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Als ik aan fouten denk dan...



Programma
• Wat zijn fouten?

• Hoe gaan we om met fouten?

• Perspectieven op fouten maken

• Handelingsstrategieën  

• Proces van fout tot leerervaring

• Praktische tools om te leren van fouten



Wat zijn fouten? 
Fouten



Wat zijn fouten? 
Actie Uitkomst Consequentie



Actie Uitkomst

Bedoeld Onbedoeld

Overtreding Uitglijder & misser Afwijking
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Wat zijn fouten? 

"Fouten zijn afwijkingen van het gewenste of verwachte 
resultaat. Dit omvat zowel vermijdbare fouten als de 

onvermijdelijke negatieve producten van experimenten 
en het nemen van risico's."

(Cannon & Edmondson, 2005, p. 300).



Benutten van fouten



In de knoop



Perspectieven op fouten

Actie Uitkomst Gevolg

Fouten managementFouten preventie



Perspectieven op fouten

Fouten preventie Fouten management

Actie Uitkomst Gevolg

Handelingsstrategieën 



Perspectieven op fouten

Fouten preventie Fouten management

Actie Uitkomst Gevolg

Handelingsstrategieën 



Handelingsstrategieën 
Kern strategieën Onderliggende strategieën 

Meesterschap

Identificeren 
Analyseren 
Corrigeren 
Verbeteren 

Communiceren 
De-escaleren

Bewustzijn Risico nemen 
Anticiperen

Angst voor fouten Verhullen 
Stress door fouten 



Omgaan met fouten

Passieve 
 reactie

Actieve 
reactie

Lage 
acceptatie

Hoge 
acceptatie



Leren van fouten 

“Het leren van fouten verwijst naar de activiteiten die je 
onderneemt om inzichten te ontlenen aan onverwachte 

en ongewenste uitkomsten en op basis hiervan je 
toekomstige gedrag, processen of systemen aan te 

passen.”



Route 2

Leren van fouten

Route 1   

Analyseren & communiceren

Identificeren Identificeren

Adresseren en/of corrigeren

Verbeteren

Leren

Anticiperen

Risico nemen

De-escaleren

Adresseren en/ of 
corrigeren



Tool - van fout tot leerervaring
Wanneer ging er in de voorbije weken iets anders dan je van te voren had verwacht of bedacht?

Doelstellingen en het plan
Wat was je van plan om te doen en wat was het resultaat wat je hierbij verwachte??

Wat er eigenlijk gebeurde
Wat was het feitelijke resultaat? Hoe verschilde het van het verwachte resultaat

Bepalende momenten
Wat er is gebeurd? En waarom ze je van het geplande pad hebben afgehouden?

Lessen
Wat zijn belangrijke inzichten die je mee neemt over wat nodig is om te slagen in dit soort situaties?

Plan om lessen toe te passen
Hoe ben je van plan bent de lessen toe te passen in toekomstige werkzaamheden/werksituaties?
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