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Hoe geef ik feedback aan mijn collega's?
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Observeer specifiek gedrag en leg 
uit wat je hebt waargenomen op 
een objectieve manier, focus op 
feiten. 

Geef je suggesties of verwachtingen 
voor het toekomstige gedrag van 
jouw collega's. 

Organiseer debriefings om de 
voortgang op regelmatige basis te 
volgen - bijvoorbeeld aan het eind 
van elke projectfase.

Kijk terug naar de vorige 
feedback-uitwisselingen, bespreek 
hoe het gedrag in de loop van de 
tijd is geëvolueerd.

Stel voor wat jouw collega zou kunnen 
beginnen/stoppen/blijven doen om 
jou en het team te ondersteunen, of 
laat je collega met oplossingen 
komen: nodig hen uit om na te 
denken over wat ze anders kunnen 
doen.

Leg je collega('s) uit wat voor 
impact dat gedrag had op jou, het 
team of de organisatie. 

Gebruik de "ik"-vorm: zorg ervoor 
dat je beschrijft hoe dat gedrag 
jou beïnvloedde, zonder een 
oordeel toe te schrijven aan je 
collega's. 

Geef specifieke voorbeelden van 
momenten waar je collega('s) zich 
gedroegen op de manier die u 
beschrijft. Benadruk duidelijk de 
acties die je beïnvloed hebben.

Bereid je feedback voor

Als je niet gewend bent om 
feedback te geven, schrijf je 
opmerkingen dan van 
tevoren op. Als de situatie erg 
emotioneel is, wacht dan tot 
iedereen gekalm-eerd is om 
feedback te geven.

Leren, geen verwijten

Feedback is niet bedoeld als 
openbaar onderzoek: focus 
niet te veel op het negatieve. 
Je wilt je collega's inspireren 
om zich te verbeteren, niet 
hen een slecht gevoel geven 
over hun daden.

Bekijk de zonnige kant

Focus niet alleen op de 
aspecten die verbeterpunten. 
Geef voorbeelden van wat je 
echt waardeert in je collega's, 
om hen te helpen leren wat ze 
al goed doen en daarin te 
groeien.

Hou het simpel en specifiek

Concentreer je op slechts één 
of twee gedragingen om 
gerichte suggesties te doen 
en te voorkomen dat je 
collega's zich gedemotiveerd 
voelen.

Doe het regelmatig

Organiseer regelmatig 
feedbacksessies, en wen zelf 
ook aan frequente, informele 
feedbackuitwisselingen. Op 
die manier komt de feedback 
niet onverwacht tijdens de 
meer formele debriefing.

"Ik merkte dat je die beslissing nam 
zonder ons te raadplegen...

...dus kreeg ik niet de kans om bij te 
dragen aan het projectresultaat.

Hoe denk je mij beter te kunnen 
betrekken bij de volgende stappen?”

"Bedankt voor de wekelijkse stand-ups, ze 
hebben onze samenwerking echt verbeterd.”


