
 

 

Feedback geven 
 
 
Je kunt niet alles alleen doen, je bent afhankelijk van je collega’s. Samenwerking is voor 
gastvrijheid van groot belang. Je kunt heel erg gastvrij zijn, maar als je collega de gast onvriendelijk 
behandelt, zal de totaalbeleving van de gast negatief zijn. Behandel je collega’s daarom net zo 
goed als je gasten, in ieder geval met veel respect. Natuurlijk kun je het met de ene collega beter 
vinden dan met de andere, maar dat het soms met een collega niet klikt, hoeft een gast nooit te 
merken.  
 
Het is belangrijk om ook gastvrij te zijn naar je collega’s, zodat de sfeer in het team altijd prettig 
is. Wanneer een team niet goed samenwerkt, merken gasten dat. Als je net ruzie hebt gemaakt 
met een collega, is het niet zo makkelijk om daarna met een oprechte glimlach een gast te helpen.  
Het is dus jouw taak om een waardevolle bijdrage te leveren aan de teamsfeer en een goede 
gastheer of gastvrouw te zijn voor je collega’s. Hoe doe je dat? Door persoonlijke belangstelling 
te tonen, regelmatig complimenten te geven, irritaties niet op te kroppen maar opbouwende 
feedback te geven. Vind jij het ook fijn als jij je als medewerker welkom voelt, op je gemak voelt 
en gewaardeerd wordt? Wees dan, naast een goede gastheer of gastrouw, ook een gastvrije 
collega!  
 
Het geven van feedback volgens de feedbackregels: 

1. Spreek je collega aan op het gedrag wat je waarneemt: “Ik zie/hoor je …” 
2. Benoem het gedrag dat je graag bij je collega wilt zien: “Ik zou graag willen dat …” 
3. Maak een afspraak met je collega: “Zullen we afspreken om …” 
Werkt dit niet of onvoldoende? Dan kun je over gaan op het geven van feedback: 
4. Vraag de aandacht van jouw collega: “Ik wil graag even je aandacht voor…” 
5. Spreek je collega aan op het gedrag wat je waarneemt: “Ik zie/hoor je …” 
6. Benoem jouw gevoel: “Dat maakt mij … (boos, verdrietig, bang, blij)” 
7. Benoem het gevolg voor jou: “Met als gevolg dat ik …” 
8. Benoem het gedrag dat je graag bij je collega wilt zien: “Ik zou graag willen dat …” 
9. Maak een afspraak met je collega: “Zullen we afspreken om …” 
Mocht je er dan nog niet uitkomen, dan kun je bijvoorbeeld je leidinggevende er bij betrekken. 
 
Wil je meer? 

Wanneer je op bovenstaande manier feedback geeft, vanuit de ik-boodschap, hoef de ander zich 
niet te verdedigen. Hierover valt niet te discussiëren: je spreekt jouw gevoel uit. Het is jouw recht 
om dat te doen, evenals het het recht is van de ander om er niet in mee te gaan. Tot slot hebben 
wee nog 7 bonustips voor je: 
1. Rond een gesprek altijd positief af 
2. Laat de ander reageren en heef hem of haar daarvoor de ruimte 
3. Praat altijd in de ik-vorm 
4. Opkroppen of meteen reageren? Geen van beide! 
5. Feedback geef je altijd onder vier ogen 
6. Om een band op te bouwen met je collega’s: zet 5 complimenten tegenover 1 

feedbackboodschap. 


