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 Training Feedback als hulpmiddel 
  

 Wat wil ik zeggen? 

 Hoe komt het over?    

 Hoe ga ik het zeggen? 

 Waar moet ik rekening mee houden? 

  

 

Algemeen 

Waarom krijgen we vaak zo'n onaangenaam gevoel bij het geven of ontvangen van 

feedback. Vaak hebben we pijnlijke ervaringen opgedaan met feedback krijgen en is een 

vermindering van eigenwaarde ontstaan en heeft ons overgevoelig gemaakt. 

Die overgevoeligheid veronderstellen we ook bij anderen en proberen door het vermijden 

van feedback het gevoel van de ander te ontzien, hetzij uit medelijden, hetzij uit angst 

voor wraak.  

 

Zo kunnen we ons aangevallen voelen bij negatieve feedback, bij positieve feedback 

worden we  

mogelijk verlegen. We gaan er snel overheen praten of ontkennen de eigen bijdrage ("oh 

het stelde niets voor hoor"). Weg positieve feedback! 

Een hele kunst dus feedback geven en ontvangen.  

 

Voor wie 

Voor teams die met elkaar willen verbeteren en medewerkers die zich deze techniek 

eigen willen maken. 

Door een praktijkgericht programma krijgen de deelnemers:  

 inzicht in hun eigen gedrag  

 hoe kan je overkomen 

 de invloed die je op anderen uitoefent 

 en vertrouwd gemaakt met diverse manieren van communicatie. 

 

De ZSgroep helpt u en uw medewerkers zich zekerder te voelen in het geven van 

feedback, waardoor men zich in het dagelijks werk verder kunnen ontwikkelen 

 

Programma, 1 dagdeel 

Kennismaking, leerdoelen, uitwisselen van ervaringen en praktisch oefenen in het geven 

en ontvangen van feedback. 

 

Training incompany en investering in overleg 

 

De grootte van de groep is minimaal 6 deelnemers. 

 

Waarom bij de ZSgroep?  

De ZSgroep (1954) traint al vele jaren op gebied van persoonsontwikkeling en 

managementvaardigheden. Belangrijk voor ons is de verbinding tussen leiding en 

medewerkers.  

Meer weten? Wij gaan graag in gesprek over uw vragen en wensen. Onze contact 

gegevens staan onderin deze pagina. 
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