
Feedback 
Helpende zorg & welzijn 

Hoe geef je als helpende feedback 

aan een mantelzorger? Neem een 

kijkje! Wat zou jij doen? 

Start 
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Volgende << 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 1 

A 

Volgende << 

            Je benoemt de Situatie en 

de Taak. Hoe doe je dit? 

“Ik kwam vanmorgen bij uw vader en moeder thuis om schoon te maken. We hadden 

afgesproken dat de schoonmaakspullen er zouden zijn. Dit was niet het geval.” 

Bij het echtpaar Tol is het een gezellig, maar rommelig huishouden. Een keer in de week 

maak je de keuken, toilet en de vloeren schoon. Je had afgesproken met de dochter dat 

zij schoonmaakspullen zou kopen. Deze zijn nergens te vinden. Je belt de dochter op. 

“Het was balen dat vanochtend de schoonmaakspullen er niet stonden. U neemt me 

niet serieus, op deze manier. Hoe kunnen we dit nou voorkomen?” 



i 

             

Volgende 

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? 

 

  Tip: begin de feedback met “Ik…” Volgende << 

A 

B B 

Bij het echtpaar Tol is het een gezellig, maar rommelig huishouden. Een keer in de week 

maak je de keuken, toilet en de vloeren schoon. Je had afgesproken met de dochter dat 

zij schoonmaakspullen zou kopen. Deze zijn nergens te vinden. Je belt de dochter op. 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 1 

            Je benoemt de Situatie en 

de Taak. Hoe doe je dit? 

“Ik kwam vanmorgen bij uw vader en moeder thuis om schoon te maken. We 

hadden afgesproken dat de schoonmaakspullen er zouden zijn. Dit was niet het 

geval.” 

“Het was balen dat vanochtend de schoonmaakspullen er niet stonden. U 

neemt me niet serieus, op deze manier. Hoe kunnen we dit nou voorkomen?” 
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Volgende 

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? 

 

  Tip: begin de feedback met “Ik…” 

 
Volgende << 

A 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 1 

            Je benoemt de Situatie en 

de Taak. Hoe doe je dit? 

Bij het echtpaar Tol is het een gezellig, maar rommelig huishouden. Een keer in de week 

maak je de keuken, toilet en de vloeren schoon. Je had afgesproken met de dochter dat 

zij schoonmaakspullen zou kopen. Deze zijn nergens te vinden. Je belt de dochter op. 

“Ik kwam vanmorgen bij uw vader en moeder thuis om schoon te maken. We 

hadden afgesproken dat de schoonmaakspullen er zouden zijn. Dit was niet het 

geval.” 

“Het was balen dat vanochtend de schoonmaakspullen er niet stonden. U 

neemt me niet serieus, op deze manier. Hoe kunnen we dit nou voorkomen?” 



 Opdracht 

             

Volgende 

Vol aanrecht | Vraag 1 

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: 

• 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. 
 

   Situatie en Taak  

Volgende << 

   Opdracht 



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

B 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 2 

A 

C 

Daarna is het belangrijk dat je verteld wat de ander deed (of niet deed).  

En wat was daarvan het gevolg voor jou?  

<< Volgende 

“Zonder de spullen kan ik niet schoonmaken. De vloer is nu nog plakkerig en 

vies. Ik ben maar een kopje koffie met uw ouders gaan drinken.” 

“Hoe komt het nou dat u zo vergeetachtig bent. Want we hebben er toch 

duidelijke afspraken over gemaakt? En we hebben er vorige week nog over 

gebeld…” 



i 

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

B 

Juist 

Je benoemt wat de ander gedaan heeft (of niet gedaan heeft). En wat was daarvan 

het resultaat voor jou?  

 

  Tip: feedback geef je op wat iemand doet (afspraak vergeten) en niet 

  op hoe iemand is (vergeetachtig).  
<< Volgende 

Daarna is het belangrijk dat je verteld wat de ander deed (of niet deed).  

En wat was daarvan het gevolg voor jou?  

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 2 

A 

“Zonder de spullen kan ik niet schoonmaken. De vloer is nu nog plakkerig en 

vies. Ik ben maar een kopje koffie met uw ouders gaan drinken.” 

“Hoe komt het nou dat u zo vergeetachtig bent. Want we hebben er toch 

duidelijke afspraken over gemaakt? En we hebben er vorige week nog over 

gebeld…” 
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            Je benoemd de Actie en het 
Resultaat. Hoe doe je dit? 

B 

Onjuist 

Je benoemt wat de ander gedaan heeft (of niet gedaan heeft). En wat was daarvan 

het resultaat voor jou?  

 

  Tip: feedback geef je op wat iemand doet (afspraak vergeten) en niet 

  op hoe iemand is (vergeetachtig).  
<< Volgende 

Daarna is het belangrijk dat je verteld wat de ander deed (of niet deed).  

En wat was daarvan het gevolg voor jou?  

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 2 

A A 

“Zonder de spullen kan ik niet schoonmaken. De vloer is nu nog plakkerig en 

vies. Ik ben maar een kopje koffie met uw ouders gaan drinken.” 

“Hoe komt het nou dat u zo vergeetachtig bent. Want we hebben er toch 

duidelijke afspraken over gemaakt? En we hebben er vorige week nog over 

gebeld…” 



 

Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie 

besproken. Bespreek nu in dezelfde tweetallen;   

 

• Wat jij deed in de situatie?   

• Wat daarvan het resultaat was? 

 

 

Ga daarna gelijk door met de volgende vraag. 

 

   Actie en Resultaat 

Vol aanrecht | Vraag 2 

<< Volgende 

  Opdracht 
 

Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie 

besproken. Bespreek nu in dezelfde tweetallen;   

 

• Wat jij deed in de situatie?   

• Wat daarvan het resultaat was? 

 

 

Ga daarna gelijk door met de volgende vraag. 

 

   Opdracht 



            Je benoemt jouw Reflectie. 
Hoe doe je dit?  

Volgende 

De feedback kan op groen of blauw  

Lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum.  

Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum. Pudding bear 

claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar 

plum. Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw. 

“Ik zie wel of de spullen er de volgende keer staan. En anders drink ik alleen 

koffie met uw vader en moeder.” 

Volgende << 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 3 

B 

A “Ik kan mijn werk nu niet doen. Daar heb ik last van. Wanneer lukt het wel om 

ze te brengen?” 

Je verteld aan de dochter wat je dacht of voelde.  

Zo weet zij wat er in jou omgaat en wat het met jou doet.  

Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.  



i 

            Je benoemt jouw Reflectie. 
Hoe doe je dit?  

Volgende 

De feedback kan op groen of blauw  

Lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum.  

Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum. Pudding bear 

claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar 

plum. Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw. 

Volgende << 

B 

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 vraag wat de 

ander nodig heeft om dit te veranderen. 

 

  Tip: bedenk een oplossing voor de situatie waar jullie allebei iets aan 

  hebben.  

A 

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 3 

Je verteld aan de dochter wat je dacht of voelde.  

Zo weet zij wat er in jou omgaat en wat het met jou doet.  

Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.  

“Ik zie wel of de spullen er de volgende keer staan. En anders drink ik alleen 

koffie met uw vader en moeder.” 

“Ik kan mijn werk nu niet doen. Daar heb ik last van. Wanneer lukt het wel om 

ze te brengen?” 



i 

            Je benoemt jouw Reflectie. 
Hoe doe je dit?  

Volgende 

De feedback kan op groen of blauw  

Lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum.  

Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum. Pudding bear 

claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar 

plum. Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw. 

Volgende << 

B 

A 

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 vraag wat de 

ander nodig heeft om dit te veranderen. 

 

  Tip: bedenk een oplossing voor de situatie waar jullie allebei iets aan 

  hebben.  

Geen emmer, dweil en sop | Vraag 3 

Je verteld aan de dochter wat je dacht of voelde.  

Zo weet zij wat er in jou omgaat en wat het met jou doet.  

Daarnaast bespreek je hoe dit de volgende keer anders kan.  

“Ik zie wel of de spullen er de volgende keer staan. En anders drink ik alleen 

koffie met uw vader en moeder.” 

“Ik kan mijn werk nu niet doen. Daar heb ik last van. Wanneer lukt het wel om 

ze te brengen?” 
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   Reflectie 

Volgende 

De feedback kan op groen of blauw  

Lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum.  

Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar plum. Pudding bear 

claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw croissant sugar 

plum. Pudding bear claw gingerbread. Pie pudding pastry lemon drops powder. 

Hgiie pudding pastry lemon drops powder. Met halvah cheesecake bear claw. 

Volgende << 

Vol aanrecht | Vraag 3 

 

 

Jullie hebben zojuist in tweetallen een situatie 

besproken en wat het gevolg voor jou was. 

Bespreek nu in dezelfde tweetallen;   

 

• Vond je dat je het goed gedaan hebt? 

• Had het anders gekund? Hoe dan? 

 

 

 

   Opdracht 



i 

 

Dochter Tol 

“Ik zit in een drukke periode. Maar het is goed dat je het zegt. Het is belangrijk dat 

jij je werk gewoon kunt doen. ” 

 

STARR kaart bij de hand houden? Download hier: STARR KAART. 
Volgende Volgende << 

 

 

Situatie: Je gaat schoonmaken bij het echtpaar Tol, maar er zijn geen 

schoonmaakmiddelen.  

 

Taak: De wc, de keuken en de vloer schoonmaken.  

 

Actie: Je vertelt de dochter dat je niet schoon hebt kunnen maken en dat je daarvan 

baalt. Je vraagt haar wanneer ze de spullen kan brengen.  

 

Resultaat: Jullie vinden een oplossing waar jullie allebei tevreden over zijn.  

 

Reflectie: Doordat je feedback gaf aan de dochter kwamen de spullen er alsnog.  

    

 

Geen emmer, dweil en sop | Samenvatting 

            Dit zijn de stappen die je 
gebruikt voor feedback:  



Colofon  

Vilans: 

Catharijnesingel 47 

3511 GC Utrecht 

www.vilans.nl  

Meer over dit thema: 

??????? 

Volgende 

casus 

Deze module kwam tot stand met EU-subsidie en 

Europese partners, verenigd in Carevolution. Ontwikkeld 

bij Vilans door: 

  

<< 

 

Annemieke Schaft   

Syta Fokkema 

Dorien Ruiter 

 

 

 

Jennie Mast 

Britt van Roozendaal 

Seline Noteboom 

http://1drv.ms/23L3Wp4

