Feedback
Een methode om communicatie effectiever te laten verlopen is het gebruik van ‘feedback’. Feedbackregels zijn nuttig als je
feedback wilt geven op het functioneren van iemand: als je iemand wilt aanspreken op zijn/haar gedrag. De regels waken
ervoor dat je iemand niet ongewild kwetst, doordat je het op de verkeerde manier brengt.
Onder feedback verstaan we uitingen over iemands gedrag of werkprestaties die, eenmaal teruggekoppeld, invloed
kunnen hebben op dat gedrag of die prestaties. Feedback wordt gegeven om bij te sturen in de richting van het
gewenste doel. Positieve feedback zal ertoe bijdragen het gewenste gedrag uit te breiden, negatieve feedback zal
bijdragen tot het inperken van ongewenst gedrag. Er zijn regels om het geven van feedback goed te laten verlopen.
Deze regels waken ervoor, met name in het geval van negatieve feedback, dat je iemand niet ongewenst kwetst
doordat je het op de verkeerde manier zegt/ brengt. Door het op zo een manier te zeggen, dat de ontvanger geen
negatieve gevoelens of gevoelens van verdediging krijgt, is de kans groter dat de ontvanger ook echt iets met je
boodschap kan.
Het omgaan van feedback bestaat uit twee delen, namelijk het geven, en het nemen ervan. Er zijn een tweetal regels
waardoor je dit soepel kunt laten verlopen.
Het geven van feedback
Als je feedback op de goede manier geeft, beschrijf je wat het effect van het gedrag van de ander op jou is. Je houdt het dus
bij jezelf. Hierdoor komt feedback minder aanvallend over en is de kans dat de ontvanger er iets mee kan, groter dan
wanneer je je feedback in algemene termen omschrijft. Een ezelsbruggetje voor het geven van Feedback is GEIN.
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Als je m.b.v. GEIN feedback geeft, is je feedback subjectief, in het hier en nu, je eigen gevoel en beschrijf je het effect van het
gedrag van de ander op je eigen gedrag!
 Voorbeeld zonder GEIN
‘ Jij praat zo snel’
 Voorbeeld met GEIN
‘ Ik vind dat jij tijdens vergaderingen nogal snel praat. Hierdoor heb ik moeite goed naar je te luisteren, en dwalen mijn
gedachten af’
Het ontvangen van feedback
Om goed met feedback om te gaan, moet je het ook kunnen ontvangen. Het ontvangen gaat volgens de volgende
regels. Een ezelsbruggetje voor het ontvangen van feedback is LSD.

LSD =
Luisteren:
Luister naar wat de ander te zeggen heeft. Probeer niet allerlei
antwoorden of verklaringen te verzinnen, maar laat eerst volledig tot je
doordringen wat de ander zegt.
Samenvatten:
Vat het bericht van de ander kort samen om te achterhalen of je zijn/ haar bericht goed hebt begrepen.
Doorvragen:
Zet je vooronderstellingen opzij en vraag door naar wat je gesprekspartner precies bedoelt:
“wat bedoel je daarmee?”; “kun je daar een voorbeeld van geven?”; “waar blijkt dat uit?”, etc.

