaders stellen. Waar 
gaat de discussie over? 

Communiceer het 
dilemma (en niet de 
oplossing)

Betrek belanghebbenden 
er vroeg bij (niet pas als je 
plan al klaar is)

Heb lef en geduld om de 
tijd te nemen

Zorg voor een veilige 
omgeving

Middelen:
- spelers toerusten met de juiste 
methodiek (creatieve bijeenkomst, 
Leerarena, War Room e.d.);
- nadruk op interactie, op het goede 
gesprek voeren;
- storytelling;
- sessies faciliteren;
- visual notes.
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COMMUNICATIE OVER DE VERANDERING
Communicatie over het complexe vraagstuk

De communicatieadviseur laat gedurende het hele traject zien:

Om welk vraagstuk het 
gaat, het verhaal 

vertellen

Wie er bij betrokken zijn Wat je van iedereen 
wanneer verwacht

De resultaten
De vervolgactiviteiten

Vier principes voor samenwerking bij een complex vraagstuk

1. Betrek iedereen die deelgenoot is van het vraagstuk bij het proces.

2. Verken eerst het geheel: deel beelden, belangen, wensen en 

ambities.

3. Focus op de toekomst en zoek naar common ground.

4. Doe een stap terug zodat anderen hun verantwoordelijkheid 

kunnen nemen.

 

 

Het gaat dus vooral om 
de manier waarop we 
samenwerken. De 
manier waarop 
interactie plaatsvindt

Middelen:
- storytelling;
- werkoverleggen;
- intranet;
- nieuwsbrief/posters;
- sociale media;
- roadmap;
- via icoontjes aangeven wat je 
verwacht dat de mensen met de 
informatie doen.

Nu we weten hoe we
 een complex vraagstuk 
aan kunnen pakken, is 
het belangrijk dat we 
- naast de directe spelers - 
de betrokken medewerkers 
in de organisatie informeren.

(Hierbij staan altijd de volgende vragen centraal: wie ga je wanneer 
wat vertellen en wat moeten ze er mee?)
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Mijn advies is om het project te zien als 
een complex vraagstuk en de handvat-
ten te gebruiken die het Cyne�n model 
biedt. 

Als interne communicatieadviseur wil ik graag vanaf 
het begin betrokken zijn om te adviseren over het 
proces en de spelers goed toe te kunnen rusten. 

We weten nu hoe je een complex 
vraagstuk kunt herkennen en welke 
rol de interne communicatieadviseur 
hierin kan spelen. Er zijn nog twee 
belangrijke onderdelen...

We moeten meten of deze aanpak werkt en we moeten 
de resultaten borgen. 

Nu we weten hoe we
 een complex vraagstuk 
aan kunnen pakken, is 
het belangrijk dat we 
- naast de directe spelers - 
de betrokken medewerkers 
in de organisatie informeren.

Meten

Het meten gebeurt op drie niveaus:

1. Spelers, wie zijn de spelers en wat zijn hun communicatievaardigheden?
 Om de communicatievaardigheden te meten, zal gebruik worden gemaakt van een vragenlijst die aan 
 meerdere betrokken (in overleg met de P&O afdeling) wordt voorgelegd.

2. Toerusting, zijn de spelers tevreden over de toerusting?
 Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste situatie. Onderzocht wordt op welke wijze de 
 betrokkenen informatie krijgen over het project, op elke wijze zij toegerust worden en op welke wijze zij deze      
                 informatie het liefste willen ontvangen c.q. toegerust willen worden.

3. Organisatie, wordt een bijdrage geleverd aan het doel dat de organisatie wil bereiken?
 Gekeken wordt of de initiatieven bijdragen aan het gestelde doel binnen het project terrorismegevolgbestrijding  
 en of er geen negatieve berichtgeving plaatsvindt.

Goed voorstel. Zo gaan 
we het aanpakken. 
Bedankt voor je advies.
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