Feedback geven
feedback is een onmisbaar instrument om je prestaties bij te
sturen. het is echter niet eenvoudig om goede feedback te geven!
we geven je hier een aantal tips mee die jou kunnen helpen bij het
geven van objectieve en behulpzame feedback.

1. Wees specifiek: geef feedback op een bepaalde gebeurtenis of een
bepaald gedrag, eerder dan zeer algemeen te blijven. Wanneer je
specifiek bent over het gedrag dat je wil aankaarten, is het voor
de ontvanger van je feedback makkelijker om terug te denken aan
die bepaalde situatie, en dus ook om te begrijpen vanwaar jouw
feedback komt.
2. Wees objectief. Geef enkel feedback op gedrag dat je kan
observeren, en let op dat je geen assumpties maakt. Als iemand
tijdens een vergadering rond zit te kijken, betekent dit niet
noodzakelijk dat die persoon niet geïnteresseerd is. Misschien is er
iets anders aan de hand? Door enkel feedback te geven op wat jij
ziet en geen aannames te maken over de oorzaak van dat gedrag,
wordt het ook makkelijker om te weten te komen waarom een
persoon een bepaald gedrag stelt.
3. Niet ‘sandwichen’ bij negatieve feedback! De sandwich-techniek
betekent dat je, wanneer je negatieve feedback wil geven aan
iemand, begint en eindigt met een positieve boodschap. hoewel het
zeker goed is om aan te halen wat de sterktes van een teamlid

zijn, moet je opletten met de boodschap waarmee je eindigt:
wanneer je eindigt met een positieve boodschap, is het makkelijk om
de negatieve boodschap te vergeten die ergens in het midden tussen
je twee positieve opmerkingen ‘geperst’ zit. En dit is natuurlijk niet
het doel van het feedbackgesprek!
4. Geef de medewerker tijd om zijn/haar gevoelens te ventileren.
Toon aan dat je bereid bent om te luisteren naar het verhaal van
je medewerker. wanneer je communiceert dat je geeft om het
welzijn van jouw teamleden, is het voor hen makkelijker om te
begrijpen dat jij de (negatieve) feedback geeft met de bedoeling om
hen te laten groeien en te verbeteren. Hierdoor wordt het voor je
teamleden ook makkelijker om eventuele negatieve feedback te
accepteren.

