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Amsterdam, 22 oktober 2020 
  
Uitreiking Briljante Mislukkingen Award Zorg 
  
Onderzoek en innovatieprojecten in de zorg mislukken vaak. Daar praten we niet graag over en 
dat is zonde, want juist van mislukkingen kunnen we veel leren, stellen Paul Iske en Bas 
Ruyssenaars, initiatiefnemers van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM). Om deze 
belangrijke leerervaringen een podium te bieden, reikt het IvBM de Briljante Mislukkingen 
Zorg Award uit. Tijdens de uitreiking op 16 januari 2020 bij Zilveren Kruis in Zeist, delen de 
vijf genomineerden zowel plenair als in kleine groepen hun leerervaringen.  
 
In december nomineert de jury de vijf casussen die kans maken op de award. Een tipje van 
de sluier: op de longlist staat o.a. een zorgaanbieder, waarbij de overgang naar meer 
zelfsturing briljant mislukte. Daarnaast is er een ondernemer die de vlag uithing bij een 
succesvolle pilot van zijn particuliere thuiszorgconcept, maar faalde in de opschaling 
hiervan. Er zit zelfs een organisatie tussen die durft te stellen dat hun gehele missie een 
briljante mislukking is, nu zij deze niet meer kunnen waarmaken. Houd de Twitter- en 
LinkedIn-pagina van het IvBM in de gaten voor de bekendmaking van de genomineerden. 
 
Bijwonen 
Het Instituut nodigt alle zorginnovators uit om de award uitreiking bij te wonen, van 
zorgverzekeraar tot patiënt en van beleidsmaker tot ondernemer. . Voor aanmelden en meer 
informatie: www.briljantemislukkingen.nl/aanmelden. 
  
Over het Instituut voor Briljante Mislukkingen 
Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) heeft tot doel om een positief klimaat voor 
ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en 
leren van mislukkingen. Het instituut heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het 
creëren van meer ‘foutentolerantie’ en een gezonder innovatieklimaat in complexe 
omgevingen. Naast de zorgsector is het IvBM onder andere ook actief in het onderwijs, ICT 
en op gebied van duurzaamheid. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Cornelis. 
Mail: guido@briljantemislukkingen.nl. 
Telefoon: 0611506599 
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