
“Hoop staat haaks op determinisme en passiviteit
en richt zich op de toekomst met scheppings- en
herscheppingskansen.”
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,,Misschien ben je het wel helemaal
niet eens geworden met de ander en
kijk je heel verschillend naar een
situatie. Benoem dat dan ook en
kijk wat je dan wel voor elkaar kunt
betekenen.”
Een laatste tip: durf je kwetsbaar

op te stellen en weet dat je daardoor
kunt groeien. ,,Ik weet van een
predikant die graag wilde weten of
hij in zijn preek niet te veel moeilij-
ke woorden gebruikte. Dus hij vroeg
een goede vriend van hem – die ook
de waarheid durfde te zeggen – eens
op een zondag in de kerk te gaan
zitten en daar specifiek op te letten.
Het leidde tot oprechte, waarderen-
de feedback waar hij echt wat mee
kon. Zo mooi kan feedback geven
en krijgen zijn.”
Wie feedback op een juiste ma-

nier leert geven en ontvangen, kan
een brug overgaan die onbegaan-
baar leek. ,,Ook al geeft iemand je
feedback op een boze, bijna neer-
buigende manier, dan is het de
kunst om allereerst te luisteren.
Wat wil diegene me nu eigenlijk
duidelijk maken? Als je die stap
kunt maken, sta je boven alleen ‘de
kritiek’ die je hoort en kun je zelfs

uit die onbevredigende gesprekken
iets goeds halen.”

Wat zijn kernpunten voor het
geven van feedback? Paulien
Vervoorn noemt vijf basisregels:

1. Sterke punten
Je kunt jezelf niet vanaf een afstand-
je bekijken. Daarvoor heb je altijd
hulp van anderen nodig. Nodig eens
verschillende mensen uit om te
vertellen wat je sterke punten zijn.
Waarom? Vaak gebeurt het dat je je
sterke punten zo normaal vindt, dat
het niet eens in je opkomt om het te
benoemen.

2. Vraag feedforward
Feedback is nuttig, maar feedfor-
ward is nog nuttiger. Dat betekent
dat je steeds gericht bent op wat je
nog gaat doen in plaats van op wat
je al gedaan hebt. Iemand die hier
veel over schreef is de Amerikaanse
leiderschapscoach en auteur Mar-
shall Goldsmith. Hij bedacht de
360-graden feedback. Hij noemde
dit zo omdat de feedback afkomstig
is van mensen die om de persoon
heen staan.

3. Roddel niet
Als je commentaar inslikt, wil je
vaak toch je verhaal kwijt of je gaat
advies inwinnen bij een ander. De
kans bestaat dan dat je dan begint
te roddelen over de ander. Kies er
voor om er niet aan mee te doen en
het gevaar van roddel serieus te
nemen. Heb bijvoorbeeld het lef
om een ander te zeggen dat je die
informatie niet wilt weten. Vraag
bijvoorbeeld of hij of zij het al met
de persoon zelf besproken heeft.
Daarmee laat je merken dat ze voor
roddelen bij jou aan het verkeerde
adres zijn.

4. Complimenten: doen!
Complimenten zeggen iets over
gezien worden, erkend worden,
gewaardeerd worden en je geliefd
weten. Ze zeggen vaak ook iets over
de relatie: Als je van iemand houdt,
zeg je hopelijk ook niet ‘Dat weet
hij toch?’ We investeren in onze
relaties door regelmatig positieve
woorden uit te spreken. Ook als de
ander het weet, zijn de positieve
woorden nog steeds ‘zoet voor de
ziel’, zoals Bijbelboek Spreuken
16:24 zegt.

5. De praatstoel
Neem de tijd om in een team of
kerk elkaar beter te leren kennen.
Laat iedereen om de beurt plaatsne-
men op ‘de praatstoel’. Kies een
specifieke stoel uit die hiervoor
symbool staat. Om elkaar beter te
begrijpen, is het belangrijk om
elkaars verleden te kennen. Van wie
heb je de allermeeste liefde ontvan-
gen en wat betekent/betekende deze
persoon voor je? Maar ook: waar-
heen zou je op vakantie gaan als
geld geen rol speelde? Laat je verras-
sen door wat je dan te horen krijgt.

www.geloofwaardigspreken.nl

Heb bij roddel
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