Feedback
Helpende zorg & welzijn

Start

Hoe geef je als helpende feedback
aan een collega? Neem een kijkje!
Wat zou jij doen?
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Vol aanrecht | Vraag 1
Je hebt mevrouw Cornelissen geholpen met het huishouden. Toen je aankwam, stond het
aanrecht vol met afwas. De borden van de vorige ochtend stonden er nog. En een vuilniszak die
niet met het vuil was meegegeven. Dit gebeurt vaker, als je collega Bennie heeft gewerkt. Je
belt je collega op om dit met hem te bespreken.

Je benoemt de Situatie en
de Taak. Hoe doe je dit?
A

“Ik heb een rotochtend gehad, vanmorgen. Jij laat wel een hoop rommel achter,
zeg. Ik moest eerst alles opruimen voordat ik iets kon doen…”
“Het was vanochtend een rommel in de keuken van mevrouw Cornelissen.

Daardoor kon ik haar boterhammen er niet smeren.”
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Volgende
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Je hebt mevrouw Cornelissen geholpen met het huishouden. Toen je aankwam, stond het
aanrecht vol met afwas. De borden van de vorige ochtend stonden er nog. En een vuilniszak die
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Je benoemt de Situatie en
de Taak. Hoe doe je dit?
A
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“Ik heb een rotochtend gehad, vanmorgen. Jij laat wel een hoop rommel achter,
zeg. Ik moest eerst alles opruimen voordat ik iets kon doen…”
“Het was vanochtend een rommel in de keuken van mevrouw Cornelissen.

Daardoor kon ik haar boterhammen er niet smeren.”

Onjuist
Je begint altijd met het omschrijven van de situatie. Wat gebeurde er? Daarna
benoem je de taak die de ander had of die jullie samen hadden. Wat vond je dat er
moest gebeuren?

i

Tip: feedback geef je op wat iemand doet (de vaat laten staan) en niet
op hoe iemand is (slordig) .
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Vol aanrecht | Vraag 1
Je hebt mevrouw Cornelissen geholpen met het huishouden. Toen je aankwam, stond het
aanrecht vol met afwas. De borden van de vorige ochtend stonden er nog. En een vuilniszak die
niet met het vuil was meegegeven. Dit gebeurt vaker, als je collega Bennie heeft gewerkt. Je
belt je collega op om dit met hem te bespreken.

Je benoemt de Situatie en
de Taak. Hoe doe je dit?
“Ik heb een rotochtend gehad, vanmorgen. Jij laat wel een hoop rommel achter,
zeg. Ik moest eerst alles opruimen voordat ik iets kon doen…”

B

“Het was vanochtend een rommel in de keuken van mevrouw Cornelissen.

Daardoor kon ik haar boterhammen er niet smeren.”

Juist
Je begint altijd met het omschrijven van de situatie. Wat gebeurde er? Daarna
benoem je de taak die de ander had of die jullie samen hadden. Wat vond je dat er

moest gebeuren?

i

Tip: feedback geef je op wat iemand doet (de vaat laten staan) en niet
op hoe iemand is (slordig).
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Vol aanrecht | Vraag 1

Situatie en Taak
Opdracht
Bedenk een situatie die je mee gemaakt hebt. Het mag een
leuke of minder leuke situatie zijn, thuis of op je werk of op
school.

Vertel aan je gesprekspartner wat de situatie was:

Opdracht

• Wie waren erbij?
• Wat gebeurde er?
• Waar was je?
• Op welk moment?
• Welke taak had je of wat wilde je doen?

Ga daarna gelijk door met de volgende vraag.
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Vol aanrecht | Vraag 2
Je hebt je collega verteld wat je zag.
Daarna is het belangrijk dat je vertelt wat de ander doet.
En wat daarvan het gevolg is.

Je benoemt de Actie en het
Resultaat. Hoe doe je dit?
A

“Waarom heb je die rommel niet opgeruimd? Hoe komt het toch dat je dat altijd

aan anderen over laat?”
“Als jij de rommel niet opruimt, heb ik geen tijd meer om fruit te snijden voor

B

mevrouw.”

C
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Je hebt je collega verteld wat je zag.
Daarna is het belangrijk dat je vertelt wat de ander doet.
En wat daarvan het gevolg is.

Je benoemt de Actie en het
Resultaat. Hoe doe je dit?
A

“Als jij niet opruimt, dan hebben wij daar last van!”

“Als jij de rommel niet opruimt, dan moet ik dat doen. Daardoor had ik geen tijd

B

meer om fruit te snijden voor mevrouw.”

Onjuist.
Je benoemt wat de ander gedaan heeft (of niet gedaan heeft). En wat was daarvan
het resultaat voor jou?

i
Tip: Praat namens jezelf. En niet namens een ander.
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Daarna is het belangrijk dat je vertelt wat de ander doet.
En wat daarvan het gevolg is.

Je benoemt de Actie en het
Resultaat. Hoe doe je dit?
A
A

“Als jij niet opruimt, dan hebben wij daar last van!”

“Als jij de rommel niet opruimt, dan moet ik dat doen. Daardoor had ik geen tijd

B

meer om fruit te snijden voor mevrouw.”

Juist.
Je benoemt wat de ander gedaan heeft (of niet gedaan heeft). En wat was daarvan
het resultaat voor jou?

i
Tip: Praat namens jezelf. En niet namens een ander.
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Vol aanrecht | Vraag 2

Actie en Resultaat
Opdracht
Opdracht
Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie
Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie
besproken. Bespreek nu in dezelfde tweetallen;
besproken. Bespreek nu in dezelfde tweetallen;
• Wat jij deed in de situatie?
• Wat jij deed in de situatie?
• Wat daarvan het resultaat was?
• Wat daarvan het resultaat was?

Ga daarna gelijk door met de volgende vraag.
Ga daarna gelijk door met de volgende vraag.
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Vol aanrecht | Vraag 3
Je vertelt aan je collega wat je dacht of voelde.
Zo weet de ander wat er in jou omgaat en wat het met jou doet.
Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.

Je benoemt jouw Reflectie.
Hoe doe je dit?
A

“Ik had geen tijd meer om alles te doen wat ik wilde en dat vond ik vervelend.
Zou je hier de volgende keer rekening mee kunnen houden?”

B

“Ik had al zo’n baaldag vandaag, er zat van alles tegen! En dan was het er ook
nog zo’n rommel!”
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Je verteld aan de ander wat je dacht of voelde.
Zo weet de ander wat er in jou omgaat het wat het met jou doet.
Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.

Je benoemt jouw Reflectie.
Hoe doe je dit?
A

“Ik had geen tijd meer om alles te doen wat ik wilde en dat vond ik vervelend.
Zou je hier de volgende keer rekening mee kunnen houden?”

B

“Ik had al zo’n baaldag vandaag, er zat van alles tegen! En dan was het er ook
weer zo’n rommel! Ik heb dat nou al vaker gezegd, toch?! ”

Juist.
Wat zijn jouw gedachten of gevoelens hierover? Vertel het met een ik-boodschap.
Wat wil je dat er de volgende keer anders gaat? Doe een voorstel of stel de vraag
wat de ander nodig heeft om dit te veranderen.
i
Tip: geef feedback zo, dat een ander er iets mee kan doen.
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Zo weet de ander wat er in jou omgaat het wat het met jou doet.
Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.
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Hoe doe je dit?
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“Ik had geen tijd meer om alles te doen wat ik wilde en dat vond ik vervelend.
Zou je hier de volgende keer rekening mee kunnen houden?”

B

“Ik had al zo’n baaldag vandaag, er zat van alles tegen! En dan was het er ook
nog zo’n rommel!”

Onjuist.
Wat zijn jouw gedachten of gevoelens hierover? Vertel het met een ik-boodschap.
Wat wil je dat er de volgende keer anders gaat? Doe een voorstel of stel de vraag
wat de ander nodig heeft om dit te veranderen.
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Vol aanrecht | Vraag 3

Je benoemt jouw Reflectie.
Hoe doe je dit?
Opdracht
Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie
besproken en wat het gevolg voor jou was.
Bespreek nu in dezelfde tweetallen;

i

• Vond je dat je het goed gedaan hebt?
• Had het anders gekund? Hoe dan?
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Vol aanrecht | Samenvatting

Dit zijn de stappen die je
gebruikt voor feedback:
Situatie: Je treft een rommel aan in het huis van mevrouw Cornelissen.
Taak: Hierdoor kom jij niet toe aan de zorg die je eigenlijk moet geven.
Actie: Je hebt het aanrecht opgeruimd, dat kostte veel tijd.

Resultaat: Hierdoor heb je geen tijd meer over om het fruit te snijden.
Reflectie: Je vond het vervelend.

Collega Bennie:
“Ik zal er de volgende keer beter op letten dat ik meer tijd neem om de boel netjes
achter te laten. Dat is ook fijner voor mijni collega’s.”

STARR kaart bij de hand houden? Download hier: STARR KAART.
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Jennie Mast
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Meer over dit thema:
???????
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