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De lege plek aan tafel 
Innovaties die in de praktijk niet succesvol zijn doordat in de 
ontwikkeling niet alle stakeholders zijn betrokken. Bij deze 
innovaties is er een ‘Lege plek aan tafel’. 
Voldoende draagvlak is essentieel om veranderingen te laten 
slagen en geïmplementeerd te krijgen in teams, organisaties of 
sector breed. Als relevante partijen niet betrokken worden dan 
is de kans groot dat deze niet overtuigd is van nut of belang. Of 
dat een vernieuwing überhaupt niet aansluit op de behoefte en 
mogelijkheden van de doelgroep. De huid van de beer 

Aanvankelijk succes, tijdens een eerste test of pilot, 
kan ten onrechte de indruk geven dat voor de juiste 
weg gekozen is. Duurzaam succes houdt in dat de 
aanpak ook op langere termijn, op grotere schaal en in 
andere omstandigheden moet werken. De stap van 
Proof of concept naar proof of business is vaak (te) 
groot. Verkoop de huid dus niet voordat de beer 
geschoten is. 

De canyon 
Gewoontes en vaste routines helpen om efficiënt om te gaan met 
terugkerende situaties. Een mechanisme dat we ontwikkelen om 
ondanks beperkte (brein)capaciteit toch weerstand te kunnen 
bieden aan volle agenda’s en drukke werkdagen. Het nadeel van 
routinematig werken is dat het zich lastig laat combineren met 
innovatie. Door een keer buiten de gebaande paden te treden en 
te kiezen voor een andere aanpak, ontstaan vernieuwende 
inzichten en toepassingen. Vernieuwingen die vaak efficiënter of 
effectiever zijn dan oude routines.  

Als je in een complexe omgeving probeert te vernieuwen dan zijn Briljante Mislukkingen daar 
onlosmakelijk mee verbonden. Aangezien de zorg een complex speelveld is, zou toch bijna elke 

zorginnovator in staat moeten zijn om er een te formuleren. 
  

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen heeft ter ondersteuning veel voorkomende valkuilen en 
patronen binnen innovatieprojecten in kaart gebracht. Drie veelvoorkomende zijn:  

Herken jij ze, of een van de andere archetypen (www.briljantemislukkingen.nl/archetypen)? 
Dan zijn we benieuwd naar je verhaal en ben je welkom op de zeepkist!  

Stuur gerust een mail naar info@briljantemislukkingen.nl 
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