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Ik ken nu de relevante verschillen tussen bodylotion en badschuim!  

Vorige week had ik weer zo´n heerlijke verwenochtend. ´s Ochtends lekker sporten en daarna een uurtje in 
bad met een boekje. Uit bad gekomen mezelf lekker ingesmeerd met bodylotion. Die voelde voor mij erg dik 
aan, maar goed na erg lang uitsmeren, mezelf in de kleren gehesen. Echter diezelfde avond vertelde ik nog 
tijdens het eten, dat mijn bodylotion nog plakte aan mijn lijf en dat ik dit merk toch maar niet meer zou 
kopen, ook al rook hij wel heerlijk de hele dag en avond. 
 
Deze week weer zo´n zelfde ritueel…sporten, badderen, insmeren en aankleden…Maar om nou niet weer de 
hele dag aan te voelen als een rolletje plaktape, besloot ik maar andere bodylotion te gebruiken. Ik keek nog 
even op het flesje wat ik die week ervoor had gebruikt en wat schetste mijn verbazing. Er stond met grote 
letters BODYWASH op, in plaats van bodylotion. 
 
Nou denk je wellicht wat heeft dit in godsnaam te betekenen voor een blog van Curriculi loopbaancoaching. 
Eigenlijk heel veel. Ik wil laten inzien dat fouten maken niet erg is, in dit geval zelfs lachwekkend. Fouten 
maken is gelukkig heel menselijk. We hebben fouten nodig om te kunnen leren. Dit wetende is het eigenlijk 
heel raar dat we juist geen fouten willen maken. We kijken heel negatief aan tegen mensen die fouten 
maken. Het liefst verbloemen we de fouten of in het ergste geval doen we net of we de fout niet gezien 
hebben.  
 
Ik ben juist blij dat ik deze fout met de bodylotion maakte. Ik heb er veel van geleerd, namelijk: 

1. Volgende keer eerst lezen wat er op een flesje staat ;-) 
2. Bodywash plakt veel meer dan bodylotion en trekt niet in het lichaam. 
3. Bodywash blijft veel langer lekkerder ruiken dan bodylotion. 
4. Een verkeerd flesje heeft in dit geval geen grote gevaren met zich meegebracht. Dus fouten maken 

hangt niet altijd samen met grote consequenties. 
5. Door deze fout ben ik echt geen slechter mens geworden.  

Nu kan ik om fouten lachen,  maar dit is ook anders geweest. In mijn schooltijd en begin van mijn werk 
carrière, vond ik het verschrikkelijk als er iets fout ging. Het resultaat was dat ik veel minder risico durfde te 
nemen, uit angst om maar niet te falen of geen fouten te maken. Met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig 
leer ik van iedere fout die ik maak. Ik relativeer de fout en kijk naar de gevolgen. Ik merk dat ik hierdoor veel 
sneller leer. Met als gevolg dat ik een en ander een volgende keer anders aanpak. 

Wil jij ook kunnen leren van je fouten, aarzel dan niet en neem contact op met mij via de e-mail 
(curriculi@ziggo.nl) of bel 06-414 76 421.  

 
 
Don’t carry your mistakes around with you.  
Instead, place them under your feet and use them as stepping 
stones!  
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