Dagprogramma 1-daagse training Feedback Geven
De 1-daagse training Feedback Geven is een intensieve en prak5sche training.
Stukken theorie, prak5sche inzichten en direct toepasbare 5ps worden afgewisseld met prak5jkopdrachten
en oefeningen. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij situa5es waarmee cursisten dagelijks te maken hebben.
De dag kent de volgende opbouw:

>

08:45 Ontvangst op loca2e*

>

09:00 Introduc=e
Tijdens een korte introduc5e brengen we in beeld hoe zaken als communica5e, gewoontes, waarnemingen
en feedback zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Luisteren & Vragen stellen
Om de ander goed te begrijpen is het belangrijk dat er geen miscommunica5e ontstaat 5jdens een
gesprek. In dit onderdeel krijg je inzicht in hoe je met verschillende s5jlen van vragen stellen de
communica5e posi5ef kunt beïnvloeden en hoe je in een feedback gesprek de juiste informa5e naar boven
kunt halen.

>

10:45 Pauze

>

11:00 Waarnemen
Feedback geven begint bij waarnemen en helaas zijn onze waarnemingen niet zo objec5ef en ‘waar’ als
wij vaak denken. In dit onderdeel geven we je inzicht in hoe mensen waarnemen en hoe je dit proces bij
jezelf kunt beïnvloeden.

>

12:15 Lunch

* wij verzoeken je vriendelijk om 5jdig aanwezig te zijn zodat we s5pt om 9:00 uur kunnen starten

>

13:00 Beïnvloeden & adviseren
Een gesprek in goede banen leiden is van cruciaal belang bij het geven van feedback. Daarnaast is het ook
van belang dat je op een duidelijke manier de ander van advies voorziet op een wijze die past bij zijn
kennis en vaardigheden van dat moment. In dit onderdeel behandelen we een aantal direct toepasbare
5ps.

>

14:30 Pauze

>

14:45 Aanspreken op gedrag & omgaan met conﬂicten
Soms is het noodzakelijk om de vinger op de zere plek te leggen en iemand aan te spreken op ongewenst
gedrag. We leren je hoe je dit, met respect voor jezelf én voor de ander, zo eﬀec5ef mogelijk kunt doen. En
we leren je hoe te handelen als de gemoederen toch nog hoog oplopen.

Feedback ontvangen & complimenten geven
Feedback geven is tweerich5ngsverkeer en feedback kan ook heel posi5ef zijn. In dit onderdeel leer je op
een construc5eve manier om te gaan met feedback aan jouw adres en leer je tevens hoe je op de juiste
manier een compliment geeP zodat dit de juiste impact heeP.

>

16:00 Afronding

