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Alleen door fouten te maken, kun je jezelf verbeteren, ontdekte Gert Homsma tijdens zijn
promotie. Hij pleit voor tolerant en daadkrachtig optreden van de baas. tekst Anouk Kemper

Een fout is niet verkeerd

Ik ben eerlijk,
complimenteus
en ken mijzelve

Zonder armen is het meestal
lastig carrière maken. Maar de

d r.

‘Een fout is in principe een bepaalde actie
waarbij het doel niet wordt bereikt. Dit
kan ernstige gevolgen hebben, of niet. Of
iemand een ‘grote’ fout maakt, zit hem
dus in de consequentie. Maar het is verstandig om ook na te denken over kleine
foutjes. Daar wordt nog weinig aandacht
aan besteed, terwijl je op die manier grotere fouten kunt voorkomen.’
Hoe heb je je onderzoek aangepakt?

‘Ik ben bij verschillende bedrijven geweest om werknemers te interviewen. Ik
heb hen fouten laten beschrijven die ze
recent gemaakt hadden. Weken later
vroeg ik hen in hoeverre zij over die fout
hadden gepraat. Waren ze tot nieuwe
ideeën gekomen? Wat waren de verbeteringen?’

stelling
Bedrijven moeten
erkennen dat fouten
maken menselijk is

Waarom is de interpretatie van het
woord fout belangrijk?

‘Men moet begrijpen dat een fout iets anders is dan de negatieve consequenties.
Bovendien is een fout iets anders dan
een overtreding. Bij een overtreding
wijkt men doelbewust af van een bestaande procedure of bestaand protocol.
Dat verschil moet duidelijk zijn, want als
je die twee op één hoop gooit, kom je
niet verder. Een overtreding vraagt om
een andere maatregel dan een fout.’
Wat was moeilijk aan je onderzoek?

Daadkracht en tolerantie zijn belangrijk
voor het leerklimaat binnen een bedrijf,
stel je. Hoe meet je die begrippen?

‘Ik vind een bedrijf daadkrachtig als het
minimale negatieve consequenties aan
een fout verbindt. En als er erkenning is
voor de fout, er goed over gecommuniceerd wordt en er hulp wordt geboden.
Vervolgens moet er natuurlijk actie worden ondernomen om de negatieve consequenties te beperken.’
En wanneer heeft iemand dan van zijn
fout geleerd?

‘Als iemand goed weet wat er precies gebeurde en ook analyseert welke oorzaken een fout heeft. Dezelfde fout wordt
vaak door meerdere mensen gemaakt.
Dus de oorzaak ligt dan misschien niet
in de persoon, maar in de organisatiestructuur. Daar kan het bedrijf dan gericht verbeteringen in aanbrengen.’
Hoe gaat dit onderzoek de maatschappij
veranderen?

‘Een organisatieadviesbureau gebruikt
de resultaten in de praktijk. Zij introduceren mijn inzichten. Het is voor bedrijven een handige stimulans om eens na
te denken over fouten.’

‘Mensen vinden het moeilijk om over
fouten te praten. Ze bleven vaak hangen
in algemeenheden. Ze willen foutloos
zijn en ook dat kun je weer koppelen aan
de interpretatie van het woord fout. Data
verzamelen was dus lastig, ik moest echt
volledige anonimiteit beloven. Studentassistenten liepen ook rond op de bedrijven waar ik onderzoek deed. Zij fungeerden als een soort vraagbaak voor de
werknemers. Zij maakten hen bekend
met het onderwerp.
‘Uiteindelijk hebben 140 werknemers
218 fouten beschreven. Hiervoor ben ik
bij 14 organisaties geweest, van klein tot
groot, van non-profit tot commercieel.’
Waarom wilde je graag promoveren?

‘Tijdens mijn studie psychologie in Groningen, ontdekte ik dat ik onderzoek
doen erg leuk vond. Het ging me ook
goed af. Het mooie is dat je als promovendus vakliteratuur kunt combineren
met de praktijk. Hoe zit iets in elkaar?’
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Zo draagt hij een gouden horloge om zijn enkel
en zijn trouwring om zijn teen. Een modieuze
trend die nog niet naar Nederland is overgewaaid? Nee, de reden hiervan is puur praktisch.
Foppe is geboren zonder armen.
Alweer een jaar geleden verscheen in Nederland
de vertaling van zijn eerste boek What is your excuse? ofwel Wat is jouw excuus? Neem het heft in eigen handen. Foppe beschrijft daarin hoe hij zijn fysieke beperkingen grotendeels overwon. Hij
houdt de lezer voor dat die ook problemen kan
overwinnen door dóór te zetten en creatief te zijn.
‘Mensen willen niet altijd horen dat ze een keus
hebben. Ze zeggen dan: ja, maar ik heb dát niet,
dus het kan niet. Als je creatief bent, kom je al ontzettend ver. Het gaat erom dat je je eigen visie belichaamt.’ Foppe verspreidt deze boodschap via
lezingen, die hij overal ter wereld geeft. Als motivational speaker probeert hij voornamelijk managers een nieuw perspectief te bieden op hun
werkwijze. Vorige week was hij in Nederland om
de leidinggevenden van een grote Nederlandse
bank te inspireren. Volgens Foppe gedragen managers zich teveel als ‘babysitters’ en moeten zij
die mentaliteit loslaten. Pas dan kan een bedrijf
effectief en innovatief zijn, denkt hij.
Foppe is het levende bewijs van zijn eigen ‘het
kan, als je maar wilt’- filosofie. Al op jonge leeftijd
moest hij voor zichzelf zorgen. ‘Toen ik tien was,
wilden mijn ouders dat ik zelfstandiger werd. Ze
hielpen me niet meer met aankleden en met naar
de wc gaan. Het was hard love, maar daardoor ben
ik zelfredzaam geworden.’ Het duurde niet lang
voordat hij zichzelf kon aankleden.

een andere invalshoek. Mopje,
met Sas. Noem jij eens iets wat
ik goed kan, werksgewijs. Ze zit
middenin een discussie met haar
jongste dochter, dus het antwoord komt in etappes, maar is
niettemin hoogst bevredigend.
Dankjewel! Ga nu maar gedoe
oplossen daar, vort. Grinnik.
Dan is Es aan de beurt, die zegt
ook altijd wijze dingen. Ik ben inmiddels al drie centimeter gegroeid. Es probeert het helemaal
goed te formuleren, maar dat
hoeft niet, want ik kan toch al
met haar lezen en schrijven.
Tot slot heb ik pas een Verse
Vriendin ontmoet. Het is nogal
een direct type (gelukkig heb ik
daar zelf totaal geen last van)
dus ze heeft een kanttekeningetje bij al het positieve. Moet kunnen. Het heeft echter niets met
werk te maken, dus dat neem ik
niet mee (…).
Nu nog iemand waarmee ik een
wat zakelijker relatie heb. Wacht,
Matt, oud-collega, die is online.
Pling. Màhàtt? Mag ik twee vragen stellen? Het mag. Wat kan-

maar men begint elkaar te herhalen. Zouden ze dan kloppen?
Nu nog het volgende dilemma:

‘Ik blijf op de VU als docent, ik begeleid
studenten met hun masterscriptie en
geef cursussen. Daarnaast wil ik de boodschap verspreiden dat er positieve effecten aan een fout zitten, bijvoorbeeld via
symposia en publicaties.’

John Foppe (37) is geen gewone Amerikaan.

bedankt. Next.
El. Da’s een vriendin sedert jaren
en die moet het weten, vanuit

‘Ik had wel dipjes. Vooral in de beginfase
zag ik door de bomen het bos niet meer.
Maar als je er eenmaal vat op krijgt, krijg
je er juist méér ideeën over. Ik zou de rest
van mijn leven kunnen vullen met dit
onderwerp. Ik zeg kúnnen, he? Willen is
weer een ander verhaal.’ ( lacht)

Wat ga je nu doen?

Kemper | foto´s Michel Honig

moeders ermee, maar ze rammelt er zó vier uit. Tjakkaa, én

nik goed, qua werk? Matt heeft
er meteen twee te pakken. Gek,

‘Ik heb onnoemlijk veel fouten gemaakt,
maar sommige waren constructief. Eigenlijk denk ik dat als je beter wilt worden, je sowieso fouten moet maken. Als
je uitzoekt waarom je een fout maakt,
leer je daar weer van. Op het moment dat
je foutloos wilt werken, val je terug op
dat wat je al kunt. Zo verbeter je jezelf
niet. Fouten kunnen leiden tot belangrijke inzichten.’

tekst Gijs Herderscheê en Anouk

Trrring. Dag schat, met mij. Kun
je even een paar kwaliteiten van
je dochter noemen? Ik overval

Was je je onderzoek na een tijd niet
zat?

Heb je zelf nog iets belangrijks geleerd?
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kun je ontzettend ver komen.’

nen, maar ik moet het van de
cursusmevrouw toch echt gaan
rondvragen.

En het bleef niet bij deze basale dagelijkse

moeten die kwaliteiten daadwerkelijk in dit stukje? Zit u daar op
te wachten? Ik slaak een diepe
zucht. Vooruit met de geit. Geen
uitvluchten. Morgen tijdens die
training moet het óók.
Ik kan: goed formuleren (ja, dat
mag ik hopen!), met kinderen
heb ik tact en humor, ik ben complimenteus, ik ben eerlijk en hou
niet van gezeik en heb bovendien een goed inzicht in mensen.
Ik kan een publiek boeien, ben
creatief en tot slot kan ik best
aardig organiseren, maar wel alleen voor een ander en vooral
niet te veel tegelijk.
Oh ja: ik roddel nooit en men
denkt dat ik nimmer iemand zal
voortrekken.
Uiteraard klopt dit alles. Waarvan
akte.

Saskia Stigter doceert Nederlands op een scholengemeenschap in Den Haag

Wat versta jij precies onder een fout?

gemaakt. ‘Als je creatief bent,

Bredero zei het al: ken uzelve. Nu
meen ik mijzelve aardig te ken-

Wat is je belangrijkste conclusie?

‘Bedrijven moeten erkennen dat mensen
fouten maken. In veel bedrijven blijkt dit
nog niet zo te zijn, ook al zeggen ze van
wel. Tolerantie ten opzichte van fouten
creëert wel openheid en meer kennis
omtrent de gemaakte fout. Maar dat is
niet genoeg, er moet ook daadkracht getoond worden. Er moet ook iets met de
fout gedáán worden. Bedrijven kunnen
bijvoorbeeld bepaalde procedures ontwikkelen om de werknemers te laten nadenken over de oorzaken van een fout.
Zo ontstaat verbetering.’

van doorzetten zijn bedrijf

Voor een training moet ik m’n
kwaliteiten benoemen. Good ol’

in spe

Fouten maken mag, als het maar niet
steeds dezelfde is, aldus het gezegde.
Daarom moet er binnen bedrijven de
ruimte zijn om van fouten te leren, concludeert psycholoog Gert Homsma (29)
in het onderzoek waarop hij deze maand
promoveerde aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam. ‘Dezelfde fout wordt
vaak door meerdere mensen gemaakt.’

Amerikaanse John Foppe heeft

Gert Homsma

handelingen. Foppe kan autorijden in een gewone auto en de luier van zijn pasgeboren dochtertje verschonen. Desondanks kent elke dag weer
nieuwe hordes. ‘Ik voel me net een bergbeklimmer. Er is altijd wel een hogere top, een nieuwe
uitdaging.’ Zo noemt hij als voorbeeld de situatie
voorafgaand aan dit gesprek. ‘Ik was ruim op tijd
klaar, maar de ronde deurknoppen van dit hotel
bleken voor mij moeilijk vast te pakken. Ik moest
mijn schoen en sok uit doen om er grip op te krijgen. Iets simpels als een deurknop kan ervoor zorgen dat ik te laat kom.’
Op zeventienjarige leeftijd begon Foppe met lezingen op zijn middelbare school. Eind jaren ’80
was zelfvertrouwen een belangrijk onderwerp in
Amerikaanse klaslokalen en Foppe dacht er wel
iets zinnigs over te kunnen zeggen. Vervolgens
studeerde hij communicatiewetenschap aan de
Universiteit van St. Louis en haalde een master in
sociale wetenschappen. In 1995 startte hij zijn eigen bedrijf Visionary Velocity. ‘Ik richt me in mijn
seminars voornamelijk op de percepties, reacties

Wat is nu het belangrijkst voor je?
‘Mijn dochter natuurlijk. Op carrièregebied wil ik
mijn boodschap blijven verspreiden. Binnenkort
komt mijn nieuwe boek uit: The Watercooler
Conspiracy. Dat gaat over gesprekken, die werknemers rondom de watercooler voeren. Die kunnen een bedrijf maken of breken.’

John Foppe: ‘De wereld is een mooie plek en ik wilde meedoen.’

Opklimmen
zonder
ellebogen
en werkwijzen van mensen. Ik kan mensen niet
motiveren, maar ik kan wel proberen hen te laten
afwijken van de gebruikelijke paden.’ Volgens
Foppe zijn de werknemers van de laatste jaren
veranderd. Ze zouden hoger opgeleid, zelfstandiger en gewiekster zijn. ‘En dus moeilijker te motiveren. Daarom help ik managers hun visie te
vertalen om het gewenste effect te bereiken.’

Tijdens het spreken beweegt Foppe regelmatig met zijn blote linkervoet om zijn woorden
kracht bij te zetten. Of krast met een pen wat
woorden of een tekening op papier om zijn betoog te verduidelijken. Wie aandachtig luistert,
vergeet bijna dat hij geen armen heeft. Laat dat
nou meteen het grootste compliment zijn wat je
Foppe kunt geven. ‘In het begin zijn mensen voor-

Jij ging naar een normale school, maar in Nederland
gaan kinderen met een handicap vaak naar speciale
scholen. Wat vind je daarvan?
‘Het is goed dat er in Nederland zoveel gedaan
wordt voor gehandicapten, maar het kan te ver
gaan. ‘Hier heb je alles, maar nu moet je weggaan’, dat gevoel bekruipt me.’

al geïnteresseerd in hoe ik mijn voeten gebruik.
Toch hoop ik dat ze daar na een tijdje doorheen
kunnen kijken en zich op hun gemak voelen. Het
is heel fijn als ze uiteindelijk even vergeten dat ik
geen armen heb.’ Waar hij zijn eigen motivatie
vandaan haalt, vindt hij moeilijk te zeggen. Hij
had in ieder geval geen zin meer om het leven
vanaf de zijlijn te zien passeren. ‘Ik werd er moe
van. De wereld is een mooie plek en ik wilde meedoen. Dat is soms een worsteling.’

journaliste met zijn neus op de feiten gedrukt. ‘Ze
vroeg: buit je je handicap niet uit?’ Foppe was geschokt en zelfs een beetje beledigd. ‘Maar ik weet
dat als ik ergens kom spreken, ik een goede ‘show’
heb. Ik pak koffiekopjes met mijn voet en gebaar
met mijn benen. Maar ik kan het ook niet anders.’
Volgens de Amerikaan heeft iedereen wel een
gimmick. ‘De één heeft kanker overleefd, de ander
een wereldrecord verbroken. En ik vertel mensen
■
hoe ze hun ideeën kunnen verwezenlijken.’ ■

Het is niet dat Foppe zichzelf móét bewijzen, hij
wíl het graag. En natuurlijk kan hij niet ontkennen dat zijn lichamelijke handicap een grote rol
speelt in zijn succes. ‘Mijn handicap ondersteunt
mijn verhaal, maar zou het niet mogen dragen.’
Enkele jaren geleden werd hij door een Europese

Wanneer heb je jezelf geaccepteerd?
‘Mijn keerpunt beleefde ik toen ik voor het eerst
foto’s van een andere man zag zonder armen,
Charlie Tripp. Hij reisde aan het eind van de negentiende eeuw met een circus door Europa. We
hadden zoveel overeenkomsten. Het leek alsof
hij als een geest tegen me sprak, heel bijzonder.’

Bekijk de video op
volkskrantbanen.nl

Welke dagelijkse handeling is nu nog moeilijk voor je?
‘Het blijft lastig om mijn huissleutel in het slot te
steken, maar het moet elke dag opnieuw.’
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