
In welke situaties wil je iemand feedback geven?
    Bijvoorbeeld:
- Iemand doet iets wat jij vervelend vindt...
- Je wil dat iemand een belangrijke boodschap echt hoort.
- Je hebt verwijten in je gedachten en je wil dat iemand zijn gedrag 
   verandert.
- Een situatie die je veel stress bezorgt en je wil dat er iets 
   verandert. 
- Een situatie waar je gefrustreerd bent omdat je iets mist.  
- Een situatie waar je je zorgen maakt.

Noteer hieronder een aantal situaties. Kies er vervolgens eentje uit
en werk op de achterzijde uit hoe je op een verbindende manier 
iets kunt zeggen tegen de betrokken persoon.
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Hoe geef je feedback op een verbindende manier? Geef de essentie 
met zo weinig mogelijk woorden. 

1. Waarneming (Wat zie/zag je, wat hoor(de) je?                

 2. Gevoel (Noteer verbindende gevoelswoorden.)

3. Behoefte (Noteer dit op abstract niveau zonder de  
ander hierbij te noemen.)        

4. Verzoek (Formuleer een concreet, actiegericht verzoek
in plustaal.) 
        

Hoe denk je dat de ander hierop reageert? 

Kies één situatie waarmee je aan de slag wilt. 
Heb je verwijten? Schrijf ze op en vertaal ze naar behoeften.

 
Heb je interpretatie of geef je betekenis aan wat je ziet? Hoe breng 
je dit ter sprake er van uitgaande dat de ander het misschien anders 
ziet...
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