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‘Iemand op een fout afbranden,
dat levert weinig creativiteit op’

‘A

ls management trainee bij oliemaatschappij Petroplus werkte ik vaak direct
voor iemand van de Raad van Bestuur. Toen hij mij vroeg een presentatie
voor een grote olieconferentie in Londen voor te bereiden, deed ik natuurlijk
ontzettend mijn best en stak er veel tijd in. Ik ging langs bij allerlei deskundigen. Mijn baas was zo tevreden dat hij me meenam naar Londen. Aan de vooravond van de conferentie checkte ik in mijn hotelkamer of de presentatie goed
op de laptop stond en laadde vervolgens de batterij op. Althans, dat dacht ik.
Want toen mijn baas de volgende dag aan de beurt was, gebeurde er niets, het
scherm bleef zwart. Ik kreeg spontaan veertig graden koorts, ik wist niet meer

hoe ik het had. Zaten we daar, met allerlei olieministers in het publiek. Bleek
dat ik tijdens het opladen bij het stopcontact een schakelaartje om had moeten
zetten. Een flinke blooper, ik had de batterij niet meer gecontroleerd. Gelukkig
reageerde mijn baas heel relaxed en hield de presentatie wat later. Sindsdien
ben ik erg van de check en dubbelcheck. Gaat er toch iets fout, dan sla ik mezelf
niet voor mijn kop. Ik werk hard, doe mijn best en iedereen maakt wel eens een
fout, so be it. Als werkgever weet ik nu dat iemand op een fout afbranden weinig
creativiteit oplevert. Maar iemand die door nalatigheid fouten maakt – gewoon
geen zin heeft zijn best te doen – heeft aan mij echt een slechte.’

Oeps, foutje! Niet alleen groentjes, maar ook ervaren control freaks maken
wel eens een misser op het werk. Maar kun je er iets van leren?
Als fouten maken taboe is, zal men geneigd zijn ze te verbergen of ze op
een ander af te schuiven. ‘En daar schieten we dus helemaal niks mee op.’
DOOR LORAIN O’MAHONEY

‘I

k voelde me er echt niet lekker bij: hadden we net
die contracten afgerond, moest ik wéér om geld
gaan vragen.’ Junior product manager bij een
multinational: een mooie startfunctie, zo leek het.
Maar Sanne van Vliet merkte al snel dat haar studie
psychologie niet echt de ideale voorbereiding voor
een commerciële werkomgeving was geweest. Toen
haar baas haar vroeg leveranciers aan te schrijven
voor een flinke bijdrage aan een winkelpromotie,
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had ze daar weinig zin in: ‘Ik vond het eigenlijk gênant.’ Als junior had Sanne daar niets over te zeggen, dus na wat tegenstribbelen schreef ze de brief.
Een aantal correctierondes later keurde haar baas
de tekst eindelijk goed. ‘Oké, hup, snel versturen,
dan heb ik het achter de rug’, dacht Sanne. Pas nadat ze de brief als attachment naar vijf belangrijke
leveranciers had verstuurd, zag ze haar fout. Bij het
keurig opgestelde e-mailtje stond de document-

naam waaronder ze de tekst geïrriteerd had opgeslagen: ‘bedelbrief’.
AIVD’ers laten usb-sticks slingeren, computers worden zomaar bij het grofvuil gezet en ministers van
Financiën vergissen zich in een rekensom; waar gehakt wordt, vallen spaanders. Hoe hard iedereen het
ook probeert te vermijden, zelfs de grootste control
freak maakt wel eens een misser op het werk. In alle
gelederen van organisaties komt het voor, maar
vooral een nieuweling op de arbeidsmarkt loopt
grote kans een uitglijder te maken. Voor starters is
immers alles aan een baan een noviteit; van het takenpakket tot de samenwerking met collega’s. Daarbij duurt het een tijdje voor ze bekend zijn met de
specifieke gebruiken en gewoonten binnen een organisatie en hebben ze vaak simpelweg nog niet de
kennis in huis om altijd de juiste beslissingen te
maken. Kortom: valkuilen genoeg voor groentjes.

Foutculturen

Kop in het zand, vooral niets tegen iemand zeggen, w
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