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Vertaal constructieve 
feedback naar constructieve 
acties en leer hoe je je 
medewerkers motiveert, 
ontwikkelt en bijstuurt.

“Verwar feedback niet  
met kritiek!”



Waarom dit programma?

FEEDBACK OP OUTPUT EN ATTITUDE

Een compliment geven lukt je wel, maar het heel concreet benoemen van wat je 
niet prettig vindt, is al een flink stuk lastiger. Maar als leidinggevende, coach of 
professional, moet je feedback geven op output of attitudes. En dat is niet steeds 
even gemakkelijk. Want de een durft het niet en de ander is ronduit bot. Toch is open 
communiceren onontbeerlijk voor het bereiken van (top)prestaties in organisaties. 

STUUR HET GEDRAG VAN ANDEREN

Want met feedback stuur je het gedrag van anderen. Helaas wordt feedback maar al 
te vaak als onprettig of bedreigend ervaren of zelfs verward met kritiek. Dit terwijl 
feedback essentieel is in het groeiproces van jezelf en anderen. Maar hoe geef je nu 
constructieve feedback? Hoe ga je zelf om met feedback? Hoe geef je feedback op 
output? Op resultaten? Op attitudes? 

GOED GEDRAG VASTHOUDEN, TE VERBETEREN GEDRAG VERANDEREN

Het doel is zeer duidelijk: goed gedrag vasthouden, te verbeteren gedrag 
veranderen om zo de motivatie en betrokkenheid te verhogen. Het constructief 
gebruiken van feedback is dan ook een cruciale vaardigheid voor elke coach, 
manager of leidinggevende. Immers, door middel van feedback wisselen coach en 
coachee, leidinggevende en medewerker, … informatie uit over elkaars gedrag en 
houding. Feedback voorkomt irritaties en conflicten, creëert begrip, versoepelt de 
samenwerking, vergroot het werkplezier en verbetert het functioneren.

VERWAR FEEDBACK NIET MET KRITIEK

Helaas voelen mensen zich vaak persoonlijk aangevallen en interpreteren de 
feedback als een teken van falen. Niets is echter minder waar … Feedback is de 
ultieme opportuniteit om te leren, te groeien en te verbeteren. De kunst bestaat erin 
om de constructieve feedback te vertalen naar constructieve acties. En dit is wat 
deze training jou leert.  
Feedback verbetert niet alleen de werkresultaten, maar evenzeer de werkrelaties 
en -sfeer. Met feedback leer je niet alleen de anderen beter kennen, maar ook jezelf. 
Bovendien stimuleert feedback continu het lerend vermogen. Maar hoe pak je dit 
aan? Hoe voer je een feedbackgesprek? Hoe vertaal je een gesprek naar concrete 
acties? 

OP UW PRAKTIJK GEËNT: U VOERT UW FEEDBACKGESPREKKEN

Dit is allesbehalve een theoretische en conceptuele training. Aan de hand van 
direct bruikbare gesprekstechnieken leer je hoe je een constructief en opbouwend 
feedbackgesprek kunt voeren. Je leert hoe je omgaat met emoties maar evenzeer 
hoe je duidelijke afspraken maakt bij het afsluiten van een feedbackgesprek. Aan de 
hand van  - deels door de trainer, deels door de deelnemers zelf  - aangegeven cases 
oefen je feedbackgesprekken in.  

Franky Van Hoecke 
is zonder meer een 
expert op het gebied 
van leiderschap, 
communicatie-
vaardigheden, 
onderhandelings-
technieken en 
teambuilding. Hij startte 

zijn carrière bij Volvo Cars Europe, waar 
hij kan terugblikken op een jarenlange 
ervaring als trainer en coach van zowel 
managementfuncties als uitvoerende 
medewerkers. Hij werkte daar tot voor 
kort als leerbegeleider. Zowel binnen de 
eigen organisatie, bij toeleveranciers als 
bij derden was hij verantwoordelijk voor 
organisatieontwikkeling, opleiding en 
coaching van medewerkers op het terrein van 
HRM. 
Hij trainde intussen 1000-den operationele 
managers, leidinggevenden, teamleaders, 
shiftleaders,… in de basisbouwstenen van 
operationeel leiderschap. Hij is wars van 
methodologieën, maar stelt steeds de mens 
(zowel leidinggevende, individueel teamlid 
als integraal team) centraal. Zijn trainingen 
worden vooral gewaardeerd door de no-
nonsense aanpak en de vele herkenbare 
voorbeelden, oefeningen en cases.  Franky 
is sinds 2003 vaste trainer bij het IFBD, 
zowel voor open trainingen als voor interne 
leerprojecten. 

DEZE TRAINING IS BESTEMD VOOR IEDEREEN ...

 > ... die het soms moeilijk vindt om kritiek te geven en/of te ontvangen;

 > ... die op de juiste wijze wil leren om feedback te geven aan de ander;

 > ... die op de juiste wijze feedback wil leren ontvangen van de ander;

 > ... die kritiek en feedback niet met elkaar wil verwarren;

 > ... die oordelen, aannames en eigen perceptie wil minimaliseren in de eigen 

communicatie;

 > ... die effectiever wil leren communiceren.

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



BLOK 1: WANNEER GEEF JE FEEDBACK
 ◆ Wat is feedback en wat is het niet?

 ❖ Verschil tussen feedback en kritiek.
 ❖ Plaats van feedback in het coachingsproces.

 ◆ Soorten feedback:
 ❖ Positieve feedback.
 ❖ Corrigerende feedback.

 ◆ Belang van feedback:
 ❖ Motiveren van betrokkene.
 ❖ Ontwikkelen van betrokkene.
 ❖ Bijsturen van betrokkene.

 ◆ Krijg inzicht in de blinde vlek van jezelf en anderen.

BLOK 2: HOE GEEF JE FEEDBACK
 ◆ De voorbereiding van het feedbackgesprek:

 ❖ Wees neutraal: feiten en cijfers versus emoties en interpretaties.
 ❖ Bepaal kader van feedback.
 ❖ Definieer de rollen (leidinggevende, coach, collega, …).
 ❖ Bepaal het gewenste effect.
 ❖ Ga uit van een positieve intentie.

 ◆ Feedback-technieken:
 ❖ De vier G’s: Gedrag, Gevoel, Gevolg, Gewenst.

 ◆ Het effectieve feedbackgesprek:
 ❖ Beschrijf de feitelijke situatie.
 ❖ Zoek herkenning.
 ❖ Vertel feedback steeds vanuit jezelf, nooit namens anderen.

 ◆ Vertalen van feedback naar concrete acties.
 ◆ Opvolgen van het gesprek.
 ◆ Feedback geven in lastige situaties: 

 ❖ Hoe benoemen van gevolg van gedrag.
 ❖ Hard on facts, soft on people: feedback over facts & figures.
 ❖ Hoe vermijden van onnodig kwetsen of irriteren.
 ❖ Hoe feitelijk benoemen van attitudes.
 ❖ Hoe vermijden van emotionele reacties.
 ❖ Hoe feedback geven naar eigen management. 

Aan de hand van concrete cases en rollenspelen leer je hoe je feedback vertaalt naar 
concrete resultaten.  

BLOK 3: HOE ONTVANG JE FEEDBACK 
 ◆ Luistertechnieken.
 ◆ Assertief omgaan met opbouwende kritiek.
 ◆ Toon waardering.
 ◆ Beoordeel de feedback.
 ◆ Vertalen van feedback naar concrete acties.
 ◆ Wat doet u als de ander de feedback-regels schendt? 

Aan de hand van concrete cases en rollenspelen leer je hoe je feedback vertaalt naar 
concrete resultaten.  

BLOK 4: TOOLKIT VOOR MOTIVERENDE COMMUNICATIE
 ◆ Gesprekstechnieken:

 ❖ Vraagtechnieken.
 ❖ Luistertechnieken.
 ❖ Afsluit- en samenvattingstechnieken.

 ◆ Impact van lichaamstaal, stem, plaats, …
 ◆ Omgaan met emoties en weerstand.

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD 
u een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

LEERDOELSTELLINGEN VAN DE 
WORKSHOP “FEEDBACK GEVEN 
EN ONTVANGEN”:

 > je communicatie is effectiever door 
goed feedback te geven  
en te ontvangen;

 > in gesprek benoem je op passende 
wijze wat je vindt en ervaart;

 > je kunt je boodschap duidelijk en 
respectvol verwoorden;

 > jouw feedback wordt door anderen 
geaccepteerd;

 > je kunt in gesprekken invloed  
uitoefenen op anderen.



FEEDBACK GEVEN & ONTVANGEN

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1367/feedback-geven-ontvangen/inschrijven

