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Feedback, w e w ¡r dat nou niet
Wanneer heeft u voor het laatste feedback ontvangen van een collega? En dan bedoel ik niet alleen daTzo graag
ontvangen compliment, ffiâât'Vootâl: een verbetersuggestie. Ervan uitgaande dat niemand perfect is en we allemaal
willen leren, zou feedback een natuurlijk onderdeel moeten zijn van een professioneelsamenwerkingsklimaat De
praktijk leert echter dat feedback geven en ontvangen één van de lastigste zaken is in collegiale samenwerking. Zeker
als feedback is gericht op niet-medisch-inhoudelijke zaken, zoals algemeen functioneren en samenwerkingsgedrag.
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Belangrijk is om het hierbil niet te laten en
een tandie dieper te gaan. Daarmee bedoel
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ren. Je kunt als vakgroep expliciet afspreken dat je van elkaar verwacht feedback
te geven én krijgen. Hiermee wordt de
eerste dtempel, die van de legitimatie,
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Waar l¡ggen de sleutels om
meer/beter feedback te geven
(gedrag)?
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