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‘Als ik een fout maak, word ik heel boos op
mezelf en dat is een dodelijk gevoel’

‘D

e grootste nachtmerrie van iedere advocaat: het missen van een termijn
– de uiterste datum waarop er iets moet gebeuren. Een termijn is heilig
in ons vak. Als je die mist, blijft dat je altijd bij. Ook bij mij is het één keer
gebeurd, niet eens aan het begin van mijn carrière. Strikt genomen was het
niet helemaal mijn fout, maar die van mijn secretaresse. Ik had nog één dag
om een schadevergoedingsverzoek in te dienen en legde die op tijd bij de
post. Maar mijn secretaresse dacht: “Dat komt morgen wel”, en dus kwam
het verzoek te laat aan. Maar ik had het natuurlijk ook tot het laatste
moment laten liggen. Gelukkig had die fout toen alleen een financiële consequentie en daar waren we als kantoor voor verzekerd. Maar wanneer jouw

w wegmoffelen: dat zijn de eerste reacties wanneer
mensen hun fouten ontdekken. Maar wie wat wil leren, kan zich beter richten op de vraag hoe hij met
de missers omgaat. Want het cliché ‘van fouten kan
men leren’ gaat in de praktijk helaas vaak niet op. Iets
opsteken van een misstap, hangt voor een deel af van
de werkomgeving, meent psycholoog Cathy van
Dyck. De afgelopen tien jaar deed zij onderzoek naar
zogenaamde ‘foutculturen’, de manier waarop organisaties met fouten omgaan. Uit Van Dycks onderzoek blijkt dat in een ‘open foutcultuur’ weliswaar
niet minder wordt geblunderd, maar werknemers
meer van hun fouten leren en daardoor hun prestaties verbeteren. Van Dyck: ‘In organisaties waar leidinggevenden accepteren dat fouten maken menselijk is, kunnen werknemers hun energie richten op
het beperken van de consequenties en het voorkomen van herhaling.’ In bedrijven waar fouten maken
taboe is, zal men eerder geneigd zijn fouten te verbergen of op anderen af te schuiven, stelt Van Dyck.
‘Daar schiet niemand iets mee op, want leren van
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De fout:
termijn
gemist

fout voor je cliënt het verschil tussen twintig jaar cel of vrijspraak betekent,
schiet je met een verzekering niets op. Fouten maken vind ik sowieso heel
vervelend. Als het me overkomt, word ik heel boos op mezelf en dat is een
dodelijk gevoel. Dat probeer ik dus altijd te vermijden.
Maar met fouten die anderen maken, ga ik veel makkelijker om. Dat is ook
wel de cultuur hier bij ons kantoor: iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en we streven ernaar om mensen zelf het hardst van hun eigen
fouten te laten schrikken. Daar leren ze namelijk het meest van. Maar als het
om termijnen gaat, nemen we met starters natuurlijk geen risico’s: termijnen zijn geen leertrajecten.’

fouten begint met verantwoordelijkheid nemen.’
Omdat een blunder maken al snel gevoelens van
schaamte of schuld opwekt (Sanne van Vliet wilde
bijvoorbeeld niet met haar echte naam in het blad), is
het voor veel mensen verleidelijk de oorzaken buiten zichzelf te zoeken. ‘Geen constructieve houding’,
waarschuwt Van Dyck. ‘In de praktijk maakt het leidinggevenden meestal niet uit wie de schuldige is,
als het probleem maar wordt opgelost.’ John Vollenbroek, organisatiesocioloog en auteur van het boek
Leren van fouten, adviseert organisaties hoe met fouten om te gaan. Volgens hem zijn de eerste minuten
na een fout bepalend of mensen ervan zullen leren.

Als je baas accepteert dat
fouten maken menselijk is,
kun je je energie richten op
het voorkomen van herhaling

Als in die minuten de schuldvraag centraal blijft
staan, komt er van leren niets terecht. Net als Van
Dyck hamert hij op het belang van het voorkomen
van herhaling, ook als de fout aan een ander ligt. Vollenbroek: ‘Als je rapport te laat is omdat de boekhouder maar niet met de cijfers doorkwam, kun je
ervoor zorgen dat de cijfers de volgende keer wél op
tijd binnenkomen.’

Zelfverwijt
Na een fout vervallen in doemdenken, eindeloze mea
culpa’s of hysterische huilbuien, het is allemaal niet
verstandig. De nadruk leggen op persoonlijke onzekerheden – ‘ik ben te dom, het gaat me nooit lukken’
– is bij fouten maken verspilde moeite. Van Dyck:
‘Dan gaat alle energie naar mogelijke oorzaken waar
toch geen controle over is en dat levert geen houvast
voor oplossingsgericht handelen of verbetering in de
toekomst.’ Hoe heilloos ook, veel mensen laten zich
wel degelijk uit het veld slaan. Vollenbroek: ‘Vooral
starters zijn vaak teleurgesteld over het groeitempo w
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