
WORKSHOP

Feedback & Waardering

‘Feedback geven’ staat bij veel mensen niet bovenaan op het to-do lijstje. 

Na het uitstellen van feedback komt het moment waarop we aanvoelen: nu 

is het eigenlijk al te lang geleden om er nog over te beginnen. Oké, dan zeg 

ik het de volgende keer wel… 

Goede en regelmatige feedback is heel belangrijk voor je werkgeluk. Het is 

nodig voor een soepele samenwerking met collega’s en een basis voor je 

persoonlijke groei. Feedback gaat over sterke punten (waardering, 

complimenten) en over leer- en ontwikkelpunten. In onze combinatie van 

twee workshops leer je veel makkelijker en op een goede manier feedback 

te geven. Ontzettend belangrijk voor een gezonde leercultuur. 

feedback geven wordt 

een stuk makkelijker 

met de GEBAK-regels 



DEZE WORKSHOP BESTAAT UIT TWEE DELEN

Workshop 1: Feedback met gebak

▪ Theorie over de GEBAK-regels, gouden 

richtlijnen voor goed feedback geven. 

▪ Gesprek over het geven en ontvangen van 

feedback, delen van elkaars waarden en een 

gezonde feedbackcultuur. 

▪ Feedbackopdracht & oefenboek voor thuis

Workshop 2: Leren waarderen

▪ Evaluatie: is het gelukt? Uitwisselen van 

ervaringen. 

▪ De rol van emotie.

▪ Begeleiden van een feedbackgesprek tussen 

twee collega’s. 

RESULTAAT

Feedback met gemak: waar je eerst twijfelde 

of je het zou zeggen of niet, breng je nu op 

een goede manier de feedback-boodschap 

over. 

In de organisatie draagt deze workshop bij 

aan een sterkere leercultuur: Collega’s geven 

gemakkelijker feedback en dit geeft de 

persoonlijke ontwikkeling een boost.

COACH WERKGELUK

ARIE PIETER VELDHOEN

Trainer & Facilitator 

Tanja Groenewegen 



DEELNEMERS

Maximaal 8

PRAKTISCHE INFORMATIE
DUUR

2 sessies

3 uur per sessie

TARIEF

2.100,-. 

VORM

Principes van goede 

feedback, zelf oefenen, 

filmpjes, tips en het geven 

van complimenten.

LOCATIE

In een overlegruimte 

en kleinere ruimtes 

voor een-op-een 

gesprekken.

JA, IK WIL DEZE WORKSHOP 

Mail: info@monitorgroep.nl

Of bel: 030 – 2887 558
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