
Levenskunst 

Motto:  Laat los wat je gevangen houdt en houd vast wat van waarde is. 

Zaterdagochtend 7-10-2017: Paulien Vervoorn:  Feedback in de kerk. 

Feedback:  WE ALL BENEFIT!! 
Drijfveer om te groeien: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! 

Feedback is als een …. appeltaart: 
. feestelijk 
. niet elke dag, maar alleen als er een aanleiding is 
. hij moet wel binnen een week gegeten worden, dus niet te lang wachten 
. er zijn ook taarten in laagjes 
. je groeit ervan…. 
. zonder bodem rolt hij uit elkaar 

Het geven van feedback: stappenplan 

Om te bedenken als je feedback wil gaan geven: 

 
 



Om te bedenken als iemand je  feedback wil gaan geven: 

 

 

HOME= Heilig Omgaan Met Elkaar 
Wees heilig want ik ben heilig. 
 

Waarom zou je feedback geven: 
. om bij te sturen 
. om aan te geven dat iets je raakt 
. grenzen aangeven 
. motieven zijn van belang 
. waarde van de ander omhoog halen 
. onzekerheid: ter bemoediging 
 

Waarom zou je feedback inslikken: 
. bang om te kwetsen 
. ter voorkoming van conflicten 
. om jezelf te beschermen 
. het goede moment is er nog niet  
. als de emotie net nog even te hoog is  
. je positie op de werkvloer: moeilijk tegen je meerdere 

 

 



 

Wanneer is feedback geslaagd: 
. feedback moet concreet zijn 
. rekening houden met de ander 
. je hoeft niet altijd direct iets aan te passen 
. openheid / reactieruimte 
. in gesprek komen: er kan ook verschil van inzicht zijn, bijstellen moet mogelijk zijn 
. relationele feedback 
. feedback als je het echt beter weet (verstand van zaken) 
. één op één gegeven 
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