
Het geven en ontvangen van feedback is een van de
pareltjes van

Verbindende Communicatie.
Ontdek zelf de voordelen met dit inspirerend

feedbackspel.

Vul het eerste deel van dit document in voor
jezelf. Vraag aan mensen die je goed kennen en

mensen waarmee je een aangename verbinding wil
houden om het tweede deel in te vullen. Je kan dit
ook vragen aan mensen waarmee je je verbinding

wil verbeteren.
Als je het document aan meerdere mensen geeft, kun
je ervoor kiezen om de feedback anoniem te krijgen.
Vraag in dit geval om het document op een discrete

manier terug te bezorgen zonder dat je weet van wie
de feedback komt.

Vergelijk je zelfbeeld met het beeld dat anderen van
je hebben.

Als je aanvullende uitleg wil krijgen bij de feedback
die iemand je gaf, focus dan op wat de ander zegt.
In verdediging gaan of dingen gaan uitleggen leidt

er meestal toe dat mensen hun feedback zullen
afzwakken. Uit eerlijke, duidelijke feedback kan je

bijzonder veel leren.

Veel plezier!

i.s.m.



Hoe zie ik mezelf?

Over mijn Verbindend Spreken 

Over mijn Verbindend Luisteren

Vul het eerste blad van dit document in voor jezelf. 
Geef een score van 1 (oneens) tot 10 (eens) aan de uitspraken.

Als ik iets vraag aan een ander doe ik dat op een duidelijke, respectvolle manier.

Ik kom voor mezelf op en doe dat op een manier waarbij ik rekening houd met anderen.

Ik ben transparant in wat ik voel en nodig heb zonder anderen hierbij onder druk te zetten.

Als ik een probleem heb, zoek ik oplossingen en hou hierbij rekening met anderen.

Als iemand me iets vraagt en het past niet, dan kan ik op een duidelijke, respectvolle 
manier ʻneeʼ zeggen.

Als iemand me iets vertelt, kan ik aandachtig luisteren zonder de ander te onderbreken.

Als iemand me feedback geeft, laat ik de ander uitpraten zonder in verdediging te gaan.

Ook als iemand een andere mening heeft, kan ik aandachtig en actief luisteren.

Anderen vinden het leuk om iets aan me te vertellen omdat ik goed kan luisteren.

Als iemand boos op me is en verwijten uitspreekt, kan ik blijven luisteren naar de 
achterliggende redenen van de ander.

i.s.m.



Veel plezier ermee! 

Hoe zie jij  de ander?

Je kreeg dit document van iemand die 
wil leren uit jouw feedback. Als je deze 
persoon (die we ʻde anderʼ noemen) 
wil helpen, geef je feedback dan op 

een oprechte manier. Door te 
vriendelijk of te zacht te zijn, ontneem 

je de ander de kans om te leren uit hoe 
jij de ander ziet. 

Misschien vind je het wel spannend of 
leuk om ook zelf feedback te krijgen 
over jouw manier van communiceren. 
Vraag aan de ander hoe je dat kan 

doen.

i.s.m.



Geef bij elke uitspraak een score van 1 (oneens) tot 
10 (eens) over hoe jij de manier van communiceren 
bij de ander ervaart.

Als de ander iets vraagt doet zij/hij dat op een duidelijke, respectvolle manier.

Als de ander voor zichzelf opkomt doet zij/hij dat op een manier waarbij er 
rekening wordt gehouden met anderen.

De ander is transparant in wat zij/hij voelt en nodig heeft zonder 
anderen hierbij onder druk te zetten.

Als de ander een probleem heeft, zoekt zij/hij oplossingen en 
houdt hierbij rekening met anderen.

Als iemand iets vraagt aan de ander en het past niet, kan zij/hij op een duidelijke, 
respectvolle manier ʻneeʼ zeggen.

Als je iets vertelt aan de ander kan zij/hij aandachtig naar je luisteren zonder je te 
onderbreken.

Als je feedback geeft aan de ander, laat zij/hij je uitpraten 
zonder in verdediging te gaan.

Ook als iemand een andere mening heeft, kan de ander aandachtig en actief 
luisteren.

Ik vind het leuk om iets aan me te vertellen aan de ander omdat zij/
hij een goed kan luisteren.

Als je boos bent op de ander of zelfs verwijten uitspreekt, kan zij/hij blijven 
luisteren naar de achterliggende redenen zonder in de verdediging te gaan.

Schrijf hieronder nog met je eigen woorden wat je waardeert en welke suggestie(s) je hebt voor de ander.

Wat ik vooral waardeer aan de ander is:

Mijn suggesties of verzoeken voor/naar de ander zijn:


	Feedbackspel invulbaar
	feedbackspel lege bladzijden
	Feedbackspel ontwerp

	feedbackspel lege bladzijden
	Lege pagina

	Text68:  
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 


