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Durf	Briljant	te	Mislukken!	
Over	vrije	ruimte	benutten,	risico	nemen,	uitproberen,	mislukken	en	leren

• Bestelde	
speedboten,	
onbruikbaar

• Combinatie-eis	
vergeten

• Vorige	
aanbesteding	ook	
mislukt

• Les	– gebruikers	
raadplegen	

• Kiezen	voor	
bewezen	
technologie	(van	
de	plank)

Wie	ben	ik?

Bas	Ruyssenaars
Mede-oprichter Instituut	voor	Briljante	Mislukkingen

Daarnaast	ondernemer:
De	Keuze	Architecten	b.v.
You.fo	b.v.

Strategisch creatief bureau	voor
gedragsverandering /Amsterdam
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Our	achievements

Official	demonstrative	Sport	at	the	CSIT	World	Sport	Games	2017
Winner Dutch	National	Sport	Innovation	Award	2016

Finalist ISPO	Brand	New	award	2013
Winner European	Profit	Award	fieldlab Eindhoven

Winner Dutch	National	Sport	Innovation	Award	2013
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Vader	Indiase	
karretrekker:	
hartaanval	in	
december

Indiase	investeerder:	
6	x	bypass	in	mei

De	wereld wordt steeds	complexer

Dat vraagt om	
Lenigheid and
Veerkracht

Creativiteitsindex

44

Anders	Denken

“A Paradigm shift is a change 
in the basic assumptions 
within the ruling theory of 
science”

Thomas Kuhn (1962)

1968

Definitie	ondernemerschap	

Ondernemerschap is	een	attitude die	
leidt	tot	het	identificeren en	benutten
van	tot	dusverre	onbenutte	kansen.
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ATTRIBUTEN

§ Passie
§ Risico’s nemen
§ Naar buiten kijken
§ Flexibiliteit
§ Doorzetten
§ Focus
§ Resultaatgericht
§ Onafhankelijkheid
§ Creativiteit
§ Rule-breaking
§ Netwerken
§ Intelligentie
§ Pragmatisch

Definitie Innovatie

Innovatie is	het	proces	waarbij	ideeën	worden
omgezet	in	nieuwe vormen	van	waarde-creatie

1. Don’t be ridiculous
2. We have already tried this
3. This is too expensive
4. That is impossible
5. That is not our responsibility
6. That is a too drastic change
7. We don’t have time for this
8. This makes other things we do unnecessary
9. We are too small for this
10. This is not our problem
11. We have never tried this before
12. Let’s be realistic
13. Why changing, everything goes well?
14. You are years ahead of your time
15. We are not ready for this yet
16. This is not in the budget
17. This is not according to our policies
18. We have to use the resources we have got
19. You can never make this happen
20. The management will never buy this
21. We will make a fool out of ourselves
22. Let’s keep this for a while in our head
23. We always managed without it
24. Has somebody else tried this one?
25. In our organisation this will never work
26. Can you guarantee that this will work?
27. This idea is good, but you know our system..
28. This is the way we have done it for years
29. If we do this, than that should also be changed
30. This is something for later
31. Let somebody have a look on this
32. If this would be a good idea, somebody else would already have done it
33. We will never find somebody to do this for us
34. You will never find a customer for this
35.  Since when are you the expert?

35	manieren om	innovatie te stoppen

1. Terrorist	attacks
2. Spiders
3. Death
4. Failure
5. War
6. Heights
7. Crime/Violence
8. Being	alone
9. The	future
10.Nuclear	war

Top	10	Common	Fears (USA)

Innovatie- en 
leerproces

“If we knew what we are doing,
we wouldn’t call it research”
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“If we knew what we are doing,
we wouldn’t call it Innovation”

Serendipiteit als kernproces

FAILURES

FAIL =	First	Attempt In	Learning

“Sometimes You Earn,	Sometimes You Learn”

Snel	leren

Trial	&	error	
Reflectie	(double-loop	learning)
Gebruik	de	kracht	van	Serendipiteit!

Leersnelheid	
groter	maken	dan	
verandersnelheid:	
L	>	C

Analyseer	mislukkingen

Accepteer	uitdagingen

Capaciteit	om	te	leren	van	nieuwe	dingen

Inspiratie	halen	uit	andermans	succes

Vermijd	falen

Vermijd	uitdagingen

minder	nieuwsgierig	en	wendbaar

Makkelijker	opgeven	
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Toolbox:	Tijdschrift
universele lessen, patronen of leermomenten die een specifieke ervaring 
overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn.

Toolbox:	Archetypes
universele lessen, patronen of leermomenten die een specifieke ervaring 
overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn.

Winnaar zorg 2014
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Lubach	militairen	noorwegenTrident Juncture –
Isolerende	kleding	
voor	oefening	
Noorwegen

Veel	voorkomende	fouten	en	patronen	bij	inkoop/aanbesteding

Ingesleten	patronen

• Vaak	voorkeur	voor	een	bepaalde	
partij	en	niet	meer	goed	kijken	wat	
er	verder	te	koop	is.	

• Te	laat	beginnen.

• Vergeten	wensen	op	te	halen	bij	
mensen	die	uiteindelijk	met	een	
product	moeten	werken.

• Wettelijke	ruimte	niet	maximaal	
benutten.

• Productgestuurde aanvraag	(i.p.v.	
visiegestuurde aanvraag)

“Het	maximaal	benutten	
van	de	vrije	ruimte.”

“Tijdsdruk	is	een	
belemmerende	factor.	
Door	tijdsdruk	is	er	vaak	
weinig	of	onvoldoende	tijd	
voor	experimenten”.	

Wat	verstaan	jullie	onder	experimenteren?	
(Vraag	onder	inkopers	Gemeente	Amsterdam)
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“Als	je	niets	anders	doet	dan	
regels	toepassen	dan	voeg	je	
niet	veel	toe	wat	een	systeem	
(straks)	ook	kan.”	

Bestaanrecht	van	inkopers	in	de	toekomst?	
De	impact	van	Blockchain

Criteria	o.a.	ambitie,	vernieuwend	
karakter	en	impact.	

Bij	uitstek	criteria	die	zonder	lef,	durf	
en	experiment	niet	tot	stand	kunnen	
komen.

KoopWijsPrijs 2018

Meld	je	aan	voor	de	award	uitreiking	op	4	
december	bij	VWS	14:30-17:30

aanmelder.nl/briljantemislukkingen

Deel	je	(eigen)	briljante	mislukking	en/of	
nomineer	een	project	voor	een	Tweede	Kans

briljantemislukkingen.nl/zorg

info@briljantemislukkingen.nl

Dank	voor	jullie	aandacht!

www.briljantemislukkingen.nl
Twitter:	@brilliantf
Bas	Ruyssenaars
bas@briljantemislukkingen.nl
06-14	21	33	47

Balans

“Ik	moet	continu	de	balans	
zien	te	vinden	in	handelen	
naar	verwachting	van	onze	
(interne)	opdrachtgever	en	
het	strikt	werken	volgens	de	
regelgeving	en	procedures.”
Inkoper	gemeente	Amsterdam


