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De 4 G’s van Feedback geven

1.Gedrag: feitelijk specifiek gedrag van 

de ander.

2.Gevolg: het effect van iemand zijn 

gedrag op de omgeving.

3.Gevoel: gevoelsreflectie wat de ander 

zijn gedrag bij jou teweeg brengt.

4.Gewenst: benoem het gedrag dat je 

graag zou zien.



GEDRAG

De eerste stap om succesvol feedback te geven is een beschrijving van het 

gedrag dat je observeert of hebt geobserveerd bij de ander. Hierbij is het de 

uitdaging om niet te beschrijven hoe iemand is of wat je van hem/haar 

vindt. Beschrijf liever wat je hem/haar ziet doen. Hoe meer er een interpretatie of 

zelfs een oordeel zit in je beschrijving, hoe groter de kans dat de 

feedbackontvanger zich zal willen verdedigen.



CHECKLIST MET BETREKKING TOT GEDRAG

 Benoem alleen wat je observeert, niet wat je ervan 

vindt.

 Benoem het gedrag van de ander, niet zijn 

persoonlijkheid .

 Wees feitelijk en concreet, vermijd vage uitspraken.

 Wees neutraal in je gedragsomschrijving, gebruik geen 

woorden met lading.

 Gebruik voorbeeldsituaties, zo specifiek mogelijk.

 Gebruik niet te veel voorbeelden, beperk je tot het 

meest belangrijke.

 Geef zo mogelijk feedback in het hier en nu.

 Wacht niet tot het juiste moment er is, dat komt nooit.

 Bereid je goed voor, eventueel met hulp van anderen.



GEVOEL

Nu de feedbackontvanger herkent welk gedrag je bedoelt, is het 

belangrijk om de gevolgen van zijn gedrag duidelijk te maken. Deze 

gevolgen kunnen enerzijds liggen op het relationele vlak (gevoel, 

beleving) en anderzijds op het meer zakelijke (inhoudelijke) vlak.



CHECKLIST MET BETREKKING TOT GEVOEL

 Begin met het gevoel.

Bedenk dat jouw gevoel altijd klopt, 

of het nu terecht is of niet dat je je zo voelt.

 Let op je non-verbale gedrag, zorg dat dit overeenkomt met 

wat je zegt.

 Praat vanuit jezelf, niet namens anderen.

 Gebruik stevige taal, vermijdt voorzichtig en afgezwakt 

taalgebruik.

 Bedenk goed wat je voelt, bereid je goed voor.

 Benoem je gevoel, niet je gedachten.



GEVOLG

De feedbackontvanger weet inmiddels wat het gedrag is dat je bedoelt en welk 

effect dit heeft op jouw gevoel. Feedbackontvangers die gevoeliger zijn voor 

relationele argumenten, zijn waarschijnlijk al ‘om’ en zullen je feedback 

begrepen hebben. Het kan zijn dat je op dat moment genoeg hebt gezegd en 

beter kunt gaan luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Let dus goed op 

wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt, met name op het non-verbale 

gedrag van je gesprekspartner. Als je merkt dat hij herkent wat je zegt en het 

ter harte neemt, is het waarschijnlijk verstandig om het hierbij te laten en met 

de ander in gesprek te gaan.



CHECKLIST MET BETREKKING TOT HET GEVOLG

 Bepaal of je moet doorgaan, of dat je al genoeg hebt gezegd.

 Houd de beschrijving van het gevolg neutraal, gebruik geen 

dreigementen.

 Wees niet belerend, hou op met praten als het voor de ander duidelijk 

is.

 Let goed op (non-verbaal) gedrag van de ander.

 Beperk je tot het meest belangrijke, probeer niet volledig te zijn.



GEWENST GEDRAG

De laatste stap van het model is het gewenste gedrag. Het gedrag is 

beschreven, net als het gevoel dat dit bij jou oproept en wat de zakelijke 

gevolgen ervan zijn. Nu is het tijd om het te hebben over hoe het anders 

kan.



CHECKLIST MET BETREKKING TOT GEWENST GEDRAG

 Check hoe je verder gaat: is de ander bereid om over afspraken en 

oplossingen te praten?

 Laat de oplossing uit de feedbackontvanger komen.

 Gebruik de ‘JIJ-WIJ-IK’-methode* om samen de oplossing te zoeken.

 Geef ruimte voor de reactie van de ontvanger.

 Vraag om concrete afspraken en oplossingen.

 Eis geen oplossing, laat de ander beslissen.

* Welke oplossing heb JIJ

Welke oplossing kunnen WIJ samen bedenken

IK stel je de volgende oplossing voor.



Feedback ontvangen

De regels



REGEL 1: LUISTER ACTIEF

REGEL 2: VRAAG OM NADERE UITLEG OF       

TOELICHTING

REGEL 3: BEDANK JE GESPREKSPARTNER

REGEL 4: VERWERK DE ONTVANGEN 

FEEDBACK

REGEL 5: BEDENK ACTIE 



Bedankt voor het kijken. En 

veel succes 

Vragen? Stel ze gerust.

Via mail: m.tebokkel@swlingewaard.nl

Via telefoon: 0620905084
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