
STAPPEN

Stap 1
Plaats een brievenbus op een centrale plaats waar mensen anoniem een briefje in kunnen stoppen. Hang een briefje 
naast de brievenbus met de vraag waar je graag feedback op wilt. 

Stap 2
Breng de brievenbus onder de aandacht door bijvoorbeeld een mail te sturen of een bericht op intranet/in nieuwsbrief 
te plaatsen met de vraag waar je feedback op wilt. 

Stap 3
Verzamel de feedback. Orden de onderwerpen en maak een analyse. Bedenk samen met het projectteam/de werkgroep 
wat deze feedback betekent voor het vervolg. Zijn er dingen die je direct op kunt pakken?   

Tip 1: Wees je er van bewust dat deze feedbacktool veel input kan opleveren, maar dat je niet kan doorvragen doordat de 
input uit de brievenbus anoniem is.

Tip 2: Probeer niet te achterhalen wie wat heeft benoemd, respecteer de anonimiteit.

Tip 3: Geef aan met wie mensen contact op kunnen nemen als ze hun feedback willen toelichten. 

Brievenbus
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PRAKTISCHE INFO

Doel
Anoniem feedback ophalen bij een grote groep mensen. 

Resultaat
De feedback geeft informatie over hoe het onderwerp speelt in de organisatie en wat 
aandachtspunten zijn. Het laat de diversiteit aan meningen zien waar in gesprekken niet altijd 
ruimte, aandacht of vertrouwen voor is.

Vorm
Informatie en ideeën verzamelen.

Wanneer en met wie gebruik je het?
Gedurende langere tijd (ca 1 maand) ophalen in de hele organisatie of per afdeling (een grote groep 
is noodzakelijk voor anonimiteit).

Benodigdheden
Brievenbus (box, schoenendoos etc.) + gekleurde briefjes + pen + aanjager. 
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Deze werkvorm is onderdeel van de inspiratiebox die is ontwikkeld 

en uitgetest in het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit & 

inclusie’. Deelnemende organisaties waren: AxionContinu, Cordaan, 

Noord West Veluwe, Mijzo en ZuidOostZorg. Vragen of reacties? 

Neem contact op met Marieke Sterenborg m.sterenborg@vilans.nl.
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“De brievenbus leverde interessante  informatie op. 
Al zaten er ook wel dingen tussen waarvan we niet 

meteen wisten wat we er mee konden.” 
- Deelnemer leernetwerk -
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