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Feedback geven – why?

Feedback geven is een onderdeel van 
professional zijn. Doe je het niet? Dan stapelen 
emoties zich op en heb je er zelf last van. Of je 
feedback komt er op een onprettige manier uit, 
als je lang wacht. Het kan ook zijn dat anderen 
over je grenzen gaan, zonder dat zij dat weten, 
omdat jij die grenzen niet aangeeft. 



Kortom

Feedback geeft helderheid aan jezelf en aan 
anderen. En ook in feedback is taal cruciaal: de 
manier waarop je je feedback formuleert en je 
lichaamstaal bepalen grotendeels de ontvangst 
van je feedback.





Puntann, wat doe je?

Ik ben begonnen als schrijftrainer, neerlandicus. 

Zo heb ik duizenden cursisten getraind om hun 

punt te maken. En om punten te zetten. Dat doe 

ik ook met presentatievaardigheden. En 

inmiddels met assertiviteit.

Als je bij mij bent geweest, maak je met 

zelfvertrouwen je punt.





Wat anderen over mij zeggen

Iemand zei eens tegen mij: ‘Het lijkt wel of jij met 

iedereen kunt communiceren.’ Dat was toen ik zelf 

een paar dagen training volgde voor persoonlijke 

ontwikkeling. 

Een collega-zzp’er zei: ‘Het lijkt wel of jij gedachten 

kunt lezen. Je begrijpt gelijk wat ik bedoel.’ 

Ik ben een snelle denker en ik wil graag mensen 

helpen. Ook kan ik mij goed uitdrukken, dat helpt.



Ik ben de spelende trainer

En ik heb gemerkt: ik hou van spelen, van uitproberen, 
van het experiment. Graag zet ik ieders perfectionist 
buitenspel en daarom heb ik mijn trainingen uitgebreid 
met:

• Presentatievaardigheden & storytelling

• Gesprekstechnieken

• Assertiviteit

• Onderhandelen

• Nee zeggen.



Je werkt toch lekker – waarom feedback?



Door feedback zit je lekkerder in je vel

Door feedback te geven en te ontvangen groeien 

we als mens, dat we lekkerder werken en onze 

ruimte innemen. Ook zorgt het dat we beter in 

ons vel zetten, ons meer uitspreken en daardoor 

meer open zijn, meer onszelf laten zien, de 

diepte ingaan. Met feedback ontstijg je de 

oppervlakkigheid.



Vijf praktische stappen van 

feedback – hoe breng je het?
1. Ik wil het hebben over onderwerp X. Heb je daar tijd voor? [Met deze stap 

doe je het samen.]

2. Ik zie.. [concrete situatie invullen] of ik hoor.. [concrete situatie invullen]

3. Daardoor heb ik het gevoel dat.. [Dit is je breekijzer, hierdoor maak je 

contact met de ander.]

4. Wat vind jij ervan?

[KD-principe] 

5.    Graag wil ik dat je.. [nieuw gedrag voorstellen, dit is vaak niet nodig. Laat 

de ander ermee komen.]



Met deze 5 stappen

knal je je feedback in de roos.



Het effect van feedback



Succes & plezier met feedback

• Oefen eens op een vriend of vriendin

• Of eerst op je mobiel. 

• Terugkijken is de hel, maar dan ben je daar ook 
maar doorheen.

• Tip: kijk eerst terug zonder geluid.

• Vragen? Mail naar post@puntann.nl of bel met 
06-18330056.

• P.S. KD-principe is Kop Dicht ;)
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