Falen als doel – Top of flop voor
leiderschap?

“Falen” - Soms maken organisaties hele publicaties over falen en mislukken en er zijn hele boeken
over geschreven. Hierin wordt het belang van falen en mislukken als onderdeel van succesvol
leiderschap benadrukt. Deze en andere publicaties belichten met regelmaat ‘mislukken’ en wat
leiders geadviseerd wordt dan te doen, om te beginnen om “falen vooral leuk te gaan vinden”.
Dit zou volgens ‘de kenners’ het ultieme recept zijn voor innovatie, creativiteit en ja, zelfs voor
inspirerend leiderschap en zakelijk succes. Met andere woorden: Puur geluk voor iedereen, maar
is dit wel zo?
Genealogie-achtige grafieken worden getoond waarin onder andere Bill Gates, Steve Jobs en Elon
Musk afgeschilderd worden als ‘echte’ successen, ten gevolge van een superieure beheersing van
het 'falen'. De boodschap wordt dan ook vaak gelezen als: Het is verstandig voor een leider om hier
ook aan mee te gaan doen en zelf ook te beginnen met ‘zin en plezier hebben om te falen’ en dit
verder te verspreiden in zijn/haar organisatie.
Er zijn bepaalde ‘hulpverleners’ die niet alleen mensen
promoten, maar bovendien leiders ertoe aanzetten om te
falen. Deze zelfde ‘hulpverleners’ schromen niet om
mensen er tevens toe aan te zetten om een 'voorkeur voor
veranderen' te krijgen.
Mensen ‘dwingen’ om buiten hun overtuiging-systeem en
daarmee dus buiten hun comfort zone te gaan lijkt in
theorie best wel mooi en aanbevelenswaardig. Echter, het
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is niet alleen erg pijnlijk, maar door de gebruikelijke weerstand die ontstaat en het gebrek aan
invloed op anderen, is het ook nog eens gedoemd om te falen.
Geleid door de overtuiging dat het goede het tegenovergestelde is van het slechte, heeft de
mensheid eeuwenlang haar fixatie nagestreefd met de fout en het falen;
● Artsen hebben ziekte bestudeerd om meer te leren en meer te begrijpen over gezondheid.
● Psychologen hebben verdriet onderzocht om te leren over vreugde.
● Therapeuten hebben de oorzaken van echtscheidingen onderzocht om over gelukkige huwelijken
te leren.
● En op scholen en op werkplekken over de hele wereld is ieder van ons aangemoedigd om onze
zwakte te identificeren, te analyseren en te corrigeren om sterk te worden.
- Marcus Buckingham en Donald O. Clifton, PhD

Een leider en zijn/haar mensen zijn geen uitzondering op het feit dat het gevoelsmatig gestuurde
onderbewustzijn te allen tijde de persoonlijke beschermer blijft. Deze ‘voogd’ zal alle mogelijke
middelen gebruiken om de persoon te ‘beschermen’ tegen ogenschijnlijk gevaar en te vermijden dat
hij/zij buiten de persoonlijke veiligheidszone komt.
Zoals Pierre Capel dit zo mooi beschrijft in zijn boek Het
emotionele DNA – “Gevoelens bestaan niet, maar ontstaan.”
Het is eerst voelen, daarna pas denken en niet andersom. Het
resultaat is ‘keiharde biochemie’. Perceptie van signalen uit de
interne en externe omgeving is de functie van ons brein, deze
signalen te interpreteren en de informatie vervolgens te sturen
naar onze (±50 triljoen) cellen om ons gedrag en de genetische
activiteit te controleren.
Tijdens onze biologische evolutie was het herkennen van
(levens)gevaar gedurende lange tijd fundamenteel voor
overleven. Het belang en de invloed van het daarvoor
verantwoordelijke limbische systeem in onze hersenen wordt tegenwoordig jammer genoeg te vaak
onderschat.
De impact van het ontstane ‘zwart-wit’ waarnemen is dan ook groot. Er is maar weinig meer echt
‘leven of dood’, maar het (onbewuste) gevoel hierbij is er niet minder om. De belangrijkste bijdrage
wordt hiervoor geleverd door de Amygdala – twee amandelvormige kernen die links en rechts diep
verborgen liggen in het middelste gedeelte van de hersenen (limbisch systeem).
De amygdala wordt ook wel de ‘underdog’ van de hersenstructuren genoemd. Underdog omdat het
belang ervan zwaar wordt onderschat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze ‘verstandige en wijze’
Prefrontale Cortex (PFC). De ‘zetel’ van onze uitvoerende functies, waar men bijna altijd naar
refereert als het om ‘belangrijke’ hersenstructuren gaat. De vraag die men hierbij kan stellen is het
executeren van wat en waarom juist ‘dat’?
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Gevoelens over bepaalde situaties in het heden ontstaan dan ook op basis van eerder
geclassificeerde en geïdentificeerde beelden in het verleden. Actie/reactie op een situatie in het
‘heden’ wordt dus duidelijk bepaald door het ‘verleden’. Dit is bepalend voor onze gedachten en wel
in die volgorde.
Men kan wel bedenken dat men iets wil, weten wat men moet doen, maar zolang er met die situatie
mogelijke (onbewuste) onveiligheid geassocieerd wordt, gaat men er bewust alles aan doen om de
situatie te vermijden en/of zelfs succes te saboteren (mogelijke onveiligheid in succes). Ik heb
hieronder schematisch de negatieve inprenting cyclus van de Amygdala weergegeven, met een
verkoopgesprek als voorbeeld. De Amygdala reageert als een ‘alarmbel’, een die geen geluid, maar
allesbepalende biochemie produceert.

Het is door wetenschappelijk onderzoek duidelijk geworden dat de permanente negatieve
inprenting cyclus veel sterker is en daardoor gedrag bepalend is —
Veel meer bepalend dan een soortgelijke inprenting cyclus door positieve ervaringen.
We zien echter helaas nogal te vaak in coaching en hulpverlening dat geprobeerd wordt om deze
door overleving gedreven reflexmatige aansturing, op een of andere manier te omzeilen, door de
persoon cognitief en/of gedragsmatig te leren omgaan met zijn/haar ‘beperking’ in bepaalde
situaties.
De reflexmatige response van de amygdala betekent niet dat de mens geen mogelijkheid heeft om
situationeel te leren. Dit is wel degelijk het geval. Men kan vermijdingsgedrag ‘leren’ registreren.
Echter, dit is een ‘pijnlijk’ proces en voor velen lang niet succesvol. Het grote verloop van jonge sales
professionals na solide training is hier een goed voorbeeld van.
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Men probeert door conditionering een verminderde gevoeligheid voor falen/afwijzing te laten
ontstaan - in het beste geval ontstaat er tijdelijk iets van verbetering - maar er ontstaat helaas geen
duurzame verbetering op basis van persoonlijke transformatie.
De ‘resultaten’ van het leren omgaan met dergelijke (onbewust) als onveilig geregistreerde situaties
wordt namelijk, wanneer de Amygdala actief wordt en een vrees gerelateerde negatieve emotie
bespeurt, overstemd door (reflexmatig) automatisch ongewenst gedrag. Dit kan zomaar de
bedenkelijke blik van een persoon zijn, de kleur van een map die men op het bureau ‘geworpen’
krijgt door een leidinggevende, of bijvoorbeeld een bepaalde ‘geur’ die aanwezig is in een kantoor.
Tenzij men de trigger/aanleiding van de gevoelens/emoties die de perceptie sturen (het ‘beeld’ wat
men ziet), heeft getransformeerd door het gebruik van geavanceerde coaching interventie
methodieken, kan men deze biologische processen wel ‘willen’ overstijgen, maar helaas zonder
succes.
Volgend op een negatieve reactie op een bepaald gedrag of signaal, zal de amygdala er namelijk
alles aan doen om te zorgen dat reactie in de toekomst geheel zal worden voorkomen (leren om te
vermijden dus). Per slot van rekening gaat het de Amygdala om een situatie van ‘leven of dood’. Het
gaat hier om de onbewuste gevoelens die ontstaan op basis van de ‘bedreiging’ en de
daaropvolgende lichaamsreacties die de voorlopers van waargenomen angst aansturen.

Falen en/of onder druk veranderen wordt biologisch ook niet als veilig beschouwd en men zal er dan
ook alles aan doen om dit te voorkomen. Vaak worden leiders aangemoedigd meer over
falen/mislukken te lezen en wordt er voorgesteld dat zij falen (nog) verder kunnen leren door te
rationaliseren (het zgn. leren omgaan met) – soms raakt men zelfs zo ‘overboord’ en gaat men falen
als ‘bedrijfsstrategie’ institutionaliseren.
Dit leidt voor de leider persoonlijk onvermijdelijk tot vermijdingsgedrag, waarvan uitstelgedrag en/of
anderen de schuld geven van gebrek aan vooruitgang in de organisatie, de meest prominente
voorbeelden zijn. Rationeel en strategisch misschien voor sommigen nog steeds gerechtvaardigd,
maar gevoelsmatig (en dus tactisch) gezien blijft het voorkomen van falen natuurlijk biologisch
overheersen.
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Zelden stelt een leider zich zo kwetsbaar op door publiek positief te spreken over bijvoorbeeld een
recente mislukte invoering van het Customer Relationship Management (CRM) systeem. Waarbij de
leider tevens duidelijk de eindverantwoording op zich neemt en iedereen bedankt voor hun bijdrage
en verrichte inspanningen. Nee, veel vaker ontvangen mensen een boodschap, dat zij, niet de leider
en/of het Management Team (MT), als oorzaak van het falen worden gezien. Vandaar dat het ook
telkens weer zo uitdagend blijft voor leiders om lering te trekken uit persoonlijk (leiderschap) falen.
Hoewel we op een bepaald
moment in ons leven misschien
allemaal een zekere mate van
"Schadenfreude" hebben gehad een ondeugend genot in de
tegenslagen en mislukkingen van
anderen, is dit precies het
tegenovergestelde van het
ontwikkelen van een voorkeur
voor persoonlijk falen.
"Schadenfreude" op
leiderschapsniveau wordt helaas
nog te vaak getoond, met name
wanneer leiders collega's en
anderen als een persoonlijke “bedreiging” beschouwen. Dit is vaak het gevoelsmatige resultaat van
de waargenomen expertise en creativiteit van anderen, hetzij door hun vermogen om (publiek)
dingen voor elkaar te krijgen (netwerkvermogen).
Schadenfreude is in het algemeen een surrogaat stimulans voor het lage zelfbeeld van een leider. Bij
junior en aankomende leiders zien we dat Schadenfreude-situaties nog weleens voorkomen en
gelukkig vaak tijdelijk zijn. Voor andere leiders kan het helaas een blijvend en stagnerend fenomeen
zijn gedurende hun hele carrière.
Nogmaals, het ontwikkelen van een voorkeur voor falen en mislukken is contra-intuïtief voor een
mens en het gaat duidelijk veel verder dan het vereiste aanpassings- en leervermogen van een
leider. Persoonlijke groei als leider kan het gevolg zijn van (een aantal) mislukkingen.
Dit hangt echter zeker af van de omstandigheden. Wanneer ik lees over de zogenaamde succesvolle
mensen die zich een voorliefde voor falen en mislukken eigen hebben gemaakt, dan denk ik als
eerste aan die ‘leiders’ in bedrijven die rond paraderen en anderen vertellen dat ze persoonlijk graag
willen veranderen. Het is een hele andere ervaring om op ‘afstand’ aan de basis te staan van een
veranderingsproces, om anderen te laten veranderen, dan om persoonlijk te veranderen als leider iets wat in veel gevallen op termijn zelfs kan leiden tot het falen van gehele organisaties.
Een voorkeur voor falen krijgen is duidelijk een te grote stap voor de meesten. Het wordt nogmaals
als onveilig en daardoor als gevaarlijk beschouwd. Falen blijft voor de meeste leiders dan ook het
tegenovergestelde van succes. De wens om anderen te veranderen zonder daar invloed op te
hebben leidt voortdurend tot persoonlijke leer- en ontwikkelings-barrières. Zou het daarom niet zo
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kunnen zijn dat we dus niet op zoek zijn naar falen, maar naar het creëren van een veilige
leeromgeving/leersituatie die ‘test-situaties’ op een gezonde manier mogelijk maakt?
Een leersituatie kan alleen ontstaan wanneer en waar men zich ‘veilig’ voelt. Dus zolang een leider
die veiligheid zelf niet voelt kan hij/zij de benodigde veiligheid dus ook niet
leven/promoten/cultiveren in de organisatie.
Wanneer een leider de ambitie heeft om falen als leermiddel te gaan communiceren, doet men er
goed aan om duidelijk, ondubbelzinnig en beknopt te zijn. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat:
• Eindverantwoording voor falen in de organisatie ligt bij de leider.
• Het draait allemaal om persoonlijk en organisatorisch leren
• Leiderschap en het MT is ‘talking the walk’ – toont
eerst zelf het gewenste gedrag alvorens dit van
anderen te verlangen en hierover met anderen te
communiceren.
• De focus ligt op persoonlijk en organisatorisch leren.
• Bij falen worden er nooit ‘schuldigen’ gezocht en/of
aangewezen en er vinden later geen ‘afrekeningen’
plaats vinden.
• Falen in deze context is niet gereserveerd voor een
‘happy few’ en/of een ‘speciale afdeling’.
• Hulpmiddelen en begeleiding worden vrijelijk en
zonder oordeel ter beschikking gesteld.
• Een voortdurende leiderschap dialoog wordt onderhouden om toekomstige situaties positief
te kunnen beïnvloeden.
• Succes - niet falen is het uiteindelijke doel.
In een sterk en snel veranderende wereld wordt er van een leider veel verwacht. Niet alleen zijn een
groot verlangen naar zelfkennis en interesse in continue persoonlijke ontwikkeling vereist, maar ook
de interesse om continu bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen en daardoor de ontwikkeling
van de organisatie. Uitspraken over het ontwikkelen van een voorkeur om te falen, zonder de juiste
context en begeleiding zijn op zijn best misleidend. Er blijkt te vaak te veel ambiguïteit te bestaan in
de berichtgeving. Zo sterk zelfs dat het in de basis
door de meesten dan ook niet kan worden
geaccepteerd.
Wat men zich herinnert is een diffuse
leiderschapsboodschap waarin duidelijkheid en
authenticiteit ontbreekt. Hierdoor ontstaat een
nog sterkere overtuiging dat ‘faal gedrag’
gereserveerd is voor een selecte groep in de
organisatie - de supermeesters in de kunst van het
falen.
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Het leven van een leider hoeft niet persé gecompliceerd te zijn, maar wanneer men tegennatuurlijke
dingen van zichzelf en/of de mensen in de organisatie als doel stelt, loopt men onherroepelijk en
onnodig vast.
Intelligente, introspectieve, gepassioneerde, meelevende en leergierige leiders die faalangst en
angst om te mislukken hebben komen vaak tot de conclusie dat men hulp in de vorm van coaching
wil, omdat men niet meer geconfronteerd wil worden met de ‘nare gevoelens’ die samengaan met
falen en/of de stagnatie die veroorzaakt wordt door vermijdingsgedrag. Duurzame transformatie van
de aanleidingen/triggers is meer praktisch en haalbaar dan een ‘missie’ om het persoonlijk leuk te
gaan vinden om te falen en te mislukken.
Dus wanneer er de volgende keer weer eens over een wens om te falen wordt gesproken, hoop ik
dat je aan het bovenstaande terug zal denken. De beperkingen van het gepredikte ‘leren’, wat
volgens velen zonder meer voortkomt uit falen, hoef ik niet meer verder te benadrukken.
Mensen leren in situaties waarin zij gemotiveerd zijn om te leren – angst is een zeer sterk
‘antidotum’ tegen leren en creativiteit. Wanneer een situatie of een organisatie niet als veilig wordt
ervaren gaan mensen van nature in verdediging.
Zonder veiligheid in een situatie kan er dan ook geen intrinsieke motivatie zijn. De schakel tussen
perceptie en onveiligheid kan alleen verbroken worden door daadwerkelijk de aanleidingen van de
perceptie te transformeren. Dit is gelukkig mogelijk - Mensen zijn mensen!

Johan
Johan F. Reinhoudt
Oprichter en Directeur Top-Coach
Master Executive Coach en Master Burnout Coach
Johan Reinhoudt is een voormalige life-sciences executive, oprichter en directeur van Top-Coach. Hij is de ontwikkelaar van
het “True Result™ Executive Coaching 5-Stappenprogramma” en de “12-weken Coach™”. Deze methodieken helpen
executives en professionals (bijvoorbeeld accountants, advocaten, apothekers, juristen, notarissen, medisch specialisten)
die geconfronteerd worden met leiderschap-, prestatie-uitdagingen en/of burn-out (symptomen), om in recordtijd
duurzame persoonlijke groei en in-context meetbare resultaten te behalen.
Dit is geavanceerde executive coaching door een ervaren senior executive en goed opgeleide professionele executive
coach. De coaching is bijzonder geschikt voor executives en professionals die "nu" vooruit willen en die willen investeren in
het duurzaam verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit en het sneller bereiken of zelfs overtreffen van persoonlijke
doelen. Het is echt mogelijk om van ‘overleven’ naar ‘moeiteloos leven’ over te gaan.
Als professioneel executive coach is Johan geaccrediteerd door de International Coaching Council (ICC) en is hij
geassocieerd met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de Association for Comprehensive Energy
Psychology (ACEP). Voor aanvullende informatie bezoek de Top-Coach website .
Het is Johan ’s missie om met Top-Coach executives en professionals te ondersteunen bij het verhogen van hun persoonlijke
prestatie, veerkracht en vitaliteit en daardoor op duurzame wijze bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.
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