
  
 

“Maar jeetje, had dat dan eerder gezegd!?” 
   Over feedback geven én ontvangen 

 
We doen met z’n allen heel wat aannames op een dag. Thuis, bij vrienden, op kantoor. Omdat het gemakkelijk is. Omdat het vanzelf gaat. Of omdat je 
het overdreven of lastig vindt om bepaalde dingen recht op de man af te vragen of te zeggen. Maar soms doe je verkeerde aannames, loopt een 
samenwerking stroef of laat je kansen liggen om een relatie/samenwerking te verbeteren. Daarom …  
 
… is het aan te raden om af en toe uw emoties, kritiek en belevingen te delen met anderen  
Dus stap over die drempel heen en ervaar wat het u oplevert. Laat emmers niet vollopen, maar maak dingen bespreekbaar. Vermijd geen conflicten, maar 
focus op een oplossing. Wees niet bang voor reacties, maar wees eerlijk en tactvol. U leert ervan. Verbetert er relaties of samenwerkingen mee. Of u houdt 
ze goed. En na een paar keer hoeft u geen moed meer te verzamelen.    
 
160 medewerkers van een Rabobank verzamelden heel wat lef 
Zij volgden onze interactieve presentatie ‘Feedback geven en ontvangen’. Waarom? Om hun samenwerking onderling te verbeteren.  We deden 3 
praktische oefeningen:  
 

 
1.  Feedback geven: wat kan wel en wat kan absoluut niet?  

Ze beoordeelden 2 filmpjes: 1 waarin op een nare manier feedback werd gegeven én 1 waarin Gordon Ramsey op een positieve manier 
feedback geeft aan een blinde vrouw die een taart bakt. Medewerkers reageerden erop en kwamen tot belangrijke inzichten.   

2. Feedback ontvangen: openstaan voor tips en tops  
Een teamleider, een teammanager en een directielid voerden een opdracht uit op het podium voor de jury, bestaande uit 4 medewerkers. 
De jury gaf feedback, waarbij het creëren van draagvlak essentieel was. Leidinggevenden gaven zo het goede voorbeeld.  

 
 



 
3. De kracht van feedback: over de streep 

We poneerden een aantal stellingen. Degene die zich herkende in de stelling ging over de streep. Later bespraken we wat dit met iemand 
deed. Zo ontstond echte betrokkenheid omdat het over henzelf ging.   
Het resultaat: feedback geven was niet meer vreemd. Bovendien was er veel waardering voor elkaar omdat iedereen er actief mee aan de 
slag ging. 
 
 

 
Vermoedt u dat u ook beter kunt samenwerken en dat feedback daarbij een rol kan spelen? 
In een korte workshop, uitgebreide training of 1-op-1-coaching leren we u feedback geven en ontvangen. Meer weten? Bel (0318) 69 69 00.raken maken we 
met elkaar? Wat zijn de verwachtingen? Wij hebben er nu een helder antwoord op. En bedienen onze klant dus beter en we boeken meer resultaat.”  
 

  


