
Feedbackregels 
 
FEEDBACK GEVEN 
 

“Laat OMA thuis, neem LSD!” 
 

OMA: Oordelen, meningen, adviezen 
LSD: Luisteren, samenvatten, doorvragen 

 
 
Criteria voor het geven van feedback 
 

•  Wees beschrijvend 
Welk gedrag of welke prestatie je feitelijk waarneemt (niet evaluerend, met 
vooroordelen, interpretaties of naar motieven zoekend; laat waardeoordelen 
achterwege; richt je feedback niet op de persoon). 
 

•  Concreet en specifiek 
Dit in tegenstelling tot globaal en algemeen; beperk je tot het hier-en-nu en haal geen 
oude koeien uit de sloot. 
 

•  Uitnodigend 
Wees uitnodigend in het geven van kritiek, zodat de ander zich zo min mogelijk 
aangevallen voelt. Als je alleen agressie uitleeft, schiet niemand er wat mee op en 
wordt de communicatie verstoord. 
 

•  Voorkom monologen 
Geef je feedback ook kort en mondig, maak er geen monologen van. Hoe 
uitgebreider het verhaal, hoe groter de kans dat de ander de essentie hiervan mist. 
 

•  Geef de subjectiviteit aan en suggereer geen objectiviteit 
Geef aan wat jouw idee, jouw visie, jouw gevoel is door: “Ik vind… “, “Het komt zo op 
mij over … “ en niet “Jij bent …”. 
 

•  Geef aan wat het effect is van het gedrag van die ander op jou 
Welke gevoelens roept het op? Bijvoorbeeld: “Jij keek mij niet aan terwijl ik mijn 
verhaal vertelde, daardoor voelde ik me niet serieus genomen”. (Geef ook jezelf 
bloot). 
 

•  Feedback moet de behoefte van de ontvanger dienen en niet de behoefte van de 
gever 
Vraag in oefensituaties vooraf waarop de ontvanger feedback wil hebben. 
 

•  Wees selectief in het geven van feedback 
Richt je op een aantal hoofdzaken in plaats van vele fragmenten. Overvoer de ander 
niet. 

 
 



FEEDBACK ONTVANGEN 
 

“Wie nooit van mening verandert, 
heeft zelden iets geleerd!” 

 
 
 
Criteria voor het ontvangen van feedback 
 

•  Probeer bereid te zijn feedback te ontvangen. Luister open en onbevangen. 
Trek de motieven van de ander niet in twijfel. 
Kaats de bal niet terug door de gever zelf enkele fouten voor de voeten te gooien. 
 

•  Probeer zowel positieve als negatieve dingen te horen 
Doe niet net alsof je niets hebt gehoord. 
 

•  Probeer de ander te begrijpen 
Vraag als je de ander niet begrijpt, om opheldering. Vraag eventueel door. 
 

•  Ga niet beargumenteren of jezelf verdedigen 
 

•  Probeer feedback zelf te sturen 
Feedback heeft het meeste zin, als het vertrekpunt bij de ontvanger ligt. 
 

•  In een groep kun je feedback toetsen aan de mening(en) van andere betrokkenen, 
waardoor een beter beeld ontstaat 
Zo kun je controleren hoe anderen dit aspect zien. 
Zoek geen steun bij hen om de feedback te kunnen ontkennen. 
 

•  Feedback heeft betrekking op gedragsaspecten en niet op jou als persoon 
 

 
 
 


