
“ALS IK AAN FOUTEN DENK, DAN…”



 
HOE ONTSTAAN VERNIEUWINGEN IN 

DE DAGELIJKSE WERKPRAKTIJK?



Fouten maken is cruciaal voor leren en innoveren

• Fouten maken is essentieel voor leren in het werk. Als je wilt voorkómen dat je faalt, 
kies je eerder een oppervlakkige leerstrategie (Bolhuis & Simons, 2001)

• Innovation processes imply action in a new and unknown environment in which 
less knowledge and few routines exist (Frese & Keith, 2015). Innovation is a chaotic 
process that is “inherently error prone” (p. 278).

• Mistakes that occur during action are especially relevant for innovation. As 
opposed to analytical errors or linguistic errors. Action errors are mistakes that occur when 
one unintendedly deviates from a set plan or goal (Frese and Keith, 2015).

• However, covering up errors and blaming others, instead of openly discussing 
the mistakes, is frequent in organizations (e.g. Frese & Keith, 2015; Tavris & Aronson, 
2011).



We doen onderzoek naar het leren van 
fouten. We weten inmiddels dat leren stap 
voor stap gaat.

Leren gebeurt door vastlopen en weer loskomen. 
Al ‘vooruit-struikelend’. Maar: dan moet je wel 
beginnen. Met een klein experiment. Een actie 
buiten het gebaande pad. 

Na een succes weet je dat je op de goede weg 
bent. Na een misser ook. Tenminste, als je er over 
nadenkt, erover praat en er betekenis aan geeft. 
Anders gezegd: als je er van leert. 

Dat leren werkt het best als je zelf helpende dingen 
denkt. Zoals: ‘Een fout is interessant. Het zou pas 
gek zijn als ik nooit een fout zou maken.’ En als 
anderen open en actief naar jouw verhaal luisteren. 

&

1 2

43

Onderzoek naar leren van fouten - feb 2016
Kessels & Smit, The Learning Company; sverdonschot@kessels-smit.com

mailto:sverdonschot@kessels-smit.com


Definitie: fouten om van te leren
• Errors are unintentional deviations from goals, rules, and standards. 

(See for example Frese & Keith, 2015)

• An error is the unintended, but principally avoidable, deviation from 
a standard that endangers the attainment of higher-order goals. 
(Bauer and Harteis 2012)

• Failure, in organizations and elsewhere, is deviation from expected 
and desired results. This includes both avoidable errors and 
unavoidable negative outcomes of experiments and risk taking.
(Cannon & Edmondson, 2004)



Leren gebeurt door 
‘vastlopen’ en weer 

loskomen. 

Deel 1



Leren van fouten gaat het 
beste als je helpende 

dingen denkt.  

Deel 2



1. Wanneer deed je iets dat anders uitpakte dan je verwacht had?

2. Welk goed idee van jou kan in de praktijk nog wat verbetering gebruiken?

3. Hoe zorgen jij en je collega’s ervoor dat je voortdurend je aanpak bijstelt en al 
doende slimmer wordt?

4. Voor welke lastige vragen die jou bezig houden, probeer je "al 
vooruitstruikelend" oplossingen te vinden? 

Vragen die de kracht hebben om je te 
helpen te leren van fouten



Deel 3 Leren van fouten lukt het 
beste in een gesprek waarin 
er één open en nieuwsgierig 

luistert.



Deel 3 Leren van fouten lukt het beste 
in een gesprek waarin er één 
open en nieuwsgierig luistert.


