
Bas Ruyssenaars (1970) - innovator en ondernemer 

Bas is medeoprichter van stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen en oprichter van 

strategisch bureau De Keuze Architecten dat interventies ontwikkeld voor ‘makkelijker kiezen en 
activatie van nieuw gedrag’. Bas is daarnaast de ontwikkelaar van het innovatieve sportspel YOU.FO. 
Hij schrijft regelmatig voor (vak)bladen en treedt op als spreker en inspirator. Hij heeft een 

achtergrond als multimedia uitgever (o.a. Kluwer), marketeer en ontwikkelaar van nieuwe business 

concepten. Hij behaalde zijn MA Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en zijn Bachelor International Business aan de Haarlem Business School. 

www.briljantemislukkingen.nl 

www.dekeuzearchitecten.nl 

www.you.fo 

 

Durf Briljant te mislukken!  

De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller en de complexiteit ervan neemt toe. 

Tegelijkertijd wordt onze global connected world, steeds kleiner. Met middelmatigheid, direct 

verbonden met de angst om te falen, red je het niet. Kortom, het belang van een open houding ten 

aanzien van risico nemen, uitproberen, durven mislukken en daarvan leren, neemt toe. Om je weg te 

vinden in deze tijd wordt navigeren in plaats van beheersen en beheren steeds belangrijker. En deze 

vermogens leer je nu juist door te experimenteren, fouten te maken en bij te sturen. De 

veranderingen gaan zodanig snel dat lineair en innoveren leren niet meer voldoende of zelfs mogelijk 

is. We moeten met behulp van trial and error onze leersnelheid vergroten en durven om briljant te 

mislukken: je probeert iets met de beste bedoelingen en voorbereidingen en je omarmt het idee dat 

de uitkomst anders kan zijn dan gepland. Daarmee vergroot je niet alleen de kans om bij toeval iets 

belangrijks te ontdekken maar zeker ook je lerend vermogen en je F.A.I.L.-capaciteit (First Attempts 

in Learning). Met inspirerende voorbeelden en inzet van onze Briljante Mislukkingen Archetypen: 

veel voorkomende universele patronen of leermomenten waar deelnemers hun voordeel mee 

kunnen doen. 
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