
FEEDBACK

Feedback is de behoefte 
van degene 
die het uitspreekt

en zegt iets over diegene 
die het uitspreekt.

Het is niemands taak om 
mij aardig te vinden of 
pijn te doen

en ik bepaal zelf wat ik 
met de feedback doe.

GOEDE FEEDBACK 

gaat over wat jij 
observeert bij de ander 
en wat dat met jou 
persoonlijk doet. 
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VERANTWOORDELIJK-
HEDEN

De zender is succesvol 
als de boodschap is 
overgekomen

en niet zodra het 
gezegd is.

De ontvanger is 
succesvol als hij luistert 
naar wat bedoeld is

en niet alleen hoort wat 
gezegd is.

GEBRUIK DE 4 G’S

• Gedrag
• Gevoel
• Gevolg
• Gewenst
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FEEDBACK 
GEVEN EN ONTVANGEN

FEEDBACK GEVEN

1. Feedback geven is beschrijvend en niet: 
 evaluerend, veroordelend, interpreterend of 
 naar motieven zoekend. Dus: beschrijf wat 
 je ziet, hoort en voelt en laat waardeoordelen 
 zoveel mogelijk achterwege. 
 Bijvoorbeeld: “Als je me niet aankijkt, heb ik 
 het gevoel dat je niet naar me luistert”, in 
 plaats van: “Je hebt geen aandacht voor anderen.”

2. Probeer in je feedback concreet en specifiek te zijn (in plaats van globaal 
en algemeen). 

 Bijvoorbeeld: “Op dat moment luisterde je niet naar hem”, in plaats  
 van: “Je luistert nooit.”

3. Feedback is effectiever naarmate de tijd tussen het betreffende gedrag en 
de informatie over de effecten van dit gedrag korter is.

4. Feedback is het meest zinvol wanneer de ontvanger zelf de vraag 
geformuleerd heeft, waarop de observator hem antwoord geeft.

5. Geef de subjectiviteit aan en suggereer geen objectiviteit. Dus: geef 
duidelijk aan dat het jouw idee, visie, gevoel is. 

 Bijvoorbeeld: “Ik vind...”, of “Het komt zo bij me over...”.

6. Het is goed om feedback te checken.
 Bijvoorbeeld: “Herken je dat…?”

7. Geef bij feedback aan wat het effect is van het gedrag van die ander op 
jou. Geef dus ook jezelf bloot...

8. Geef eventueel alternatieve ‘gedragingen’. Echter, alleen als men 
alternatieven wil horen.
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FEEDBACK ONTVANGEN

1. Probeer bereid te zijn om te ontvangen en 
 wanneer je dat niet wilt, geef dat aan.

2. Probeer zowel de positieve als de ‘negatieve’ 
 zaken te horen.

3. Probeer te begrijpen wat de ander bedoelt en vraag 
 eventueel om opheldering.

4. Ga niet argumenteren of verdedigen.

5. Probeer zelf het feedback proces te sturen; stel vragen.

EZELSBRUGGETJE
Om te onthouden op welke wijze je het best feedback kunt geven, kunnen de 
4 G’s je helpen.

Gedrag -   ‘ik zie……’ (wat zie je iemand doen, hoe zie je iemand   
  reageren of welke emotie zie je getoond worden)
Gevoel -   ‘dat komt bij mij over als…’ of ‘dat doet het volgende met   
  mij….’
Gevolg -   ‘het maakt dat ik……’ of ‘daardoor denk ik…’
Gevraagd -   ‘ik zou het fijn vinden als je...’ (indien de ander openstaat   
  voor suggesties, geef deze dan)
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