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Feedback voor de OR
Waarom, wanneer en hoe?

Wat is feedback?

Waarom geven we feedback?
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Wanneer geef je feedback?

Kies hier 
jouw foto 
om het 
onderwerp 
aan te 
kondigen

Feedback geven
Wat maakt het 
makkelijker?

• Elkaar beter kennen als mens/persoon

• Elkaars eigenschappen/kwaliteiten/competenties beter 
kennen

• Goed (bewust) communiceren

Wat het makkelijker maakt
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Gedrag/kennis

Normen & waarden

Cultuur/
religie

Rolmodellen

Drijfveren/
motivatie

Ervaringen/
opvoeding/
opleiding

Zingeving

Kies hier 
jouw foto 
om het 
onderwerp 
aan te 
kondigen

Opdracht
Normen & waarden

Johari venster

Bekend bij jezelf 
en bekend bij 
anderen

Onbekend bij 
jezelf, bekend bij 
anderen

Voor iedereen 
onbekend, kun je 
weinig mee doen

Bekend bij jezelf, 
onbekend bij 
anderen

OPEN

ONBEKENDVERBORGEN

BLIND
Wat is het doel van open 
communicatie en het geven van 
feedback?
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Johari venster

Bekend bij jezelf 
en bekend bij 
anderen

Onbekend bij 
jezelf, bekend bij 
anderen

Voor iedereen 
onbekend, kun je 
weinig mee doen

Bekend bij jezelf, onbekend bij anderen

OPEN

ONBEKEND

VERBORGEN

BLIND
DOEL: De blinde vlek zo klein 
mogelijk maken

3 communicatiekanalen
woordkeuze

lichaamstaal, mimiek, kleding

stemgebruik, toon, stilte

1. Verbaal

3. Paralinguaal

2. Non-verbaal

Komt het overeen met elkaar?



21-06-19

5

Communicatiemodel

Persoon A

Zender

Gedragskeuze

Interpretatie

Waarneming

Ontvanger Boodschap Zender

Gedragskeuze

Interpretatie

Waarneming

OntvangerBoodschap

Persoon B

1. Wat gaat goed? (positieve feedback)
2. Wat kan beter? (constructieve/opbouwende feedback)

Regels van feedback geven
• Vraag toestemming
• Gebruik de 4 G’s; beschrijf het gedrag dat je observeert, 

het gevolg dat dit gedrag heeft, het gevoel dat het bij je 
oproept en het gewenste gedrag van de ander.

• Geef ruimte voor een reactie

Feedback geven

Kies hier 
jouw foto 
om het 
onderwerp 
aan te 
kondigen

Opdracht
Feedback geven
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• gedrag dat je observeert
• gevolg dat dit gedrag heeft
• gevoel dat het bij je oproept
• gewenste gedrag van de ander.

De 4 G’s van feedback

“Stel, een collega kwam vanochtend flink te laat bij een OR vergadering, 
waarin zijn/haar inbreng gewenst was. 
Hij/zij verontschuldigde zich, maar toen jij vroeg wat er gebeurd was, 
reageerde hij/zij fel: “Ga je me nou controleren? Je bent mijn baas niet!”.
Je hebt het erbij gelaten, maar zijn/haar reactie zit je niet lekker. Je hebt 
besloten hem/haar daar feedback op te geven; niet zozeer op het te laat 
komen, maar op de reactie. 
Schrijf op hoe je feedback kunt geven volgens het 4-G model. We gaan 
het zo oefenen”.

Opdracht

Ruimte voor 
image

Zet deze over de 
tekst hier op 
gewenst formaat

“We hebben allemaal mensen 
nodig die ons feedback 
geven. Alleen zo kunnen wij 
ons verbeteren.”
(Bill Gates)

Uitsmijter
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TRAINIAC

IJmuidenstraat 12

2586 VA Den Haag

06-247 185 80 (Marc)

marc@trainiac.nl


