
 
 
 
 

 

 

De briljante mislukkingen award 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: 

  

 

 

 Deel uw Briljante Mislukking in de zorg 
 

Leren hoe je moet reageren op onverwachte ontwikkelingen in onderzoek of innovatietrajecten is misschien wel 

de belangrijkste stap om succesvol te zijn. In de wereld van onderzoek en innovatie lopen projecten zelden zoals 

van te voren bedacht. Er is vaak sprake van een andere uitkomst dan gepland. Toch horen wij hier vaak niks over. 

Onterecht, want het is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Deze onverwachte 

“wendingen” zitten vaak vol met waardevolle inzichten en lessen. Wij noemen het daarom Briljante Mislukkingen. 

Om deze kansrijke innovaties meer aandacht te geven organiseert Het Instituut voor Briljante Mislukkingen op 7 

december voor de vierde keer de Zorg-Award.  

Met deze award hopen we bij te dragen aan het creëren van een beter innovatieklimaat in de zorg. Door 

opvallende cases in de spotlight te zetten willen we mensen inspireren en uitdagen om uit te komen voor 

‘mislukkingen’, maar vooral ook om iets met deze ervaring te doen.  

Hierbij willen wij iedereen in het zorgveld uitnodigen om onverwachte uitkomsten van onderzoek en 

innovatieprojecten aan te melden voor de Zorg-Award via onze website: briljantemislukkingen.nl/delen.  
 

 

 

 

 

Is uw leerervaring briljant? 

Een briljante mislukking is niets 

anders dan een goed 

voorbereide poging om iets te 

realiseren met een andere 

uitkomst dan gepland en een 

leereffect.  

Beantwoord de volgende 

vragen: 

1. Wat was de intentie? 

2. Welke aanpak is gekozen 

om dat doel te bereiken? 

3. Wat was het resultaat? En 

hoe week dat af van wat u 

hoopte te bereiken? 

4. Welke les(sen) heeft de 

mislukking opgeleverd?  

5. Wat kunnen anderen 

hiervan leren? 

 

Erik Gerritsen, secretaris-generaal 

van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 

onze ambassadeur en zal tijdens de 

uitreiking op 7 december 2017 het 

openingswoord verzorgen. 

Aansluitend krijgen alle 

genomineerde inzendingen podium 

voor hun eigen Briljante Mislukking.   

Spread the word! 

Wilt u anderen ook helpen om op een 

andere manier naar hun ‘mislukkingen’ 

te kijken? Verspreid deze uitnodiging 

binnen uw netwerk. 

Bent u geïnteresseerd in de briljante 

mislukkingen van anderen? Kom dan naar 

de award uitreiking op 7 december.  

Meld u aan: briljantemislukkingen.nl/award 

 

‘I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work’ – Thomas Edison 

 

Voorgaande winnaars bekijken? 

Bekijk dan onze database  

 

http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/actuele-trajecten/aanmelden-briljante-mislukkingen-2/
http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/2017/05/29/kom-naar-de-briljante-mislukkingen-award-2017/
http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/2017/05/29/kom-naar-de-briljante-mislukkingen-award-2017/
http://www.briljantemislukkingen.nl/nl/instrumenten/database-casuistiek/

