
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituut voor briljante mislukkingen; maak ruimte om te experimenteren, 
innoveren en leren van Paul Louis Iske 
 

 In een wereld waarin werkelijk alles in transitie is, is de bruikbaarheid van een command and control aanpak 

beperkt. Bij transitie past niet alleen een andere sturingsstijl, maar ook een andere houding. Vooral een houding 

ten aanzien van mislukkingen. Helaas maken we onderdeel uit van een cultuur waarin alleen successen gelden. De 

werkelijkheid is echter dat 90% van de nieuwe initiatieven het niet redt. Is dat dan reden om niet meer te 

innoveren of om mensen die het niet gered hebben af te schrijven? Neen, geenszins, integendeel, zegt Iske en met 

hem het hele Instituut voor Briljante Mislukkingen. Fouten maken is menselijk en van fouten kunnen we leren. 

Daar past een leercultuur bij en dat is niet iets van ‘ernaast’, maar van ‘erdoorheen’.  

Met het boek wil Iske een bijdrage leveren om het gevoel van angst en schaamte dat aan mislukken pleegt weg te 

nemen. Daar komt nog eens bij dat mislukken soms ook nog tot onverwacht mooie neveneffecten kan leiden. Het 

IvBM wil belemmeringen voor nieuwe ervaringen, innovatie en ondernemen wegnemen en het leervermogen van 

mensen, organisaties en samenleving als geheel vergroten. Daarmee draagt het bij aan persoonlijke en collectieve 

groei.  
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Context en definitie 

Iske laat zien dat de Nederlandse cultuur het maken van fouten niet bijzonder waardeert. Dat heeft 

n.m.m. te maken met het overheersende neo-liberale marktdenken, waarin echte werkelijkheid en 

gewenste werkelijkheid – een wereld van overwegend succes en geluk – regelmatig verward worden. 

Ook heeft het te maken met het Nederlandse klimaat, waarin het weliswaar “niet desastreus is om te 

mislukken, maar waar je niet op waardering hoeft te rekenen voor het feit dat je je nek hebt 

uitgestoken”. Mensen staan ook niet altijd open om dingen te delen, zoals het trekken van lessen uit 

ervaring. Anderzijds is men niet bang voor anderen, inclusief de baas en als iets mislukt kan men 

redelijk voorbij het hier-en-nu kijken. Bovendien wil men over alles meepraten en meediscussiëren. 

Besluiten moeten breed gedragen worden en duren daardoor lang. Terugdraaien van besluiten komt 

daardoor nauwelijks voor. De organisatiepsycholoog Geert Hofstede is kenner bij uitstek van de 

culturele drijfveren1 achter culturen en concludeert dat de Nederlandse cultuur gekenmerkt wordt 

door een hoge mate van individualisme, lange termijndenken en het respecteren/waarderen van 

vrijheden. Aan de ene kant speelt gelijkwaardigheid en aan de andere kant zijn mensen zeer op 

zichzelf en hun directe omgeving georiënteerd.  

 

De missie van Iske gaat verder dan alleen het wegnemen van angst en schaamte. Hij wil daarmee ook 

bereiken dat mens in organisatiE zijn/haar weggestopte en nauwelijks bespreekbare emoties durft te 

delen met collega’s. Dat doet hij door uitgebreid in te gaan op wat hij briljante mislukkingen noemt. 

Deze omschrijft hij als “Een poging om waarde te creëren waarbij geen vermijdbare of verwijtbare 

fouten zijn gemaakt en desondanks het oorspronkelijk gewenste resultaat niet is behaald. Er is 

geleerd en de leerervaringen worden gedeeld”. Het kan gaan om resultaten die minder waardevol 

zijn dan beoogd, maar waar wel van geleerd wordt. Soms is zo’n mislukking zelfs waardevoller dan 

aanvankelijk de bedoeling was2. Dat is een belangrijk gegeven voor deze tijd waarin op tal van 

terreinen (circulaire economie, energietransitie, zorg, voedselvoorziening, arbeidsmarkt, veilige 

digitalisering, onderwijs/mensontwikkeling) een koers moet worden bepaald en keuzes gemaakt. Een 

aanpak gericht op het effectief omgaan met fouten in plaats van op het angstvallig verhinderen van 

fouten zorgt voor meer focus, vermindert gevoelens van angst en leidt tot meer werkplezier. Of iets 

kan worden aangeduid als een briljante mislukking hangt van meerdere factoren af: samenhang 

tussen inspanning en visie, inspiratie en bereidheid inspanning te verrichten, de mate waarin risico’s 

worden geïnventariseerd en geaccepteerd, de juiste aanpak qua inzet van middelen en kennis en – 

tot slot – de leeropbrengst als de mate waarin kennis is ontwikkeld en herbruikbaar is.  

 

Dat laatste punt – de herbruikbaarheid – is vanuit het leerperspectief uitermate belangrijk, omdat 

het niet alleen om eerste orde leren gaat, in de zin van direct aanpassen van het plan op grond van 

een gesignaleerde mislukking, maar ook om evaluatie en reflectie op een hoger gelegen kennis- en 

abstractieniveau. Hierbij gaat het om de (impliciete) aannamen en beelden (tweede orde leren) die 

leiden tot een heel nieuw herontwerp en een andere kijk op de aannamen voor het planontwerp.  

                                                           
1 Hofstede onderscheidt 6 culturele dimensies: 1) Machtsafstand: de ongelijkheid die er is en wordt aanvaard bij mensen met en zonder 
macht, 2) Individualisme vs. collectivisme: lossen binding, respect voor privacy, vrijheid en vrije tijd enerzijds en groepscohesie, loyaliteit 
aan de groep, 3) Masculiniteit vs. feminimiteit: prestaties, heldendom en materiële beloning of succes staat tegenover samenwerking, 
bescheidenheid, tederheid en kwaliteit van het bestaan, 4) Onzekerheidsvermijding heeft te maken met de mate waarin sprake is van 
angst en onzekerheid wanneer we te maken hebben met afwijkende situaties, 5) Oriëntatie op de lange vs. korte termijn, 6) Uitbundigheid 
vs. terughoudendheid, waarbij natuurlijke drijfveren en emoties getoond worden tegenover het handelen conform vaste normen die de 
vrijheid inperken om zelf invulling te geven aan een aangenaam leven.  
2 Vaak is sprake van serendipiteit: je zoekt een speld in een hooiberg, om daar vervolgens een knappe boerenmeid tegen het lijf  te lopen. 
Twee belangrijke kenmerken van serendipiteit zijn: onverwachtheid en  onbekendheid.  
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Iske laat zien hoe het BriMi-landschap van briljante mislukkingen eruit ziet en wat dan opvalt, is het 

geheel van verbonden contexten waarin sprake is van een persoonlijke en collectieve groeispiraal, 

waarin contexten met elkaar worden verbonden en waarin leren vooraf, tijdens en na afloop via 

vooruitkoppeling en feedback/terugkoppeling in één organisch geheel passen. Een context van 

collectief leren wel te verstaan.   

 

Falen zit in ons DNA 

Deze titel geeft prachtig aan dat onze vanzelfsprekende succesfilosofie in feite nergens op gebaseerd 

is. We veronderstellen dat we met behulp van ons plan in een rechte lijn op ons doel afstevenen naar 

een ideale wereld (vgl. filosofie van Plato), maar het is de kunst om de reële wereld te accepteren en 

te waarderen. We moeten in staat zijn om ons brein, dat steeds bezig is voorspellingen van de 

omgeving te maken, te flexibiliseren zodat het open staat voor wat er daadwerkelijk in de omgeving 

gebeurt. We moeten dus leren de wereld niet aan ons idee aan te passen, maar omgekeerd: de 

werkelijkheid met open vizier tegemoet te treden. Dat is niet eenvoudig en het resultaat ervan is dat 

we in ons gedrag telkens weer dezelfde fouten maken. Onderzoek heeft aangetoond dat er 12 

menselijke risicofactoren zijn: 

 

Juist in situaties die onverwacht, onvoorspelbaar, met een groot effect en complex zijn kunnen deze 

factoren tot grote mislukkingen c.q. ongelukken leiden. Niet alleen pech of onze zwaktes kunnen 

voor mislukkingen zorgen, ook onze creativiteit. Creativiteit is immers ons vermogen om iets nieuws 

te scheppen en iets nieuws betekent ook dat er kans op mislukken is, omdat je het nu eenmaal nog 

niet hebt zien werken.  

 

Dat gebrekkige DNA roept wel een paar interessante vragen op: 

 

 

Ook complexiteit maakt de kans op mislukken groter. Complexe systemen zijn het gevolg van 

interacties tussen de delen. Het gedrag en de ontwikkeling kunnen niet worden voorspeld uit de 

eigenschappen van de afzonderlijke delen. In zo’n systeem is sprake van non-lineariteit en dat zit ons 

vaak lelijk in de weg. In die complexe systemen kennen we dikwijls de werking/het mechanisme 

onvoldoende, waardoor fouten ontstaan. Als we bijvoorbeeld geen rekening houden met regels op 

het onderliggende niveau dan kunnen zaken op een hoger niveau misgaan (emergentie). Ook kan het 

zijn dat we besluiten op grond van een incompleet beeld, terwijl het vaak niet doenlijk is een 

compleet beeld te verwachten. Als we bereid en in staat zijn om in zo’n situatie te leren van 

gebrekkige communicatie, zelfgenoegzaamheid, gebrek aan kennis, afleiding, onvoldoende teamwork, 

vermoeidheid, gebrek aan middelen, druk, gebrek aan assertiviteit, stress, gebrek aan bewustzijn, normen 

en waarden. 

Als je eens terugdenkt aan de laatste mislukking waar je zelf (mede) verantwoordelijk voor was. Welke van 

die 12 risicofactoren speelde(n) er?  

En: op welke gebied zou je meer willen experimenteren/leren? Wat moet e veranderen om dat voor elkaar 

te krijgen?  
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mislukkingen, dan zijn we beter in staat om ons actief aan te passen aan de snel veranderende 

omstandigheden. Met name angst kan dat in de weg staan. Onderzoek geeft aan dat angst een 

belangrijke factor is dat mensen niet reflecteren, geen afstand nemen en niet in scenario’s kunnen 

denken.  

 

 

 

Archetypen voor briljante mislukkingen 

Het herkennen van patronen van mislukken is handig in het kader van kennisuitwisseling tussen 

mens in organisatiE. Er blijken 16 archetypen te zijn: 

 

De olifant: alleen wanneer we onze kennis/perspectieven samenvoegen krijgen we een beeld van 

het geheel 

De zwarte zwaan: ondanks de goede voorbereidingen kan zich toch iets voordoen dat absoluut 

onvoorzien was en dat wel van belang is 

De verkeerde portemonnee: hoe kun je omgaan met het feit dat het voordeel van de een het nadeel 

van de ander is 

De brug van Honduras: problemen kunnen zich verplaatsen en omstandigheden kunnen veranderen 

De legen plek aan tafel: als niet alle relevante partijen zijn betrokken dan ontstaat geen commitment 

De huid van de beer: te snel concluderen dat iets een succes is 

De gloeilamp: vooruitgang/ontwikkeling vraagt om (eindeloos) experimenteren, een proces van 

vallen en opstaan 

De generaal zonder leger: wel beschikken over de juiste idee, maar niet over de middelen 

De junk: de kunst van het tijdig stoppen 

De canyon: de ingesleten patronen, zonder oog te hebben voor de omgeving 

De rechter hersenhelft: niet alle beslissingen komen op rationele gronden tot stand, maar maakt met 

selectief gebruik van feiten of veronachtzaamt men de context.  

De bananenschil: ongeluk zit in een klein hoekje betekent dat ook aandacht nodig is voor kleinere, 

schijnbaar irrelevante feiten  

Het Einstein Punt: niet te veel vereenvoudigen (niet werken), maar ook niet te veel compliceren 

(verlamming) 

De duiker van Acapulco: het juiste op het juiste moment doen is een kunst en kunde 

The Winner Takes All: er is slecht ruimte voor één oplossing, wat tegelijkertijd een uitdaging is voor 

anderen om daar iets nieuws tegenover te stellen 

 

Leren en falen doet zich op elk niveau voor: op systeemniveau → hierbij zorgen de regels die het 

gedrag van het systeem aansturen dat bepaalde zaken niet lopen zoals gedacht of gewenst. Op 

organisatieniveau → deelverzamelingen van het systeem (organisaties) kunnen zodanig 

georganiseerd zijn dat het onmogelijk is doelen te realiseren. Bij teamfalen → kan het zijn dat niet 

Ben je zelf wel eens te vroeg of te laat met een project of activiteit gestopt? Waar lag dat aan? Waar zou 

je nu op letten om dit in de toekomst te vermijden?  

Wat is de laatste keer geweest dat je iets hebt gedaan wat mislukt is omdat het uiteindelijk ingewikkelder 

bleek dan het in eerste instantie leek te zijn? Wat heb je er van geleerd?  
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alle relevante kennis aanwezig is of dat deze niet optimaal wordt benut. Ook op individueel niveau 

wordt gefaald, zie de eerder genoemde 12 menselijke risicofactoren.  

 

De factor kennis – bestaande uit inzichten (opgedaan in verleden), informatie (betekenisvolle 

gegevens) en inspiratie (waar gaan we heen) – is van belang bij het leerproces van mislukkingen. 

Door kennis te delen (socialiseren), kennis vast te leggen (externaliseren), kennis samenvoegen 

(combineren) en kennis eigen maken (internaliseren) kunnen we kennis creëren. Om met succes te 

kunnen experimenteren is het van belang om eerst zonder oordeel te ervaren (single loop leren), 

vervolgens te reflecteren op wat je met het ervaren hebt meegemaakt (double loop leren: geeft 

inzicht in oorzaken van problemen en effectieve manieren van oplossen) en daarna te 

conceptualiseren. Experimenteren vraagt om een goede voorbereiding samen met de betrokken 

partijen. Kernpunt is ervoor te zorgen dat eigenaarschap gevoeld, beleefd en ervaren wordt door 

betrokkenen. Daarom kan een succesformule op plek A nooit worden ‘uitgerold’ op plek B zonder in 

te spelen op de context.  

 

Toch slagen veel organisaties er niet in om de strijd aan te gaan tegen de ‘georganiseerde domheid’. 

Dat heeft ermee te maken dat voor single loop leren en double loop leren sprake is van 

belemmerende factoren, zoals niet willen toegeven dat men op een verkeerd spoor zit, of dat het 

project mislukt is, er geen tijd is voor nodige correcties, er onvoldoende feedback van anderen wordt 

gegeven, er geen tijd voor reflectie is, er gebrek aan waardering en motivatie is, de relevantie voor 

de eigen praktijk niet erkend wordt, het moeilijk is om de juiste formulering te vinden die past in een 

andere context, er geen geschikte infrastructuur is om de geleerde lessen vast te leggen en 

toegankelijk te maken.  

 

Bij leren kunnen ook scenario’s3 helpen, omdat ze mogelijke toekomsten verbeelden. Dat noemen 

we de ‘what if’ vraag stellen. Je ontwerpt alternatieve uitkomsten. Kennis van de archetypen kunnen 

van pas komen om de risico’s die aan die scenario’s kleven te benoemen. Met name daar waar 

onzekerheid en impact van handelen groot zijn, is scenario-denken een creatieve manier om richting 

en koers te bepalen. Ze helpen om mislukkingen te voorkomen door geen beslissingen te nemen die 

in de meeste toekomstbeelden tot ongewenste resultaten leiden. Ze kunnen ook helpen om ons 

bewust te maken van eventuele risico’s en te bepalen of we die acceptabel vinden of niet. 

Kenmerkend voor het werken met scenario’s is dat we over een lange termijn denken, dat we van 

buiten naar binnen kijken en ook nog eens vanuit meerdere perspectieven. Je moet allereerst 

uitgebreid bepalen waar het om gaat, er past een omgevingsverkenning bij en een overzicht van 

onderliggende krachten die tot verandering leiden met daarbij een grotere of kleinere onzekerheid.  

Het systematisch denken in termen van waarschijnlijkheden, (on)mogelijkheden, risico’s, oorzaken 

en verklaringen zit allemaal in het werken met scenario’s besloten en vereist, naast kennis, ook een 

                                                           
3 Een scenario is een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. 
Ze voorspellen dus niet de toekomst, maar zij leggen wel de drijvende krachten achter veranderingen bloot. Door deze te begrijpen ben je 
beter in staat de uitwerking van je beslissingen in te schatten. Je krijgt daarmee meer controle en je vergroot je leervermogen.  

Neem eens de tijd om jezelf na een project of activiteit de vraag te stellen als: wat ging goed en waarom, 

wat ging minder goed en waarom, wat zou je de volgende keer anders doen?  

Praat met iemand over zijn/haar ervaringen met een onderwerp waar je zelf ook mee bezig bent. Wat zou 

je graag van anderen willen leren en zou de ander van jouw ervaringen kunnen leren? 
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behoorlijke mate van creativiteit. Omdat het over de verantwoordelijkheid over de toekomst gaat en 

duurzaamheid daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt, zou ik het thema willen bestempelen als 

een leiderschapsthema.  

 

Leiderschapskwestie 

‘Briljant mislukken’ is om meerdere redenen eigenlijk een leiderschapsissue. Bijna elke organisatie 

moet leren omgaan met angst en onzekerheid en juist dat ‘leren’ wordt steeds meer een vast 

onderdeel in het kernproces van waardecreatie voor en met klanten, partners of stakeholders. 

Daarbij past het scheppen van gunstige condities: 

• Sociale/culturele ruimte: sfeer om positieve feedback te geven 

• Proces/organisatieruimte: afspraken, regelgeving en wetgeving moeten aansluiten bij de 

behoeften en overtuigingen van mensen 

• Virtuele/digitale ruimte: ontwikkeling van sociale netwerken  

• Fysieke ruimte: inclusief vormen, geuren, kleuren, temperatuur, natuur en kunst 

Goed leiderschap ten aanzien van ingewikkelde situaties bewijst zich ook bij de wijze waarop een 

organisatie als een levend ecosysteem wordt gezien en dat zich organiseert rond een 9-tal principes: 

diversiteit, selectie, inbedding, co-evolutie, ontleren, ontwrichting, eenvoud, verspilling en timing.  

Leiderschap toont zich tevens in de positief energetische sturing die, in termen van Iske, balanceert 

tussen optimisme (idealisme) en realisme. Speciaal voor de overheid heeft Iske nog een indringend 

advies: durf taaie, complexe onderwerpen aan te snijden, vermijd ze niet omdat de waardering bij 

het slagen veel kleiner is dan de kritiek bij het mislukken.  

 

Handvatten om mee te werken 

Naast de bovenstaande vragen die in de groene kaders zijn aangegeven, zijn er nog een paar 

oefeningen relevant om een bruikbare leer/veranderstrategie te ontwikkelen:    

 

 

  

Als je uitgaat van de 6 culturele dimensies uit noot 1, dan is een interessante vraag hoe bestuur en 

management in je eigen organisatie scoren op deze onderdelen en welke eigenschappen helpen om 

nieuwe wegen geïmplementeerd te krijgen. 

Ander interessant experiment is om het verhaal dat gehouden moet worden in de vorm van een rollenspel 

op te voeren, waarbij de één het verhaal vanuit de positiviteit vertelt en de ander de weerbarstige 

werkelijkheid voorhoudt. Ruimte en inspiratie zijn aanwezig en bieden de luisteraars de kans om het 

verhaal van de protagonist te ondersteunen, tegen de tegenwerkende krachten in.  
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Bijlage 1: meting awareness klimaat voor experimenteren en leren 

Deze IvBM Klimaatscan is bedoeld om een beeld te krijgen van de verschillende factoren die van 
invloed zijn op de ruimte voor experimenteren en leren.  
 
Experimenteren: 
m.b.t. ruimte voor experimenteren, uitproberen, ondernemen 
 

1. Hoe vaak wordt u geconfronteerd met activiteiten en/of projecten die anders lopen dan 
verwacht? 

2. Wat is de verhouding tussen het routinematige en het improviserende deel van uw 
activiteiten? 

3. Bent u zich op het moment van handelen bewust van de risico’s? 
4. Hebt u er een duidelijk beeld van welke risico’s van uw handelen en beslissingen wel en 

welke niet aanvaardbaar zijn? 
5. In welke mate ervaart u de vrijheid om risico’s te nemen? 
6. Wanneer u betrokken bent geweest bij een activiteit of project dat gestopt werd of niet de 

gehoopte resultaten opleverde, betekende dat dan dat u daarna moeilijkheden ondervond 
om betrokken te raken bij nieuwe activiteiten? 

 
Leren: 
m.b.t. leren van positieve en negatieve ervaringen 
 

7. Ik leer van al mijn ervaringen 
8. Ik leer van de ervaringen van anderen 
9. Anderen leren van mijn ervaringen 
10. Wat is de verhouding tussen leren van mislukkingen versus leren van successen? 

 
Evolueren: 
m.b.t. internaliseren en toepassen van de kennis 
 

11. In hoeverre worden leerervaringen gebruikt om te bekijken hoe het anders kan of moet? 
12. Hoe vaak hebben nieuwe inzichten geleid tot veranderingen in uw aanpak? 
13. Hoe vaak hebben nieuwe inzichten geleid tot veranderingen bij partijen waarmee u te maken 

hebt? 
14. In welke mate raakt kennis na verloop van tijd verloren?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


