
Handout, feedback geven en ontvangen 
 
Definitie Feedback Geven 
= controle achteraf : vergelijking van de verstrekte informatie of instructie met de bedoeling 
ervan. 
 
Definitie Kritiek 
= ongunstige, afkeurende beoordeling. 
 
Verschil Feedback geven en Kritiek geven 
Feedback is gericht op het gedrag en geeft oplossingen aan. 
Kritiek wijst de persoon of het gedrag af zonder verbeteringsvoorstellen. 
 
Feedback regels 
 
1. feedback heeft de intentie om de ander te laten groeien (niet af te breken) 
2. feedback beoordeelt gedrag en geeft verbeteringsmogelijkheden aan 
3. feedback heeft alleen zin als de ontvanger WIL ontvangen 
 
Feedback geven 
 
1. Geef feedback binnen 5 minuten (NB, op het water is dit niet altijd mogelijk) 
 
2. Maak concreet wat je bedoelt, hoe specifieker hoe beter.  
 Vermeld feit èn effect.  
 Vermijd niet-statements, geef aan wat je wèl wilt. 
 
3. Geeft korte, gerichte feedback met respons-check : laat de ander aangeven hoe hij/zij 
 de feedback gaat omzetten in gedrag. NB: feedback is geen discussie. 
 
Feedback ontvangen 
 
1. Luister aandachtig : het zijn eigenlijk cadeautjes 
2. Ga niet in de verdediging – geef geen verklaringen of ongenoegens aan 
3. Geef in eigen woorden weer wat je gehoord hebt, om je eigen waarneming te 
 checken 
4. Stel zonodig vragen ter verduidelijking of vraag om voorbeelden 
5. Evalueer zorgvuldig de bruikbaarheid en waarde van de feedback die je hebt gehoord 
6. Verzamel eventueel toegevoegde informatie van andere personen of neem de 
 reacties van anderen waar 
7. Reageer niet heftig op de feedback, maar breng de suggesties in een voor jou 
 bruikbare richting : haal de informatie eruit 
 
 
Feedback als cadeautje  
 
Cadeautjes kunnen heel fijn en geschikt zijn. Cadeautjes zeggen sòms meer over de gever dan 
over de ontvanger. Als iemand zijn best heeft gedaan om voor jou een cadeautje uit te 
zoeken, is het beleefd hem om die inspanning te waarderen. Jij bepaalt zelf welke waarde het 
cadeautje heeft en of het bruikbaar is. Sta open voor ongebruikelijke cadeautjes.  
En verder zie hierboven. 
 
 



Soorten feedback 
 
1. Sandwich  Negatieve feedback wordt door ons onderbewuste afgewezen. Door het 
(gericht op taak) negatieve aspect te plaatsen tussen 2 positieve statements, wordt het  
   beter ‘behapbaar’ : we maken er een lekker broodje van. Ons   
   onderbewuste kan dit makkelijker accepteren en beter omzetten in het  
   gewenste gedrag. 
 
   Wat heeft de persoon goed gedaan    goed  
   Wat dient verbeterd te worden   beter 
   Positieve samenvatting, suggestie voor vervolg best 
 
Referentie  extern (door instructeur)  
   intern (roeier voelt zelf) 
 
Representatie  auditief (vertellen, laten luisteren) ~ horen 
   visueel maken (voordoen, plaatje in het hoofd maken) ~ zien 
   kinestetisch (in de juiste houding zetten, laten voelen) ~ voelen 
 
2. Interactie   Bij interactie feedback geeft de spreker weer, wat de effecten zijn van 
(gericht op relatie) het gedrag van de ander op hem / haar zelf. 
 
   Ik zie, hoor = neem waar 
   Ik denk, voel = betekenis 
   Ik doe, ga, neig = actie 
 
 
 
 
 
 
 


