
    

 

 

 

 

 
 
Nieuwsbrief 1, oktober 2014 

 

Er zijn veel redenen om te besluiten om u twee 

keer per jaar te informeren over diverse 

thema's binnen mijn vakgebied. In deze 

nieuwsbrief vertel ik u graag over de volgende 

onderwerpen. Indien u geen prijs stelt op 

ontvangt van mijn nieuwsbrief kunt u zich 

onderaan afmelden. 

 5 redenen waarom je wèl fouten moet 

maken! 

 Ik ondersteun een nieuw project in 

Gambia wat ik graag wil delen. Essa kan 

nu naar school en gaan bouwen aan zijn 

toekomst! 

 Twee plaatsen vrij voor het 

bezinningsweekend in Ruurlo, 14-16 

november 

 Samenwerken, inspelen op elkaar, 

afstemmen en ruimte geven. 

 Coaching zorgt voor toename werkplezier 

en afname ziekteverzuim 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nieuw emailadres 

Mogelijk heeft ook u gemerkt dat e-mail soms 

niet aankwam in mijn Inbox de afgelopen 

weken. Met ingang van 23 oktober heb ik een 

nieuw emailadres contact@lilianbults.nl. 

Secretariaat 

Mijn secretariële ondersteuning wordt 

uitgevoerd door Inge Verweij. Mijn secretariaat 

is bereikbaar onder 

secretariaat@lilianbults.nl en vanaf dit 

account zult u ook de facturen ontvangen. 

Vragen, ook over facturen, kunt u via dit 

emailadres kenbaar maken. 
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5 redenen waarom je fouten moét maken ... 

Remko van der Drift; “Het is tijd voor een klimaatverandering in het omgaan met fouten in teams. 

Als de kramp rondom het (niet mogen) maken van fouten weg is, ontstaat er meer werkplezier 

met ruimte voor ontwikkeling. En dat gun ik ieder team. Waarom blijven we allemaal zo graag in 

onze veilige comfortzone zitten, terwijl we weten dat dit niet productief is? Het zijn onze 

vastgeroeste patronen, schaamte en/of de angst voor verwijten en afkeuring die daarvoor 

zorgen."  

1. Fouten zijn onvermijdelijk 

Fouten zijn onvermijdelijk omdat het leven en onze samenleving complex zijn.  

2. Fouten maken is niet leuk, en dan? 

Fouten maken vinden we erg. We vermijden ze daarom liever. Terwijl iedereen weet dat je 

juist door te falen veel kan leren en beter kan worden. 

3. Fouten zijn relatief 

Naast het feit dat fouten onvermijdelijk zijn, zijn ze ook relatief. Een feit dat jij iets als een 

fout ziet, is misschien alleen een fout vanwege jouw interpretatie, verwachting of culturele 

context.  

4. Fouten zijn nuttig 

“Falen is voor mij de basis voor succes.” zei Steve Jobs, voormalige CEO van Apple. 

5. Taboes zijn nooit goed 

We leven in een tijd van afrekenen en verantwoorden. Falen is steeds meer taboe. Openlijk 

fouten maken moet, om ervan te leren, beter te worden en te innoveren.  

Remko van der Drift is teamcoach/trainer, en schreef het boek ‘Fouten maken moet - Durf het 

beste uit jezelf en je team te halen’. 

  

Essa naar school 

Kim Gritter is ook supervisor en zij  is een van de mensen met wie ik 

af en toe samenwerk. Zij ging in 2009 ging voor het eerst naar 

Gambia en schrijft daarover het volgende verhaal.  

 

“Mijn koffers werden door een jongen, Dodou Cham, naar mijn 

kamer gebracht en ik raakte in gesprek met deze gevoelige jongen. 

De hele vakantie heeft hij mij op sleeptouw genomen. De natuur in, 

eten bij zijn familie, de markt op en gewoon zíjn, tussen de mensen, 

daar in Gambia. 

Wát een hartelijke mensen, wat een kleuren en geuren, wat een 

liefde en positiviteit, ondanks de armoede en daarbij horende 

ellende. Ik was verkocht aan het land. Met Dodou hield ik intensief 

contact. Ieder jaar ga ik terug en het voelt steeds weer als thuiskomen. Met mijn partner 

ondersteunen we Dodou en zijn familie, ze wonen met 80 mensen op een compound, wat daar 

zeer gebruikelijk is. Dodou staat nu op eigen benen. Hij krijgt van ons de kans om een huisje met 

stuk land te huren waar hij onder andere dieren op gaat houden voor eigen voedsel, onderhoud 

en verkoop. Nu mag hij zelf zijn netwerk creëren.  



    

 

Er gaan een aantal vrienden en neefjes met hem mee om hem te helpen de boel op te starten, 

waaronder Essa. Alleen wil Essa daarnaast graag naar school. Dat is een goede ontwikkeling 

want als de kinderen al naar school gaan, gaan ze meestal alleen naar de basisschool door 

gebrek aan financiën. Een diploma biedt meer kans op een baan. De economie van Gambia 

behoort tot de zwakste ter wereld. 

 

Het is fantastisch dat er meer mensen ons steunen om daadwerkelijk wat voor en met deze 

prachtige mensen te gaan doen. Lilians bedrijf neemt de schoolkosten van Essa voor haar 

rekening en ondersteunt zo niet alleen Essa en Dodou, maar tevens zijn familie en hun eigen 

netwerk van jongeren die aan hun toekomst bouwen. Een prachtige ontwikkeling!“ 

  

Bezinningsweekend 'Laat je raken door stilte!' 

Voor het eerst volgende bezinningsweekend van 14 tot 16 november in Ruurlo zijn nog twee 

plaatsen vrij. Het weekend heeft als thema; Werken aan je fundament, in contact met de wortels 

van jouw bestaan. Dit weekend wordt begeleid door Marianne Bakker en Lilian Bults.  

  

Coaching zorgt voor toename werkplezier en 
afname ziekteverzuim 

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling wordt gezien als het belangrijkste kenmerk van een 

goede en gezonde organisatie, zo blijkt uit een onderzoek van Gingermood Coachmatchers. Meer 

dan de helft gaf aan persoonlijke groei belangrijker te vinden dan salaris, doorgroeimogelijkheden 

en leuke collega’s.  

Maar liefst 65 procent stelt dat door coaching en trainingen die bijdragen aan persoonlijke 

ontwikkeling,  het plezier in werk toeneemt en het ziekteverzuim afneemt.  

Contact 

Contact met Lilian Bults 

 

M (06) 81 22 04 43 

Praktijk Zwolle: Snelliuslaan 30, Zwolle 

 

  

 


