
 

 

Feedback vragen 
 
Soms ben je je niet bewust van je kwaliteiten en valkuilen. Je kunt heel anders op iemand over 
komen dan dat je eigenlijk bedoelt. Het is fijn, handig en leerzaam om te weten hoe een ander jou 
ervaart. Daarnaast is het fijn om te weten wat de ander aan jou waardeert. Dat ontdek je door 
feedback te vragen, je bent immers nooit te oud om te leren dus waarom zou je wachten tot een 
officiële gelegenheid met het vragen van feedback? 
 
Feedback van anderen is een waardevol cadeautje: het geef je inzicht in je sterke punten, 
ontwikkelmogelijkheden en hoe andere mensen jou ervaren. Het vergroot jouw zelfkennis, houdt 
je scherp en biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Vraag een ander eens wat hij of zij 
prettig vindt aan jouw houding en gedrag. Je kunt ook vragen of de ander tips heeft hoe jij nog 
beter kan worden in je werk of hoe je nog fijner samen kunt werken. Vraag feedback aan je 
leidinggevende, collega of iemand anders in jouw (werk)omgeving. Je kan hen vragen om een 
vragenlijst is te vullen of met elkaar in gesprek gaan. Hieronder staan een 8-tal aandachtspunten 
bij het vragen van feedback. 
 
8 aandachtspunten bij het vragen van feedback: 

1. Stel specifieke vragen en wees duidelijk. 

2. Stel open vragen (hoe, wie, wat, waarom), zo krijg je open antwoorden. 

3. Vraag feedback aan diegene van wie jij feedback wilt krijgen. 

4. Vraag de feedback op een geschikt moment, dus niet wanneer het erg druk is. 

5. Wanneer je feedback vraagt, wees bereid om de feedback ook echt te horen, goed te 

luisteren en de feedback serieus te nemen. 

6. Besef dat feedback gericht is op hoe jouw houding en gedrag op een ander overkomen in 

een specifieke situatie, het gaat niet op wie je bent. 

7. Denk na over de feedback en probeer er van te leren; daar ben je nooit te oud voor. 

8. Bedank de ander voor het geven van de feedback.  
 

10 feedbackvragen die je kunt stellen: 

1. Hoe is het om met mij samen te werken? 
2. Hoe gastvrij ervaar jij mij? 
3. Welke persoonlijke eigenschappen van mij waardeer je het meest? 
4. Welke kwaliteiten, kennis, talenten en vaardigheden zie je bij mij?  

5. Welke valkuilen denk je dat ik heb (in de omgang met anderen)? Waar moet ik op letten? 

6. Waar kan ik volgens jou nog  beter in worden? 
7. Wat kan ik volgens jou doen om het team nog gastvrijer en sterker te maken? 
8. Welke ontwikkelmogelijkheden zie je voor mij? 

9. Met welke 3 woorden kun je mij omschrijven? 

10. Welke vragen, suggesties of opmerkingen heb je nog voor mij? 

Wil je meer? 



 

 

Wil je meer en ben je als team bereid om feedback aan elkaar te vragen? Speel dan eens het 
kwaliteitenspel van Pieter Gerrickens. Door middel van het kwaliteitenspel kun je nagaan hoe 
goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht 
ziet de ander kwaliteiten bij jou waar jij je niet van bewust bent. 


