
 

 

Feedback ontvangen 
 
 
Feedback is een cadeautje, iemand geeft jou een kans om te leren. Dit cadeau kun je aannemen, 
uitpakken en er profijt van hebben. Je kunt het ook aannemen, de schenker bedanken en er nooit 
meer naar om kijken. Het is aan jou. De ander probeert jou te beïnvloeden, dat is zijn goed recht. 
Het is jouw recht om er niet in mee te gaan. Feedback ontvangen is minstens zo lastig als feedback 
geven. Feedback kan je boos of onzeker maken, je kunt in de verdediging schieten, alles 
ontkennen of emotioneel worden wanneer je wordt aangesproken op jouw gedrag. Door goed te 
luisteren, om toelichting te vragen en vervolgens na te denken over wat je er mee gaat doen maak 
je het ontvangen van feedback tot een waardevol cadeautje. 
 
Feedback geven en feedback ontvangen is belangrijk. Het opkroppen van frustraties op de 
werkvloek kan het werkplezier, het verantwoordelijkheidsgevoel en de werksfeer negatief 
beïnvloeden. Het is lastig om gevoelige onderwerpen aan te snijden. Bedenk dat zowel het 
ontvangen van feedback als het geven van feedback moeilijk kan zijn. Je kunt je afgewezen voelen 
en de feedback als een aanval op jouw persoon interpreteren. Wanneer iemand op de juiste 
manier feedback geeft, van uit de ik-boodschap, is het niet nodig om jezelf te verdedigen. De 
ander uit hoe hij of zij de situatie ervaart, jij kunt dezelfde situatie anders ervaren.  
 
6 tips voor het ontvangen van feedback: 

1. Stel je open voor het ontvangen van feedback. Geef de ander de aandacht. 
2. Luister actief: laat verbaal en non-verbaal zien dat je aandacht hebt voor wat jouw 

gesprekspartner te zeggen heeft. Dit kun je laten zien door te knikken, te hummen, 
aantekeningen te maken, oogcontact te maken, te spiegelen en een open houding. 

3. Vraag om toelichting, luister, vat samen en vraag door: wanneer je niet helemaal begrijpt wat 
de ander bedoelt vraag je om toelichting. Probeer te begrijpen wat de ander bedoelt en vraag 
hierop door. Controleer of jij de feedback goed begrepen hebt. 

4. Toon waardering: bedank de gever van de feedback voor de informatie. Onthoudt dat 
feedback geven net zo lastig is als feedback krijgen en dat de gever jou de kans biedt om te 
leren en daarbij zelf ook risico’s loopt. 

5. Denk na over de feedback: het is aan jou om te beslissen wat je met de ontvangen feedback 
gaat doen. Vraag door wat je ander graag van je wil en waarom, in plaats van in de verdediging 
te schieten. Zo begrijp je beter waarom het voor de ander belangrijk is en kun je een betere 
afweging maken of je iets met de feedback gaat doen. Ga bij jezelf na: vind je de feedback 
terecht of onterecht? Herken je wat de ander aangeeft? Kun en wil je er iets mee? Welke 
gevolgen heeft een verandering?  

6. Onderneem actie! Koppel naar de gever terug wat je met zijn of haar feedback doet of gedaan 
hebt, ook als je besloten hebt er niets mee te doen. Licht de reden kort en bondig toe.  

 
Complimenten ontvangen 

Voor het ontvangen van complimentjes gelden dezelfde regels. Ook complimenten zijn cadeautjes 
waarvan je kunt leren. Stel je open voor complimenten, luister actief, vraag door, vat samen, toon 
waardering en denk er over na. Uitkomen voor jouw sterke punten en daar trost op zijn mag. Geef 
ook regelmatig een compliment terug. Dit helpt relaties en onderling vertrouwen te versterken. 



 

 

Wil je meer? 

Wil je nog meer tips voor het ontvangen van feedback? Hieronder krijg je nog 5 bonustips: 

1. Vraag een time-out om even bij te komen wanneer je jouw emoties voelt opkomen. 
2. Vraag jezelf af: wat is het ergste dat er nu kan gebeuren? 
3. Blijf assertief, blijf luisteren, doorvragen en samenvatten en voorkom dat jij je direct gaat 

verantwoorden. 
4. Probeer eerst de boodschap van de feedback te begrijpen. Neem later de tijd om er over na 

te denken en te beslissen of je er iets mee gaat doen. 
5. Feedback is een verzoek. Het is geen aanval op jouw persoon of opdracht. 

 
 
 

 
  
 
 
 


