
 
 

 

 
 

Feedback geven 
 
Wat is het? 
Bij feedback geef je een boodschap over hoe je het gedrag of de prestaties van een ander 
ervaart. Pas wanneer erkennen en complimenteren niet werkt ga je iemand negatieve 
feedback geven. In feite escaleer je dan naar een niveau waarin je de relatie licht 
beschadigt. Na het feedback geven volgt dan ook een fase van luisteren en reflecteren (het 
gevoel van de medewerker benoemen): met andere woorden het herstel van de relatie. Pas 
dan wordt overgegaan naar het zoeken van oplossingen. 
 
 
Hoe werkt het? 
Hieronder lees je hoe je op een goede manier feedback kunt geven. 
 
Fase 1 Zorg voor een goede aanloop 
 
Maak contact. 
 
Kondig je feedback aan. 
 
 
Laat je houding meewerken. 
 

 
 
Schat in of de situatie passend is. 
Maak oogcontact. 
Zeg tegen de ander dat je hem graag ergens 
feedback over wilt geven. 

• “Jan, ik wil je graag feedback geven.” 
Laat zien (met je gezichtsuitdrukking en houding) 
dat je serieus bent. 
 

Fase 2 Formuleer de feedback 
 
Geef je feedback. 
 
Beschrijf wat je ziet (als een ‘filmpje’). 
 
Benoem het effect daarvan. 
 
Benoem (zo nodig) ook nog wat dit 
persoonlijk voor jou betekent 
 
Zeg wat je WEL wilt, doe een voorstel. 
 
 
Laat een stilte vallen. 

 
 
 
 

• “Het valt/viel me op dat…” 
• “Ik zag/hoorde…” 
• “Het gevolg daarvan is…” 
• “Dat heeft als effect…” 
• “Daardoor voel ik me…” 

 
 

• “Ik wil graag dat…” 
• “Ik stel voor dat…” 

 
Geef de ander de gelegenheid om te reageren. 
 

 
  



 
 

 

 
 
Fase 3 Opvangen en oplossen 
 
Luister actief. 
 
 
 
 
Bied een uitweg. 
 
 
 
Laat de ander een voorstel formuleren 
Luister actief. 
 
 
Maak een afspraak. 

 
 
Benoem wat je bij de ander ziet aan gevoelens en vat 
samen. Bijvoorbeeld: 

• “Jan, ik kan zien dat het je raakt.” 
Onderdruk de neiging om over eigen ervaringen te 
praten. 
Terug naar het werk: 

• Geef aan dat dingen dus anders moeten. 
• Geef eventueel een aantal mogelijkheden. 

 
Vraag de ander een voorstel te doen voor een andere 
werkwijze. Vat samen en help hierbij. Bied zelf geen 
oplossingen! (De ander is eigenaar van het probleem). 
 
Laat de ander aangeven op welke termijn jullie hierop 
terugkomen. 
 

 
 
Een ezelsbruggetje 
Een handig ezelsbruggetje dat je helpt bij het formuleren van feedback zijn de vier G’s: 
 

• Gedrag: Ik zie, hoor, merk 
• Gevolg: Daardoor… 
• Gevoel: Dat betekent veel voor me… 
• Gewenst: De gewenste situatie kun je bereiken als je de ander laat reageren en je 

merkt wat je compliment heeft gedaan 
 
 
Sandwichmethode 
Een bijzondere vorm van feedback is de zogenaamde sandwichmethode. Om je feedback 
verteerbaar te maken kun je hierin ook betrekken wat iemand goed doet, terwijl je 
tegelijkertijd de schaduwkant van die positieve eigenschap belicht. Zo doe je recht aan 
iemands kracht of positieve intenties. 
 
Bijvoorbeeld: 

1. “Ik kijk echt steeds met plezier naar je enthousiasme, ik zie dat je je vol energie 
op dit project stort, en dat je ook heel creatief bent in het vinden van 
oplossingen. Daar ligt echt je kracht.” 

2. “En de laatste tijd heb ik ook gemerkt dat je in je enthousiasme zoveel hooi op je 
vork neemt, dat je dingen soms niet afmaakt, en daar heb ik last van.” 

3. “Ik wil graag even met je kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je de zaken 
wel op tijd kunt opleveren. Met jouw inzet moet dat toch lukken, lijkt me zo.” 



 
 

 

 
 
Dit wordt wel de sandwich genoemd: 

• De eerste boterham is de positieve eigenschap (enthousiasme). 
• Het beleg is de schaduwkant van de positieve eigenschap (dingen niet afmaken). 

Zeg hier EN of ‘tegelijkertijd’ in plaats van MAAR… anders neem je het 
compliment weer terug! 

• De tweede boterham is opnieuw een positieve eigenschamp. Ook spreek je 
vertrouwen uit. 

 
 
Meer lezen? 

• Alles wat je aandacht geeft, groeit: de kunst van het ‘transparant’ managen, Cora 
Smit m.m.v. Saskia Tjepkema (2003) 

• Leren met collega’s: praktijkboek intercollegiale consultatie, Erik de Haan (2003) 
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