
Informeer of de ander open staat voor feedback Zie feedback als een kans om te leren en niet als 
persoonlijke aanval. Verdedig niet en leg niet uit

1 1

2

3

4

5

Oordeel en interpreteer

Haal zoveel mogelijk 
oude koeien uit de sloot

Geef zoveel mogelijk 
ongevraagde feedback

Geef feedback als de ander haast heeft of 
als er veel mensen aanwezig zijn 
(in pauzes bijvoorbeeld)

Speel op de man, niet 
op de bal

Laat het de ander 
goed merken als 
je hem of haar 
niet mag

Richt je op de persoon, geef hem of haar veel 
advies en houd jezelf erbuiten

Bedank de feedbackgever over de feedback en geef 
aan wat je ermee denkt te doen

OntvangerGever

Stel je open op, neem de 
tijd. Laat zien en horen dat 
je luistert

Vraag verduidelijking over 
wat je niet begrijpt

Vertel wat feedback 
met je doet

2

Maak duidelijk wat dat 
met je doet

Ga na of de ander je begrijpt

Vertel welk gedrag je anders zou willen; 
maak hierover samen afspraken

Spreek in de ik-vorm;
Beschrijf wat je 
waarneemt aan feitelijk 
gedrag

3

4

5

Haal zoveel mogelijk 
informatie er bij die je van 
anderen hebt gehoord

OntvangerGever

Recept voor feedback
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