
persbericht	  Briljante	  Mislukkingen	  Award	  Zorg	  2016	  -‐	  6	  januari	  2016	  
	  
Oproep	  inzenden	  casussen	  Briljante	  Mislukkingen	  Award	  in	  de	  Zorg	  2016	  
	  
Iedereen	  die	  innoveert	  in	  de	  zorg	  heeft	  waarschijnlijk	  wel	  eens	  een	  briljante	  mislukking	  
meegemaakt.	  Toch	  horen	  we	  daar	  weinig	  over.	  Onterecht,	  want	  een	  falend	  project	  is	  lang	  
niet	  altijd	  het	  gevolg	  van	  ondoordacht	  denken	  en	  handelen.	  Bovendien:	  onderzoek	  dat	  iets	  
heel	  anders	  oplevert	  dan	  werd	  verwacht,	  kan	  juist	  heel	  waardevol	  zijn.	  Daarnaast	  blijkt	  uit	  
de	  gemaakte	  fouten	  vaak	  hoe	  een	  project	  de	  volgende	  keer	  beter	  kan.	  Om	  daar	  de	  
aandacht	  op	  te	  vestigingen	  reikt	  het	  Instituut	  voor	  Briljante	  Mislukkingen	  ook	  in	  2016	  de	  
Briljante	  Mislukkingen	  Awards	  –	  Zorg	  uit.	  Erik	  Gerritsen,	  secretaris-‐generaal	  van	  het	  
ministerie	  van	  VWS,	  treedt	  op	  als	  ambassadeur	  van	  de	  Awards	  en	  zal	  tijdens	  de	  uitreiking	  
op	  10	  maart	  2016	  het	  openingswoord	  verzorgen.	  
	  
Met	  het	  uitreiken	  van	  de	  Briljante	  Mislukkingen	  Awards	  –	  Zorg	  sinds	  2013	  is	  het	  belang	  van	  
het	  delen	  van	  mislukkingen	  op	  de	  kaart	  gezet.	  In	  2016	  willen	  we	  voortbouwen	  op	  dit	  succes	  
door	  de	  transparantie	  over	  mislukkingen	  verder	  uit	  te	  breiden.	  En	  met	  de	  kennis	  die	  dat	  
oplevert	  het	  innovatievermogen	  in	  de	  zorg	  een	  stevige	  impuls	  te	  geven.	  Hiertoe	  nodigen	  we	  
wederom	  iedereen	  uit,	  wetenschappers	  én	  professionals	  in	  het	  zorgveld,	  om	  mislukte	  
projecten	  aan	  te	  melden.	  
	  
Via	  deze	  weg	  dagen	  wij	  u	  uit	  om	  samen	  met	  ons	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  nieuwe	  leermomenten	  
in	  de	  zorg.	  Inzenden	  kan	  door	  een	  eenvoudige	  email	  te	  sturen	  met	  een	  antwoord	  op	  de	  
volgende	  vragen:	  
	  

• Wat	  was	  de	  intentie?	  
• Welke	  aanpak	  is	  gekozen	  om	  dat	  doel	  te	  bereiken?	  
• Wat	  was	  het	  resultaat?	  En	  hoe	  week	  dat	  af	  van	  wat	  men	  hoopte	  te	  bereiken?	  
• Welke	  les	  heeft	  de	  mislukking	  opgeleverd?	  En	  wat	  kunnen	  anderen	  ervan	  leren?	  

	  
Ook	  als	  u	  slechts	  een	  basisidee	  hebt	  voor	  een	  case,	  neem	  contact	  met	  ons	  op	  en	  wij	  helpen	  
u	  om	  er	  een	  mooie	  inzending	  van	  te	  maken!	  Wat	  heeft	  u	  eraan	  om	  deel	  te	  nemen?	  U	  biedt	  
uzelf	  en	  anderen	  de	  kans	  te	  leren	  van	  uw	  ervaringen.	  Daarmee	  draagt	  u	  bij	  aan	  het	  
verbeteren	  van	  de	  zorg.	  En	  dat	  is	  veel	  waard.	  	  
	  
Stuur	  zo	  snel	  mogelijk	  een	  email	  naar	  redactie@briljantemislukkingen.nl	  voor	  deelname	  aan	  
de	  Briljante	  Mislukkingen	  Award	  –Zorg	  2016.	  	  
	  
Briljante	  Mislukkingen	  Award	  in	  de	  Zorg	  wordt	  uitgereikt	  op	  10	  maart	  2016.	  Noteert	  u	  die	  
datum	  alvast	  in	  uw	  agenda!	  
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Noten	  voor	  de	  redactie:	  Voor	  meer	  informatie	  neemt	  u	  contact	  op	  met	  Bas	  Ruyssenaars,	  06	  
142	  133	  47	  (Instituut	  voor	  Briljante	  Mislukkingen).	  




