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Feedback is altijd
goed (bedoeld)
Feedback geven en krijgen geeft ons
vaak een ongemakkelijk gevoel.
Terwijl we allemaal eigenlijk ook best
weten dat het bedoeld is om een
ander of jou verder te helpen.
Feedback is altijd opbouwend.
Complimenten en bevestiging dat
iemand het goed doet, zijn dus ook
vormen van feedback.

Tijdens de training van HetBegintBijMij hebben we het gehad over communicatie en verantwoordelijke
discipline. Goed gegeven feedback is een vorm van goede communicatie en verantwoordelijkheid nemen.

In deze toolkit gaan we in op:
1. Wat is feedback?
2. Hoe ontvang je feedback?
3. Hoe geef je feedback?

Zo simpel als 1 2 3
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Feedback is een
teken dat iemand
het belangrijk
genoeg vindt om
tijd en aandacht te
schenken aan jou of
het onderwerp waar
het over gaat.

Ontvang feedback
als een OEN
Open
Eerlijk
Nieuwsgierig

Geef 4xG
bij Feedback
Gedrag beschrijven
Gevoel omschrijven
Gevolg omschrijven
Gewenst gedrag
omschrijven

Feedback is positief
om te versterken
wat je al goed doet
(compliment) of
opbouwend door je
tips te geven over
wat je nog beter zou
kunnen doen.

En voor feedback
ontvangen en geven
helpt het om ANNA
te gebruiken
Altijd
Navragen
Nooit
Aannemen

Praat in ik-vorm:
Over wat jij hebt
gezien, wat voor
gevoel het jou gaf,
wat het gevolg was
volgens jou en hoe
jij denkt dat het
anders kan.
Geef de ander de
kans om te
reageren en mee te
denken over hoe
hij/zij het anders zou
kunnen doen.

Aan de slag!

Klik hier voor het werkblad De feestdagen zijn een mooi moment de mensen om wie je
geeft positieve en opbouwende feedback te geven waar ze in 2019 mee verder kunnen.
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