
 

 
 

contact@virtualheroes.nl 
Van Goorstraat 10 | 4811 HJ Breda 

  BTW NL858972852B01 

06 42 79 10 69 
KvK 72069953 
www.virtualheroes.nl  

 

INPUT ADVERTENTIETEKST 

Op de website van FoutenFabriek kun je meer info vinden over zijn bedrijf. 

• Titel webinar: Masterclass SuperFalen 

• Tagline: Creëer radicale openheid over fouten in organisaties.  

• Datum: 1 december 2022 
 

Inhoud aankondiging webinar 
Fouten maken en keihard op je bek gaan. En dat vervolgens toegeven aan je collega’s.  
 
Dat is best een uitdaging toch?  
Sinds 2013 ben ik met de FoutenFabriek aan het ontdekken hoe je dit het beste doet. Ik geef 
workshops en lezingen over het leren van fouten in organisaties.   

• Ik heb tientallen boeken met huid en haar verslonden.  

• Bergen met wetenschappelijke studies heb ik uit elkaar getrokken. 

• Liters koffie heb ik gedronken met slimme mensen uit de luchtvaart en de medische 
wereld.  

 
Op 1 december komt mijn boek uit: 'SuperFalen, Creëer radicale openheid over fouten in 
organisaties.' 
 
Mijn beste inzichten uit mijn 8-jarige ontdekkingsreis ga ik met je delen in de Masterclass 
SuperFalen.  
 
Op de agenda:  

• Mijn methode om ervoor te zorgen dat mensen fouten ruiterlijk toegeven en ze niet 
onder het tapijt wegmoffelen.  

• Het magische 3-letter woord uit een Amerikaanse Blockbuster om jouw collega te 
bevrijden uit de Ja-maar stand.  

• Wat mijn pijnlijkste fout is van de laatste jaren (dit durfde ik 13 maanden lang aan 
niemand te vertellen). 

• De waanzinnige whatsapp methode als eerste hulp bij schaamte. 

• Een hilarisch praktijkvoorbeeld dat je morgen door gaat vertellen bij het 
koffieapparaat.  

• De nummer 1 interventie waardoor het leren van fouten een dikke boost krijgt. 

• De masterclass duurt maar een uurtje. Deelnemers van mijn workshops geven aan 
dat ze het een eyeopener vonden.  
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