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ZOUT zoekt de dialoog met relaties van KPMG over thema’s die nauw
verbonden zijn met de financieel-economische en strategische bedrijfsvoering
van organisaties. In dit nummer van ZOUT verkennen we het thema
Verantwoordelijkheid.
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VERANTWOO RDelijkheid
P

sychologe Cathy van Dyck stelt in deze editie van ZOUT dat de mens van nature geneigd
is om bij succes de oorzaak bij zichzelf te leggen en bij falen de eigen verantwoordelijkheid
te bagatelliseren. Een psychologisch mechanisme dat wellicht bevordert dat mensen over
eind blijven onder moeilijke omstandigheden, maar verhindert dat er wordt geleerd van fouten.
Wanneer mensen in openheid kunnen nadenken over oorzaken van fouten die binnen hun invloeds
sfeer liggen, blijken ze meer eigen verantwoordelijkheid te gaan nemen. Van Dyck pleit dan ook
voor een combinatie van systeemontwerp en voorbeeldgedrag waardoor openheid over fouten
ontstaat, verantwoordelijkheid wordt genomen en de negatieve gevolgen van fouten worden
geminimaliseerd.
Het thema verantwoordelijkheid is van alle tijden, maar in dit tijdsgewricht pregnanter en diffuser
in een samenleving die – gedreven door informatietechnologie, globalisering en verbondenheid
van financiële systemen – steeds onoverzichtelijker wordt. En waarin in toenemende mate
gevraagd wordt om het nemen van verantwoordelijkheid voor een breed scala van onderwerpen.

Welke verantwoordelijkheid dient nu bijvoorbeeld genomen te worden voor de kredietcrisis
– en door wie? Vragen die op microniveau nog redelijk te beantwoorden blijken: Zijn de controles
goed geweest? Heeft de bonuscultuur een onverantwoorde bijdrage geleverd? Hoe was het risico
management? Waar waren de commissarissen en toezichthouders? En de accountants? Het zijn
vragen die, naarmate het perspectief meer op macroniveau komt, steeds minder eenduidig te
beantwoorden zijn. We komen dan op het niveau van het systeem dat complex en vooral collectief

is ingericht. En op dit systeemniveau blijkt het antwoord op de verantwoordelijkheidsvraag heel
lastig te geven.
Moeten we dan concluderen dat dit soort echecs hoort bij de huidige maatschappij? Dus we stonden
erbij, deden mee, en keken ernaar? Filosoof Ad Verbrugge laat hierop zijn licht schijnen. Hij stelt
dat het tijdperk van hyperindividualisme heeft geleid tot een verminderde verbondenheid van
mensen met hun omgeving. Of het nu de straat is waarin men woont of het bedrijf waar men werkt,
verbondenheid is geen vanzelfsprekendheid meer. De keerzijde hiervan is dat er een collectief
gevoel van onbehagen is ontstaan: Op wie kunnen wij nog rekenen? Wie is nog te vertrouwen?
Met als tegenreactie een overdaad aan regels en procedures. Volgens Verbrugge hebben we het
kantelpunt ongeveer bereikt en komen we in een tijdperk van een nieuw soort collectivisme.
Hoe dat eruitziet, kan nog niet geschetst worden, maar voor hem staat vast dat in die maatschappe
lijke ontwikkeling waarden als gezag, eer en maatschappelijk goed aan belang zullen winnen.
Een tweegesprek met Jan Hommen en Trude Maas-de Brouwer over de verantwoordelijkheid en
het functioneren van commissarissen in Nederland plaatst deze overwegingen binnen de discussie
over corporate governance en het commissariaat: een goede commissaris houdt toezicht en toetst.
Een goede commissaris is een kritische kameraad. Een goede commissaris is als een goede
scheidsrechter: te vaak fluiten legt het spel lam maar daadkrachtig ingrijpen op het juiste moment
bepaalt de kwaliteit van de wedstrijd. Toezicht houden heeft in hoge mate een procedureel karakter,
waarbij informatie en regels van belang zijn – processen en structuren voor inzicht in risico

ENGLISH VERSION

Responsibility
In this edition of ZOUT, psychologist
Cathy van Dyck proposes that
human beings are by nature inclined
to attribute the reasons for their
success to themselves and to play
down their own responsibility for
failure; a psychological mechanism
that perhaps helps people keep
going in difficult circumstances
but makes it harder to learn from
mistakes. When people are able to
look honestly within themselves for
the causes of mistakes, we see that

they start taking more responsibility.
So Van Dyck calls for a combination
of system design and example-setting
to generate openness about mistakes,
so that responsibility can be taken
and the negative consequences of
mistakes minimised.
The theme of responsibility is a
timeless one, but it is more pregnant
and diffuse at this juncture in a
society which – driven by information
technology, globalisation and the

interconnection of financial systems –
is becoming ever more complex.
And in which there is an increasing
demand for responsibility to be
taken over a broad range of issues.
For example, what responsibility
should be taken for the credit
crunch – and by whom? It is a
question which can be answered
reasonably well at the micro level:
Were the checks adequate?
Did an irresponsible bonus culture
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contribute? What was the risk
management like? Where were the
board members and the regulators?
And what about the accountants?
These are questions which, the more
macro the perspective becomes,
become ever harder to answer
unambiguously. We then come to
the level of the system, which has a
complex and above all collective
design. And at this system level, the
question of responsibility proves
very difficult to answer.

Must we then conclude that this
type of failure is simply part of
modern society? In other words,
that we were there, we took part
and we looked on? Philosopher
Ad Verbrugge shines his light on
this question. He argues that the era
of hyper-individualism has led to a
reduced connection between people
and their environment. Whether on
the street we live in or the company
we work for, solidarity can no
longer be taken for granted.
The flipside to this is a collective
sense of malaise: who can we count

on now? Who is still to be trusted?
In reaction, there is an excess of
rules and procedures. According to
Verbrugge, we have pretty much
reached the tipping point and are
now entering an era characterised
by a new type of c ollectivism. It is
too early to make out the outlines
of that new collectivism, but he is
sure that values like authority,
honour and common good will gain
in importance.
A conversation with Jan Hommen
and Trude Maas-de Brouwer about

responsibility and the performance
of supervisory board members in
the Netherlands places these
considerations within the debate
about corporate governance and
supervisory boards. A good
supervisory board member super
vises and monitors and acts as a
critical friend; a good supervisory
board member is like a good referee
– blow the whistle too often and you
ruin the game, but make a decisive
intervention at the right moment
and you define the quality of the
match. Supervision has a largely

© 2009 KPMG N.V. Alle rechten voorbehouden.

procedural character, with information and rules taking an important
place – processes and structures to
help understand risk management
and decision-making. The second is
at least as important to the quality
of the non-executive director: how
do you monitor company policy
and the quality of management?
Judging the behaviour of people
within the company – particularly
its managers – plays an equally
large role, and it is the responsibility
of the Supervisory Board to act
decisively and without compromising
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beheersing en besluitvorming. Het tweede is minstens zo bepalend voor de kwaliteit van de
commissaris: hoe toets je het ondernemingsbeleid en de kwaliteit van de bestuurders? Het beoordelen
van het gedrag van mensen binnen de organisatie – in het bijzonder het bestuur – blijkt daarin
misschien wel een even grote rol te spelen waarbij het de verantwoordelijkheid van de raad van
commissarissen is om zich daadkrachtig en compromisloos te laten gelden, in het belang van de
vennootschap en de maatschappelijk betrokkenen.
Ook zijn er ondernemers die een bedrijf starten vanuit een ambitie die breder is dan de hang
naar vrijheid en resultaten. ZOUT sprak met mensen die met hun ondernemerschap verantwoorde
lijkheid nemen voor een betere wereld. In dit geval het milieu, kinderwelzijn en een brede
maatschappelijke meerwaarde. Teun van de Keuken doet daar nog een schepje bovenop, door te
onderzoeken in hoeverre ondernemers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de gehele
bedrijfskolom. De praktijk blijkt weerbarstig maar zijn ervaring is dat openheid over vraagstukken
die (nog) niet naar volle tevredenheid zijn opgelost een positief effect heeft op de omzet.
Wanneer we de actuele wereldvraagstukken beschouwen – zoals honger, milieu, terrorisme –
waar staan we dan eigenlijk met onze verantwoordelijkheid en reageren we wel adequaat?
Stellen we de juiste prioriteiten? Is het zinvol om tientallen miljarden euro’s te investeren in de
bestrijding van terrorisme, dat jaarlijks wereldwijd aan circa vijfhonderd mensen het leven kost?
Terwijl honger, aids en verkeersongelukken onevenredig veel meer dodelijke slachtoffers eisen?
De Deen Bjørn Lomborg ontdoet deze vraagstukken van hun retoriek door zich te baseren op
feiten en er een kosten-batenanalyse op los te laten. Hij concludeert dat het publieke debat meer
gedreven wordt door angst en mythologisering van de mondiale problemen, dan door een
rationele analyse ervan.
In de creatieve bijdrage in deze uitgave van ZOUT tonen de portretten van kunstenaar Ophuis de
wrede gevolgen van politieke beslissingen die uitmonden in geweld. Ophuis wil ons niet informe
ren over de gebeurtenissen zelf – daar hebben we de media al voor – maar wil ons laten voelen en

the interests of the company and
stakeholders.
There are also some entrepreneurs
who found their companies out of a
conviction that goes beyond a desire
for freedom and results. ZOUT spoke
to people who in doing business
take responsibility for making a
better world – in this case the
environment, child welfare and
society at large. Teun van de Keuken
goes even further, by investigating
to what extent entrepreneurs can
take responsibility for the entire

production and marketing chain.
Putting his ideas into practice has
not been easy, but he has found that
openness about issues which have
not been satisfactorily resolved
have a positive effect on turnover.
When we consider contemporary
global issues – such as hunger, the
environment, terrorism – where do
the priorities lie? Is it sensible to
invest tens of billions of Euros in
fighting terrorism, which annually
claims about 500 lives, while hunger,
AIDS and traffic accidents kill

d isproportionate numbers of people?
The Dane Bjørn Lomborg strips
these questions of their rhetoric by
starting from the facts and subjecting
them to a cost-benefit analysis.
He concludes that the public debate
is driven more by fear and the
mythologization of global problems
than by a rational analysis of them.
The creative contribution to this
edition of ZOUT are the portraits of
the artist Ophuis, which show the
cruel consequences of political
decisions that lead to violence.
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Ophuis does not wish to inform
us about the events themselves
– we already have the media for
that – but he wants to make us feel
and experience what a word like
‘unimaginable’ might actually
mean. In doing so, Ophuis calls
society to account. The results are
penetrating paintings that remind
us above all not to forget, and to
demand that responsibility be taken
for these horrifying events.
Recent developments have also fed
the debate about responsibility within
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ervaren wat een woord als ‘onvoorstelbaar’ inhoudt. Daarmee roept Ophuis de maatschappij ter
verantwoording. Het resultaat zijn indringende schilderijen die ons eraan herinneren vooral niet te
vergeten en die vragen om het nemen van verantwoordelijkheid voor deze gruwelijke gebeurtenissen.
De recente ontwikkelingen hebben ook binnen onze organisatie het debat over verantwoordelijk
heid gevoed. Hierbij dringt zich de vraag op wie – of welke partijen – verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor macro-economische, grens- en cultuuroverstijgende vraagstukken en
problemen. Deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit van onze accountants en adviseurs
zijn randvoorwaarden voor kwaliteit en juiste oordeelsvorming maar lijken geen afdoende
oplossing voor de grote macro-economische vraagstukken waarbij zaken simpelweg niet op het
radarscherm van de lokale spelers verschijnen. Dit vraagt om een supranationale en multi
disciplinaire aanpak waar wetenschap, (internationale) politiek, toezichthouders, ondernemers,
accountants en adviseurs hun kennis en inzichten bijeen brengen om signalen van mogelijke
grootschalige echecs te duiden en tijdig in goede banen te lijden. Wij zouden ons in willen zetten
voor een dergelijk initiatief.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie met deze uitgave van ZOUT. Indien u met ons de discussie
wilt aangaan over (onze) verantwoordelijkheid, dan horen we graag van u via (020) 656 7890, of
via een van onderstaande e-mailadressen.
Met vriendelijke groet, namens KPMG,
raad van bestuur KPMG N.V.
Herman Dijkhuizen, voorzitter (dijkhuizen.herman@kpmg.nl)
Jurgen van Breukelen (vanbreukelen.jurgen@kpmg.nl)
Jaap van Everdingen (vaneverdingen.jaap@kpmg.nl)
Frans van der Wel (vanderwel.frans@kpmg.nl

our company. The question arises
who – or which parties – can take
responsibility for macro-economic,
cross-border and cross-cultural
issues and problems. The expertise,
independence and integrity of our
accountants and advisers is a
condition for quality and good
judgement, but this does not seem to
be an adequate solution to large
macro-economic problems when
issues simply are not appearing on
the radars of the local players. These
call for a supranational and multidisciplinary approach where science,

international politics, regulators,
entrepreneurs, accountants and
advisors bring together their knowledge and insights in order to identify
signals of possible large-scale failures
and steer things in the right direction.
We would like to give our support to
an initiative like that.
We wish you inspiring reading.
If you wish to join the debate with
us about (our) responsibility, we
would be glad to hear from you
on (020) 656 7890, or one of the
e-mail addresses below.

Yours faithfully, on behalf of KPMG,
the Management Board of
KPMG N.V.
Herman Dijkhuizen, chairman
(dijkhuizen.herman@kpmg.nl)
Jurgen van Breukelen
(vanbreukelen.jurgen@kpmg.nl)
Jaap van Everdingen
(vaneverdingen.jaap@kpmg.nl)
Frans van der Wel
(vanderwel.frans@kpmg.nl)
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n alle organisaties worden fouten gemaakt. Volgens sociaal psychologe
Cathy van Dyck zijn er geen aanwijzingen dat in succesvolle organisaties minder
fouten w
 orden gemaakt. Goed omgaan met fouten is daarom volgens haar belangrijk
voor alle organisaties, of het nu gaat om veiligheid of innovatie. Uit onderzoek
is gebleken dat de manier waarop organisaties met fouten omgaan zo’n 10 procent
van de harde economische uitkomsten van die organisaties voorspelt. Het nemen
van verantwoordelijkheid speelt daarin een belangrijke rol om betrouwbaarheid te
realiseren en een lerende organisatie te worden.

Het nut
van
fouten
Organisaties verschillen wezenlijk van elkaar als het gaat om
het omgaan met veiligheid en kwaliteit. Bij de aanpak ervan is
begrip voor het onderscheid tussen fouten en overtredingen
van belang. En essentieel is waar de verantwoordelijkheid voor
fouten gelegd wordt. Verantwoordelijkheid is de eerste stap
naar ‘organizational learning’ en ‘high reliability’. De belangrijkste
uitdagingen liggen bij het (top)management. Alleen wanneer dit
zorg draagt voor een sterke kwaliteitscultuur kan verwacht
worden dat ook de individuele medewerkers verantwoordelijk
heid erkennen voor gemaakte fouten.
Onze natuurlijke neiging
Voor ogen moet worden gehouden dat een fout een
onbedoelde afwijking is. Het gaat om situaties waarbij in de
planning, uitvoer of controle ergens iets mis is gelopen. Zo kan
een inschattingsfout worden gemaakt, een werkwijze zijn
gehanteerd die niet past bij de situatie, de uitvoer van een deel

van het plan zijn vergeten, of is feedback verkeerd geïnterpre
teerd. Wat de fout ook was, deze is onbedoeld opgetreden.
Uit dit besef volgt dat een beschuldigende reactie bij fouten niet
op zijn plaats is. Dat wil echter niet zeggen dat het acceptabel
is dat dezelfde fout keer op keer optreedt. Om herhaling te
voorkomen, moet het de organisatie duidelijk zijn geworden
waar en waarom het mis ging. Degene die een fout maakt, helpt
de organisatie door hier open over te zijn, verantwoordelijkheid
te erkennen. De mens is van nature geneigd bij succes de oorzaak
bij zichzelf te leggen, terwijl bij falen de eigen verantwoordelijk
heid wordt gebagatelliseerd. Dit is een begrijpelijk mechanisme,
maar het verhindert dat er wordt geleerd van fouten. In een
experiment lieten we mensen werken aan een moeilijke taak,
waarbij we weinig aanwijzingen gaven. Alle deelnemers maakten
dan ook veel fouten. Na de eerste taak werd één groep deel
nemers gevraagd vooral na te denken over oorzaken van deze
fouten die buiten henzelf lagen (zoals bijvoorbeeld taakinstructies

Dr Cathy van dYck
Dr. Cathy van Dyck studeerde in 1995 af in de sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. In 2000 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie
Putting errors to good use: Error management culture in organizations. Tot 2005 was ze als universitair docent verbonden aan de afdeling Arbeids- en Organisatie
psychologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze onderzocht het hoe en waarom achter de meer succesvolle foutenculturen in een verscheidenheid aan organi
saties. In 2006 richtte ze The Cat’s Eye op. The Cat’s Eye adviseert bedrijven en richt zich daarbij specifiek op ‘high reliability’ en organisationeel leren. Van Dyck is
daarnaast als universitair docent verbonden aan de afdeling Organisatiewetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam.
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of opgelegde tijdsdruk). Een tweede groep werd geïnstrueerd
zich te richten op oorzaken binnen henzelf die onveranderlijk
zijn (bijvoorbeeld gebrek aan intelligentie). Een laatste groep
werd geïnstrueerd zich te richten op oorzaken die binnen
henzelf lagen, maar die wel te veranderen zijn (bijvoorbeeld
geconcentreerder werken). Deze laatste groep nam verant
woordelijkheid en ervoer meer controle over het ontstaan van
fouten. Deze controle vertaalde zich tijdens de tweede taak in
een verbetering in strategieën en de uiteindelijke prestatie.

Leidinggevenden hebben een
belangrijke rol in het creëren van een
cultuur die ruimte biedt
voor het (durven) nemen van
verantwoordelijkheid
Erkenning van verantwoordelijkheid
Gebleken is dat erkenning van de eigen verantwoordelijkheid
bevorderd wordt wanneer de organisatie verantwoordelijkheid
neemt voor de voorwaarden waaronder dergelijke openheid
mogelijk wordt. Leidinggevenden hebben daarom een
belangrijke rol in het creëren en actief in stand houden van
een cultuur die tolerant en tegelijkertijd daadkrachtig is in de
benadering van gebleken fouten. Door openheid over fouten te
stimuleren in plaats van het optreden van fouten te bestraffen.
En door bij het analyseren van fouten te focussen op oorzaken
die medewerkers zelf in de hand hebben.
Tolerantie faciliteert openheid en het nemen van verant
woordelijkheid voor falen. Dat is noodzakelijk, maar niet
voldoende. Tolerantie werkt alleen wanneer ze met daadkracht
wordt gecombineerd. Dat wil zeggen, wanneer openheid in
samenspraak met leidinggevenden en teamgenoten wordt
aangegrepen om te komen tot nieuwe inzichten, om oplos
singen en verbeteringen te formuleren en door te voeren, maar
ook om deze kritisch te blijven beschouwen.
In de petrochemische industrie is navraag gedaan naar 87 recente
fouten: Wanneer ontdekte u de fout? Wanneer was de fout
ontstaan? Heeft u er met anderen over gesproken? Et cetera.
Zes weken later vroegen we of er inmiddels processen waren
verbeterd. Het bleek dat vooral over fouten met grote gevolgen

werd gecommuniceerd en dat deze openheid in de weken erna
ertoe leidde dat verbeteringen werden doorgevoerd. In organisaties
wordt dus vooral geleerd van fouten die ernstige gevolgen
hebben. Begrijpelijk, maar ook zonde: eenzelfde fout is vaak al
eerder – maar toen zonder grote gevolgen – opgetreden. Het is
beter er op dat moment al van te leren.
Niet de fout, maar de gevolgen
Een veel gebruikte oplossing ligt in het formuleren van nieuwe
regels en protocollen. Zo kunnen, door te leren van eerdere
fouten, procedures worden aangescherpt. Zeker in omstandig
heden met hoge risico’s wordt veel met veiligheidsregels
gewerkt. Deze zijn bedoeld om fouten te voorkomen of deze
tijdig, voordat er gevolgen zijn opgetreden, te herstellen.
Illustratief is de in het Oogziekenhuis Rotterdam ontwikkelde
Time-Out-procedure. Hierbij wordt door het volledige ok-team
met een korte, gestandaardiseerde procedure gecheckt of het
team de juiste patiënt voor zich heeft en of het linker- of het
rechteroog geopereerd moet worden. Sinds de invoering zijn
jaarlijks gemiddeld vijf verwisselingen ontdekt – fouten worden
dus nog wel gemaakt – maar verwisselingen hebben in geen
enkel geval geleid tot het daadwerkelijk opereren van de
verkeerde patiënt of het verkeerde oog. De negatieve gevolgen
van verwisselingfouten zijn dus succesvol uitgebannen.
Op het moment dat een medewerker afwijkt van zo’n procedure
is er geen sprake meer van een fout, maar van een overtreding.
De afwijking is niet onbedoeld opgetreden, maar er is voor
gekozen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn – mede
werkers kunnen het idee hebben dat regels voor hen eigenlijk
niet zouden hoeven te gelden, maar veel vaker komt het voor

Tolerantie werkt alleen
wanneer ze met daadkracht wordt
gecombineerd
dat procedures in strijd zijn met andere taakeisen zoals productie
doelen. Ook kan kennis over of training van procedures ontbreken
of zijn procedures zo omslachtig of omvangrijk dat ze onwerkbaar
worden. Overmatig sturen via regelgeving is dan ook onwenselijk.
Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie ervoor te zorgen
dat uitsluitend werkbare regels worden geformuleerd en dat er
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De mens is van nature geneigd

bij succes de oorzaak
bij zichzelf te leggen, terwijl bij falen
de eigen verantwoordelijkheid
wordt gebagatelliseerd

onder medewerkers voldoende kennis en vaardigheden zijn
om deze te volgen.
In een enkel geval worden procedures en regels ingezet om
individuele medewerkers ter verantwoording te kunnen roepen
voor gemaakte fouten. Zo’n aanpak verkleint de bereidheid tot
het nemen van verantwoordelijkheid. Illustratief is de volgende
toelichting van een geïnterviewde manager: ‘Een inpakker die
z’n werk goed doet, moet een stempel zetten op de factuur
van de klant met een personeelsnummer. Dus op het moment
dat een klant reageert met een klacht zou je het heel snel
kunnen terugkoppelen naar de inpakker. Maar op de afdeling
zijn ze nog slimmer, daar zetten ze gewoon hun nummer er
niet op, zodat ze ook niet aan klachten worden gekoppeld.’
Gevraagd hoe nu verder, antwoordde ze: ‘Controleren,
controleren, controleren. En we zitten eraan te denken om een
scanner op te hangen zodat alles geregistreerd wordt.’
Forcing functions
In beperkte mate kunnen regels worden ingezet om toekomstige
fouten te voorkomen (preventie) of tijdig te ontdekken en herstellen
(foutenmanagement). Daarnaast zijn er andere strategieën om
preventie en management van fouten te ondersteunen. Er kan
gewerkt worden met zogenaamde ‘forcing functions’, waarbij
het optreden van een fout onmogelijk wordt gemaakt. In de tijd
dat telefooncellen nog veel gebruikt werden, vergaten mensen
hun portefeuille nogal eens, nadat ze deze boven op het toetstel
hadden gelegd om kleingeld te kunnen bijwerpen. In nieuwere
telefooncellen werd de bovenkant van de telefoons daarom zo
ontworpen dat deze steil omhoogliep. Te steil om er iets op te
leggen zodat niet vergeten kon worden het weer mee te nemen.
Fouten kunnen door systeemontwerp ook minder waarschijnlijk
worden. De Nederlandse pinautomaten zijn hier een voorbeeld
van: eerst komt de pinpas terug uit de automaat, het geld volgt
pas wanneer de pas is uitgenomen. De kans dat een klant zonder
geld vertrekt, is minder waarschijnlijk omdat dit direct gerelateerd
is aan het primaire doel van de handeling. Systemen kunnen snelle
detectie bevorderen: bijvoorbeeld auto’s die zijn uitgerust met
een geluidssignaal dat afgaat wanneer de auto wordt verlaten
terwijl de lichten nog aanstaan. Tenslotte kan het systeem zo
worden ingericht dat fouten weliswaar kunnen optreden, maar
dat negatieve gevolgen voorkomen worden. Dit gebeurt wan
neer de fout probleemloos kan worden teruggedraaid, zoals
met de ‘undo’-functie in de meeste softwarepakketten.

Voor organisaties is het belangrijk dat nagedacht wordt welke
combinatie van mogelijkheden optimale ondersteuning biedt.
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat maatregelen het primaire
arbeidsproces zo min mogelijk frustreren. Maar zelfs wanneer
op deze manier eerdere fouten hebben geleid tot maximalisering

Overmatig sturen via
regelgeving is onwenselijk

van verbeteringen, kan niet gedacht worden dat fouten zijn uit
gebannen. Al was het alleen maar omdat werkwijzen, processen
en systemen voortdurend in ontwikkeling zijn. Systeemver
beteringen leiden onherroepelijk tot nieuwe mogelijkheden
voor onvoorziene fouten.
Voorbeeldgedrag
Organisaties waarin men zich hiervan bewust is, blijken optimaal
ingericht voor kwaliteits- en veiligheidsmaximalisatie. Het feit
dat fouten vroeg of laat zullen optreden wordt geaccepteerd,
maar er is absoluut geen sprake van gelatenheid. De essentie
is dat kwaliteits- en veiligheidsproblemen de gedeelde verant
woordelijkheid is van alle organisatieleden. Het uitdragen van
deze boodschap is niet voldoende. Met name leidinggevenden
hebben een belangrijke rol. Enerzijds in het bekrachtigen van
foutenpreventie en -management. Anderzijds door gedrag
dat weerspiegelt wat zij ook graag bij medewerkers zouden
zien. Een geïnterviewde directeur-grootaandeelhouder van een
consultancybedrijf nam haar voorbeeldfunctie serieus en
organiseerde wekelijkse ‘leergeldvergaderingen’. De bedoeling
was dat alle medewerkers vertelden over een gemaakte fout,
zodat het team oorzaken kon achterhalen en manieren kon
bedenken waarop soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen
of snel hersteld konden worden. Cruciaal was dat de directeurgrootaandeelhouder deze bijeenkomsten startte met een door
haar gemaakte fout. Op deze manier liet ze zien dat fouten niet
worden aangerekend en dus open besproken kunnen worden.
In essentie creëerde ze een tolerante, daadkrachtige cultuur
waarin fouten niet onnodig lang doorsudderen, maar worden
ingezet om de organisatie te helpen verbeteren.
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