
 

Leren en voorkomen  
 

“It’s not about your failure, it’s about what you learn from it!” Daarom is het belangrijk om achteraf eens terug te 
kijken naar wat je hebt gedaan en hoe je het anders had kunnen aanpakken. Hieronder staan enkele tips om in de 
toekomst een faalervaring te voorkomen.  
 

• Analyseer eerlijk en geef duidelijke feedback aan elkaar.  

• Let op dat je niet collectief het falen gaat rationaliseren (“het had niet anders gekund”).  

• Probeer zo goed mogelijk te anticiperen op reële verwachtingen om er zo goed mogelijk naartoe 

te werken.  

• Durf te leven met de gevolgen.  

• Zelfkennis! Weet waar jouw limieten liggen en ken je eigen sterktes en zwaktes. Probeer deze 

zwaktes dan te outsourcen.  

• Durf hulp te vragen. We kunnen niet alles masteren, er zijn mensen die het beter weten. 

• Goede communicatie. Maak afspraken en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit. Stel de 

criteria en meetpunten op voorhand al vast.  

• Bepaal samen de doelstellingen en zorg ervoor dat iedereen elkaar begrijpt en erachter staat.  

• Paralysis by analysis voorkomen (te veel weten is ook niet altijd goed).  

• Durf te zeggen wanneer iemand in de fout gaat en vraag ook dat anderen hetzelfde doen bij jou.  

• Praat met mensen van allerlei slag (mensen op de werkvloer, verschillende culturen, ...) om 

feeling te krijgen met het leven. 

• Lees managementboeken, volg TEDtalks en lees Disney!  

• Leg op voorhand duidelijke en concrete verwachtingen op tafel. (‘Dit gaan wij leveren.’)  

• Vermijd ja-knikkers in je omgeving, hier heb je weinig aan.  

• Blik wekelijks terug: Wat heb ik gedaan? Wat was goed en wat was minder goed? En hoe kan ik 

dit verbeteren? 

• Manage en bespreek je verwachtingen.  

• Maak evaluaties en durf feedback te geven. De resultaten moeten op regelmatige tijdstippen 

worden afgestemd. 

• Ga bewust om met je fouten. Deze kunnen je helpen om nieuwe doelen te stellen.  

• Schrijf na elk project op welke lessen je geleerd hebt en neem deze mee naar nieuwe projecten.  

• Meer ervaring en maturiteit zullen ervoor zorgen dat je beter kan relativeren. De eerste keer is 

altijd hard maar keep on moving.  

• Goed projectmanagement: beter voorbereiden, risico's beheren, alert blijven, visualiseren, 

feedback vragen en bijsturen 

• Je weet dat falen altijd een optie is. Bereid je hier mentaal al op voor.  

• Zet in op je talenten.  

• Als je in het oog van de storm komt te staan, zorg er dan voor dat je kan teruggrijpen naar je 

eigen core values.  

• Bloemen, complimenten, drank en tijd voor elkaar kunnen ook helpen.  


