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Feedback als 
OR-cadeautje
Een OR-collega komt regelmatig te laat, bereidt zijn ver-
gaderingen niet voor of steekt nooit zijn vinger op bij het 
verdelen van de taken. Het zijn kleine ergernissen die het 
samenwerkingsverband in de OR flink kunnen verstoren. 
In plaats van uw mond te houden, kunt u dit soort erger-
nissen beter direct bespreken met de betrokken collega.

Geef elkaar regelmatig feedback. Doet u dat niet, dan 
stort u de opgespaarde lading ergernissen mogelijk in één 
keer over de anders uit. Geef wel feedback op een con-
structieve manier. De verhoudingen in de OR zijn name-
lijk in een ogenblik verziekt.

Definitie
Bij feedback geeft u de ander een terugkoppeling op 
zijn gedrag en hoe dat gedrag op u overkomt. Het doel 
hiervan is dat de ander in de toekomst zijn gedrag kan 
aanpassen op een manier die effectiever is dan daarvoor. 
Door het krijgen van feedback kan iemand zich verder 
ontwikkelen. Een ander effect kan een verbetering van 
samenwerking tussen feedbackgever en -ontvanger zijn. 
Feedback geeft u mondeling en kan zowel positief als ne-
gatief zijn. U geeft feedback uit betrokkenheid, vanuit de 
intentie dat u het beste voor heeft met die ander.

Kritiek
Veel mensen denken dat kritiek leveren ook onder feed-
back geven valt, maar dat is niet het geval. U oordeelt dan 
over een ander. Bij feedback spreekt u zich uit over het 
gedrag van een ander, maar u veroordeelt juist niet. Laat 
duidelijk merken hoe u er tegenaan kijkt, maar verpak de 
boodschap. U gebruikt uw mening om met de ander in 
gesprek te gaan over hoe het anders kan en niet om hem 
af te branden.

G’s 
Bij het geven van feedback zijn er verschillende richtlijnen. 
Maak daarbij gebruik van de vijf G’s.

 ▪ Gedrag: u begint met het beschrijven van het gedrag 
dat u gezien of gehoord heeft zonder een oordeel te ge-
ven; u zegt wat u heeft waargenomen. Het gaat dan om 
feiten en niet om opvattingen.

 ▪ Gevoel: geef vervolgens aan hoe u zich erbij voelt.
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 ▪ Gevolg: u vertelt uw collega welk gevolg dat gevoel 
heeft voor u. Zo maakt u hem deelgenoot van uw reac-
tie op zijn gedrag. Daar zijn veel mensen gevoelig voor.

 ▪ Gewenst gedrag: u biedt uw collega de kans zijn gedrag 
te veranderen door het vervolgens te hebben over hoe 
u het gewenst gedrag ziet.

 ▪ Grens: geef aan dat de grens is bereikt als het gedrag 
ondanks regelmatige feedback niet verandert. Want op 
een gegeven moment is het klaar en dat mag u best 
aangeven. Ook bij het gebruik van de dooddoener ‘Ik 
kan er niets aan doen, want zo ben ik nu eenmaal’ is de 
maat vol. Gedrag is altijd te veranderen.

Ik-boodschap
Gebruik bij het geven van feedback altijd de ik-vorm (‘Ik 
zie dat je het OR-jaarverslag nog niet geschreven hebt’).
Als u de jij-vorm gebruikt, komt het al snel beschuldigend 
over. Geef vervolgens aan wat het effect van het gedrag 
van de ander op u was (‘Ik zag je om 9.40 uur de OR-ver-
gadering binnenstappen. Dat vond ik heel erg vervelend, 
want we hadden om 9:30 uur afgesproken en hierdoor liep 
de vergadering vertraging op. We moesten het agenda-
punt opnieuw inleiden.’). Geef daarna de ander de gele-
genheid om te reageren (‘Wat vind jij daarvan?’).

Sfeer
Door elkaar regelmatig feedback te geven kan er een open 
sfeer in uw ondernemingsraad ontstaan. U bent open 
over wat het gedrag van andere OR-leden met u doet. 
Daardoor kunnen de anderen ook open zijn over wat uw 
gedrag met hen doet. Zo vergroot u de kans dat u tot een 
goede samenwerking komt en een oplossing vindt voor 
knelpunten.

Wanne van den Bijllaardt, opleidingsmanager van het scho-
lings- en adviesbureau OR Academy, e-mail:  
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Feedback ontvangen

Ook voor het ontvangen van feedback zijn richtlijnen. 
Het doel is om optimaal van feedback te profiteren 
door deze te laten binnenkomen én kritisch te kijken 
naar het nut voor uzelf. Dat doet u in drie stappen:

 ▪ begrijp wat de ander wil zeggen; 
 ▪ bedank de ander voor wat hij heeft gezegd;
 ▪ schat de gekregen feedback op waarde en beoordeel 
of en hoe u dit kunt gebruiken voor uw ontwikkeling.


