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SUMMARY IN DUTCH 
SAMENVATTING 

 
Waarom lukt het niet alle organisaties om te leren van fouten? Deze vraag vormde de 
aanleiding van vier jaar promotieonderzoek. In Hoofdstuk 1 wordt deze onderzoeksvraag 
geïntroduceerd aan de hand van een hypothetische fout gemaakt door de werknemer Erma 
Rorrek. Aan de hand van Erma's fout wordt geïllustreerd hoe er in organisaties optimaal met 
fouten omgegaan kan worden. Constructief omgaan met fouten wordt daarbij beschouwd als 
(1) actie gericht op het minimaliseren van negatieve consequenties; en (2) het leren van 
fouten. Met leren wordt bedoeld dat er vanuit fouten die gemaakt worden kennis wordt 
ontwikkeld om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden, en waar mogelijk waardevolle 
nieuwe inzichten op te doen. Recent onderzoek toont aan dat een dergelijke manier van 
omgaan met fouten positief samenhangt met economische indicatoren van organisatie-
prestatie (Van Dyck, Frese, Baer, & Sonnentag, 2005). 

Behalve dat in Hoofdstuk 1 de onderzoeksvraag nader wordt uitgewerkt en de centrale 
begrippen worden behandeld, bevat het hoofdstuk twee boodschappen. De eerste – meer 
impliciete – boodschap betreft het belang van het verwerven van inzicht in die factoren die 
leiden tot het constructief omgaan met fouten. 'Erma Rorrek' laat zien dat mensen feilbaar zijn 
en dus ook in hun rol als werknemer fouten zullen maken. Met andere woorden, fouten maken 
is menselijk, en organisaties zouden er goed aan doen om hierop te anticiperen door aandacht 
te besteden aan de manier waarop werknemers met die fouten omgaan.  
 De tweede boodschap betreft de observatie dat het gros van de organisaties moeite 
heeft om werknemers adequaat met fouten om te laten gaan. Ondanks kennis op het gebied 
van constructief omgaan met fouten, blijkt uit de literatuur dat het leren van fouten 
makkelijker is gezegd dan gedaan. De aandacht verschuift vervolgens naar factoren die 
zouden kunnen verklaren waarom er in organisaties niet altijd constructief wordt omgegaan 
met fouten. Aan de hand van literatuur worden drie antecedenten geëxpliciteerd. In dit 
proefschrift wordt de invloed van organisatiecultuur, causale attributie na het maken van 
fouten en foutenkarakteristieken op het constructief omgaan met fouten nader onder de loep 
genomen. 

De invloed van deze drie antecedenten op het constructief omgaan met fouten wordt 
aan de hand van vier empirische studies onderzocht (hoofdstukken 2 tot en met 5). Deze 



studies zijn gebaseerd op verschillende methoden van dataverzameling. Er is aandacht besteed 
aan de externe validiteit van het gepresenteerde onderzoek door gebruik te maken van 
kwalitatieve en kwantitatieve veldonderzoeksopzetten. Causale relaties zijn vastgesteld aan de 
hand van experimentele opzetten (laboratorium- en scenario-onderzoek). Hoofdstuk 6 geeft 
een samenvatting en discussie van de voornaamste resultaten en conclusies. 
 
De invloed van organisatiecultuur op het constructief omgaan met fouten 
Organisatiecultuur wordt beschouwd als één van de voornaamste factoren die het constructief 
omgaan met fouten kan belemmeren of juist faciliteren. De focus in de studie naar de invloed 
van organisatiecultuur ligt daarbij op wat Schein (1992) assumpties noemt; de onderliggende 
organisatiewaarden en opvattingen die dienen als leidraad voor het doen en laten van 
werknemers. In lijn met Schein argumenteren Cannon en Edmondson (2001) dat de gedeelde, 
organisationele opvattingen ten opzichte van fouten grote invloed hebben op het gedrag dat 
werknemers vertonen nadat fouten optreden. 

Gedeelde opvattingen over fouten kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat werknemers 
er voor kiezen om hun fouten te verdoezelen omdat het als "not-done" wordt beschouwd om 
fouten te maken. Anderzijds kunnen gedeelde opvattingen ertoe leiden dat werknemers – net 
zoals Erma Rorrek in Hoofdstuk 1 - gedrag vertonen dat leidt tot minimalisatie van negatieve 
consequenties en het leren van fouten. Hoewel deze argumentatie wordt ondersteund door de 
literatuur, is deze relatie nog niet empirisch onderzocht (Edmondson, 1996; Van Dyck et al., 
2005). 
 Aan de hand van twee studies is het hierboven aangegeven hiaat nader onderzocht in 
Hoofdstuk 2. Het eerste doel was het ontwikkelen van dimensies waarop organisationele 
assumpties over fouten konden worden gecategoriseerd. Voor het ontwikkelen van deze 
dimensies werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. In totaal werden er 36 
interviews gehouden in 12 organisaties (16 managers en 20 medewerkers). De interviews 
werden gebaseerd op de 'critical incident'-methode (Flanagan, 1954). Uit de interviews kwam 
naar voren dat organisationele assumpties over fouten geïdentificeerd kunnen worden op basis 
van een raamwerk met twee dimensies. Foutenassumpties kunnen worden ingedeeld op basis 
van de mate van tolerantie ten aanzien van fouten en de mate van daadkracht ten aanzien van 
fouten. Hieronder volgt een voorbeeld van een citaat uit een organisatie waarin een tolerante 
én daadkrachtige opvatting gedeeld werd ten aanzien van fouten. 
"Als je hier een fout maakt, dan word je helemaal niet afgezeken, maar dan wordt er wel 
gezegd van, de volgende keer kun je het zo en zo doen. Dat maakt het voor mij een 
leermoment." 



Uit de interviewstudie bleek verder dat organisaties die gekenmerkt worden door tolerante én 
daadkrachtige assumpties ten aanzien van fouten, constructiever met fouten leken om te gaan 
dan organisaties gekenmerkt door andersoortige assumpties over fouten. Met behulp van een 
scenario-experiment werd deze observatie bevestigd. 

In Hoofdstuk 2 werd dus aangetoond dat tolerantie in organisaties een essentiële 
voorwaarde is voor het constructief omgaan met fouten omdat het openheid over fouten 
creëert. Het ontwikkelen van nieuwe inzichten en ideeën kan alleen ontstaan als er in een 
organisatie open over fouten gesproken kan worden. Intolerantie ten aanzien van fouten zal 
daarentegen eerder leiden tot het verdoezelen van fouten. Echter, tolerantie ten aanzien van 
fouten is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het ontstaan van een 
constructieve omgang met fouten. Hoewel tolerantie essentieel is om openheid over fouten te 
creëren, dienen organisaties ook assumpties over fouten te hanteren die werknemers 
aanmoedigen om actief onderliggende oorzaken van fouten bloot te leggen. Het onderzoek 
gepresenteerd in Hoofdstuk 2 laat zien dat hoewel tolerantie ten aanzien van fouten tot 
openheid leidt, werknemers deze openheid niet automatisch aangrijpen om van hun fouten te 
leren. Voor het ontplooien van dergelijke initiatieven zullen werknemers gestuurd dienen te 
worden door een organisatiecultuur die zowel tolerantie als daadkracht ten aanzien van fouten 
uitstraalt. 
 
De invloed van causale attributie op het constructief omgaan met fouten 
Aan de hand van het attributiemodel van Weiner (1985, 1986) is onderzocht in hoeverre de 
door de persoon toegeschreven oorzaken van fouten invloed hebben op de mate waarin hij/zij 
vervolgens constructief met fouten omgaat. Het attributiemodel van Weiner wordt vaak 
gebruikt om te verklaren waarom mensen op een bepaalde manier reageren op succes en 
falen. De oorzaken die mensen waarnemen hebben invloed op de verwachting dezelfde taak 
of handeling in de toekomst wel of niet succesvol af te ronden. Met andere woorden, 
afhankelijk van de toegeschreven oorzaak kunnen mensen verschillend op een specifieke 
situatie reageren. 
 De waargenomen oorzaken worden doorgaans ingedeeld volgens drie dimensies, 
namelijk de mate waarin je een oorzaak aan jezelf (intern) of aan de context (extern) 
toeschrijft, de mate waarin je een oorzaak als veranderlijk beschouwt (stabiel versus instabiel) 
en de mate waarin je de toegeschreven oorzaak kunt beheersen (persoonlijke controle). Vanuit 
het perspectief van mogelijke verbetering hebben oorzaken zoals 'gebrek aan inzet' de 
voorkeur omdat deze verwijzen naar een interne en instabiele aspecten waarover de persoon 
zelf controle heeft. Vanuit het perspectief van mogelijke verbetering hebben oorzaken zoals 
gebrek aan intelligentie minder de voorkeur omdat deze verwijzen naar interne en stabiele 



aspecten waarover de persoon weinig tot geen controle over heeft. Hoewel de voorspellende 
waarde van causale attributie reeds in veel contexten is onderzocht, is er tot dusverre weinig 
onderzoek gedaan naar de rol van causale attributie na het maken van fouten. 
 In Hoofdstuk 3 wordt een experimentele studie gepresenteerd waarin de invloed van 
causale attributie op constructief gedrag na het maken van fouten is onderzocht. In 
tegenstelling tot de verwachtingen laat het experiment zien dat de mate waarin je een oorzaak 
aan jezelf of aan de context toeschrijft en de mate waarin je een oorzaak als instabiel 
beschouwt geen invloed heeft op de manier waarop er vervolgens met fouten wordt 
omgegaan. Echter, constructief gedrag na het maken van fouten wordt wel beïnvloed door de 
mate waarin mensen de oorzaak denken te beheersen (persoonlijke controle). Naarmate 
mensen meer persoonlijke controle ervaren, worden hogere succesverwachtingen ervaren en 
worden betere strategieën ontwikkeld om de fout de volgende keer niet weer te maken. 
Additionele analyses tonen aan dat de mate van ervaren persoonlijke controle de dominante, 
verklarende attributiedimensie is na het maken van fouten. De mate waarin persoonlijke 
controle wordt ervaren voorspelt constructief gedrag na het maken van fouten nadat er 
gecontroleerd is voor de dimensies locus (intern-extern) en stabiliteit. 
 In Hoofdstuk 4 wordt de invloed van persoonlijke controle na het maken van fouten in 
een veldstudie nader onder de loep genomen. Wederom is de mate waarin controle wordt 
ervaren over de fout gerelateerd aan constructief gedrag na het maken van fouten. Echter, in 
tegenstelling tot de gevonden resultaten in Hoofdstuk 3 zijn deze relaties nu negatief. 
Werknemers genereren meer nieuwe inzichten en ideeën wanneer zij minder invloed op de 
oorzaak van fouten ervaren. 

De veldstudie en de experimentele studie leveren dus tegengestelde resultaten op met 
betrekking tot de voorspellende waarde van de mate van ervaren controle op het constructief 
omgaan met fouten. Zoals onderbouwd in Hoofdstuk 6 worden beide bevindingen 
ondersteund door een stroming in de literatuur. De bevindingen van de experimentele studie 
worden ondersteund door de theorieën op het gebied van causale attributie (Abramson, 
Seligman, & Teasdale, 1978; Bandura, 1982; Weiner, 1985). Onderzoek vanuit deze stroming 
toont aan dat naarmate er meer persoonlijke controle wordt ervaren, er meer constructief 
gedrag wordt vertoond. De resultaten in Hoofdstuk 4 worden ondersteund door literatuur op 
het gebied van organizational learning (Fiol & Lyles, 1985; Miller & Friesen, 1980). Vanuit 
de organizational learning stroming wordt gesteld dat gebrek aan controle een voorwaarde is 
voor leren. Het lijkt dus van belang om ook in toekomstig onderzoek aandacht te besteden aan 
de invloed van toegeschreven oorzaken op constructief gedrag na het maken van fouten. 
 
 



De invloed van foutenkarakteristieken op het constructief omgaan met fouten 
In de literatuur wordt beargumenteerd dat de mate waarin geleerd wordt afhankelijk kan zijn 
van het soort fout (Van Dyck et al., 2005; Zapf, Brodbeck, Frese, Peters, & Prümper, 1992). 
Een typefout bijvoorbeeld, is duidelijk onderscheidbaar van een inschattingsfout van de 
kredietwaardigheid van een cliënt. Echter, tot dusver is er geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende soorten fouten. In de Hoofdstukken 4 en 5 staat daarom de invloed van het soort 
fout op het constructief omgaan met fouten centraal. 

Om de invloed van het soort fout op leren in kaart te brengen werd aan werknemers 
gevraagd beschrijvingen te geven van fouten die zij onlangs tijdens hun werkzaamheden 
gemaakt hadden. Zes en twaalf weken nadat werknemers fouten hadden beschreven, werd aan 
hen gevraagd of er naar aanleiding van deze fout nog nieuwe inzichten en ideeën waren 
ontstaan en of de fout had geleid tot het doorvoeren van oplossingen om een dergelijke fout in 
de toekomst te voorkomen. 
 De onderzoeksresultaten tonen inderdaad aan dat de mate waarin er wordt geleerd van 
fouten afhankelijk is van het soort fout. In Hoofdstuk 5 wordt geconcludeerd dat de mate 
waarin er van fouten wordt geleerd, afhankelijk is van de complexiteit van de fout. Als er 
fouten gemaakt worden tijdens complexe taken worden er meer verbeteringen doorgevoerd 
dan voor fouten die worden gemaakt tijdens routinematige taken. Het zou kunnen dat 
werknemers meer leren van fouten in complexe taken omdat deze als meer cruciaal worden 
beschouwd dan fouten in routinematige taken. Nader onderzoek is wenselijk om deze 
verklaring op juistheid te toetsen. 
 Onderzoek gepresenteerd in de hoofdstukken 4 en 5 laat verder zien dat werknemers 
meer leren van fouten naarmate de negatieve consequenties van fouten meer ernstig zijn. 
Wanneer negatieve consequenties van fouten meer ernstig zijn, communiceren werknemers 
meer over hun fouten. Tevens worden er dan meer nieuwe inzichten en ideeën ontwikkeld en 
meer verbeteringen doorgevoerd die het optreden van dergelijke fouten in de toekomst 
kunnen voorkomen. 

Samengevat blijkt uit het onderzoek gepresenteerd in de hoofdstukken 4 en 5 dat een 
fout niet automatisch wordt aangegrepen als een leermoment. Wanneer fouten leiden tot 
negatieve gevolgen, wordt er meer van fouten geleerd. Deze bevinding is in overeenstemming 
met de argumentatie dat 'small failures' vaak niet worden herkend als leermogelijkheden 
(Baumard & Starbuck. 2005; Cannon & Edmondson, 2005; Sitkin, 1992). Echter, zoals 
beargumenteerd in Hoofdstuk 1 is het van belang om onderscheid te maken tussen de fout en 
de negatieve consequenties die daar uit voort kunnen komen. Afhankelijk van de situatie 
kunnen de negatieve gevolgen van dezelfde fout namelijk variëren van nihil tot zeer ernstig. 
Het per abuis toedienen van twee stuks in plaats van één paracetamol zal bijvoorbeeld 



nauwelijks negatieve gevolgen opleveren, terwijl het toedienen van een dubbele dosis 
bloedverdunners veel sneller tot een ernstige situatie leidt. Door te leren van fouten die niet 
leiden tot negatieve gevolgen zoals het per abuis toedienen van een dubbele dosis paracetamol 
kan men fouten met zeer ernstige gevolgen voorkomen. 
 
Praktische implicaties 
Adequaat en constructief omgaan met fouten waardevol is voor elke organisatie. Ook 
organisaties waarin fouten niet onmiddellijk tot catastrofes leiden, kunnen profiteren van 
gemaakte fouten. De Nederlandse bouw bijvoorbeeld raakt per jaar 20 procent van haar omzet 
kwijt aan fouten (USP Marketing Consultancy, 2005). Omgerekend is dit een kostenpost van 
5 miljard Euro per jaar. Als door constructief om te gaan met fouten het aantal gemaakte 
fouten met 1 procent verminderd zou kunnen worden, zou dit al een kostenbesparing van 50 
miljoen Euro per jaar opleveren. 
 Iedere manager die ik de afgelopen vier jaar in het kader van het project gesproken 
heb, benadrukte zich bewust te zijn van het belang van het leren van fouten. Echter, zoals 
bleek in Hoofdstuk 2, verschillen organisaties en leidinggevenden in de manier waarop zij het 
leren van fouten willen bewerkstelligen. Een omgeving waarin optimaal geleerd wordt van 
fouten kan alleen ontstaan als er open over fouten gesproken kan worden. Hoewel tolerantie 
essentieel is om openheid over fouten te creëren, dient er tevens een atmosfeer gecreëerd te 
worden die werknemers aanmoedigt om actief de onderliggende oorzaken van fouten te 
identificeren. De leidinggevende zal in het kader van het ontwikkelen en handhaven van een 
dergelijke cultuur een belangrijke rol spelen. Het gedrag van de leider is vaak een krachtig 
signaal dat dient als leidraad voor het gedrag van zijn of haar medewerkers (Schein, 1992). 
 Een tweede praktische aanbeveling betreft het belang om te leren van die fouten die 
niet direct tot negatieve gevolgen leiden. In het huidige proefschrift is aangetoond dat de ernst 
van de gevolgen een positieve invloed heeft op het leren van fouten. Zowel leidinggevenden 
als werknemers dienen zich er van bewust te zijn dat de mate waarin fouten tot negatieve 
gevolgen leiden geen valide standaard is om te leren van fouten. Het is belangrijk dat 
organisatieleden zich er in toenemende mate van bewust worden dat fouten die niet direct 
leiden tot negatieve gevolgen, waarschuwingen zijn die serieus genomen dienen te worden 
om toekomstige fouten met catastrofale gevolgen te vermijden (zie Sitkin, 1992). 
 Fouten worden doorgaans in één adem genoemd met negatieve gevolgen. Dit 
proefschrift toont echter aan dat organisaties ook hun voordeel kunnen doen met fouten. 
Aangezien mensen feilbaar zijn en daardoor ook in hun rol als werknemer fouten zullen 
maken, is het van groot belang dat organisaties hier op inspelen. De inhoud van dit 
proefschrift geeft daartoe al enig gereedschap om constructief om te gaan met fouten. 


