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1. Fouten normaliseren
2. Fouten onderzoeken
3. Preventie van fouten 
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Trigger
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Tenerife: grootste vliegongeluk ooit in 1977 met 583 doden.
Een van de triggers voor CRM

Foto: bron onbekend



Iedereen maakt fouten

Oorzaak:in 99% het systeem 
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Basis aannames na Tenerife



Contra-intuitief
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UitzoomenInzoomen 



Fouten onderzoeken
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Kwaliteit/veiligheid

Conflicterende doelen 

Envelop Rasmussen
Foto: www.jethead

http://www.jethead/


Productie

Protectie

Failliet

Incident 

Kwaliteitsruimte

Incidenten rapporteren



Een fout is een goed bedoelde actie 
die zijn doel niet bereikt

EENS OF ONEENS? 
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Procedure bij fouten
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Fout, 
incident

Opzet?
Moedwil? 

Goede 
intentie?

Correctie

Leer-
proces

Milaan
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Voor Na

Copyright 2004 by R.I. Cook. Dit had mij….

Root Cause Analyse

Fout



Preventie van fouten 
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Work-as-imagined, work-as-done

Bron: Holnagel



Waarom verschil tussen WAI en WAD? 

 Conflicterende doelstellingen
 Personeel: onervaren, niet genoeg
 Technologie doet niet wat beloofd is
 Mismatch regels en situatie 
 Organisatieonderdelen sluiten niet aan
 Veranderingen in het systeem
 Onvoorziene omstandigheden tgv complexiteit 
 …………………… 

Toch gaat er veel goed. 
We weten niet waarom. 



Basis-aannames over mens en systeem 

Visie 1

Systeem is goed

Mens is verstorende factor

(dom, onbetrouwbaar, etc.)

Management controleert gedrag,

focus op afwijkingen 

van het systeem

Visie 2

Systeem is feilbaar

Mens is feilbaar èn bron van creativiteit 

Mensen zorgen dagelijks dat 
het systeem werkt 

Management (zelf ook feilbaar) 

en medewerkers brengen samen

WAI en WAD dichter bij elkaar 

Systeem = WAI = maatregelen om prestaties goed te krijgen



Sturen op wederzijdse aanpassing
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Work-as-
imagined

Work-as-
done

Work-as-
done

Work-as-
done



Verantwoording
In deze presentatie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van foto’s en andere beelden om 
mijn woorden te illustreren. De rechten voor deze materialen liggen bij de rechtmatige 
eigenaren. In principe is gezocht naar beelden die vrij gebruikt en veranderd mogen 
worden. Mocht dit niet kloppen neem dan svp contact met mij op. De materialen worden 
uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden. 

Contactgegevens

Dr. Eva van der Fluit CMC 
tel. 06-23.73.38.05
mail@evavanderfluit.nl

Mijn e-proefschrift is gratis beschikbaar. Stuur hiervoor svp een mail naar bovenstaand 
adres. 

mailto:mail@evavanderfluit.nl

