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Eigen ervaring 
oproepen

Denk terug aan de laatste keer dat je aangesproken
werd op je gedrag binnen je professionele context.

1. Wat was de feitelijke situatie? Wat werd er letterlijk 
gezegd? Wat heb jij als reactie gedaan en/of gezegd? 
Beschrijf zo concreet mogelijk.

2. Welke gedachten bij de feedback gingen door je 
hoofd?

3. Wat voelde je? Waren het comfortabele of 
oncomfortabele gevoelens? Kan je ze benoemen?

4. Wat was het effect nadien?
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Kritiek op 
gedrag



Aangesproken worden op gedrag 
Tekenen voor ontvangst 

of return to sender?

Hoe ontvang je kritiek in je 
professionele context?
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als ontvanger
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Allebei met de 
billen bloot



Aanspreken en aangesproken worden, lopen in 
de praktijk door elkaar heen. 

Als je kritiek geeft, is de kans groot dat kritiek 
ook jouw kant op komt.

Als je goed wil kunnen aanspreken, word je 
best ook expert in aanspreekbaar zijn.

Het is niet: de ander mag even zijn hart luchten 
en jij moet dan maar zien wat je ermee doet. 



Gyntha Heins

Aanspreken? Gewoon doen! Hoe je nou écht een aanspreekcultuur creëert. (2017) – Boom.



Ons verhaal
een drieluik

Mindshift: plaats en rol van 
de ontvanger

Inzicht krijgen in wat er gebeurt 
als je aangesproken wordt

Hoe je meer regie kan 
krijgen als ontvanger





Wat heb je te verliezen?
Wat mag niet ontdekt worden?

Wat wil je verstopt houden?



Hoeveel zelfvertrouwen heb ik in mijn rol?

Hoe vol heb ik mijn emmer gevuld ?



omgaan met kritiek
is persoonsgebonden





Wat triggert 
onze emoties?

Waarheidstrigger
De feedback is onjuist, oneerlijk en 
onbehulpzaam

Relatietrigger
Ik verdraag deze feedback niet omdat hij 
van jou komt.

Identiteitstrigger
De feedback is bedreigend omdat hij niet 
strookt met wie ik wil zijn.

Dat is verkeerd.

Dat was niet mijn 
intentie.

Na alles wat ik voor jou heb 
gedaan.

Wie ben jij om mij de les te 
spellen?

Jij bent zelf deel van het 
probleem.

Ik doe het niet goed.

Zo wil ik niet zijn.

Ik ben geen goede collega, 
leerkracht, directie, …..



De verontrusting over 
kritiek, niet de kritiek zelf 
bepaalt onze reactie.

Wat jij voelt is niet hetzelfde 
als wat de ander zegt.



COPING
oncomfortabele gevoelens 
bij ontvangen van kritiek

VLUCHT BEVRIES VECHT
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Tip 1
Vraag naar het 
motief

1. vooraf: Is het wel feedback? 
(een eis, een advies, een vraag, een zorg...)

2. mogelijke motieven
�de andere(n) helpen
� jou helpen
� zichzelf beschermen

3. voorbeeldvragen
�Waarom is dit belangrijk voor jou?
�Wat hoop je dat dit gesprek oplevert?



Tip 2
Help de 
aanspreker

1. Vraag naar verduidelijking 
§Wat deed ik? Wat zei ik precies? Wat stoorde jou 

concreet?
§Wat wil je graag dat ik anders doe?
§Wat voelde je, wat dacht je toen?

2. Vraag naar de behoefte van de ander
§Wat heb je nodig van mij?
§Wat hoop je dat dit gesprek oplevert?
§Waarom is dit voor jou belangrijk (om dit nu te 

bespreken)?

3. Vraag naar het aandeel van de ander
§Wat doe jij mogelijk waardoor ik ….?



Tip 3
Wat als je nog 
van slag bent?

�Niets doen en tijd nemen. 
Zet de ‘wat-klopt-hier-niet-scanner’ uit.

�Geef een ontvangstbewijs à geen inhoudelijke 
reactie, geen instemming met de inhoud

�Vraag uitstel en plan een vervolggesprek later.



Tip 4
Zelf kritiek 
ophalen

�Weet wat je wil vragen.

�Wees concreet in je vraag.

�Geef aan op welke manier de feedback het best 
binnenkomt bij jou.

�Vraag het aan meerdere mensen.



Tip 5
beslis wat je 
wil doen met 
de feedback

�Splits

�Beslis

�Vraag hulp



Wat als… …het je niet lukt om te veranderen 
waarop je wordt aangesproken ondanks 
dat je dit wel wil en geprobeerd hebt?
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