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Feedback	  en	  zelfonderzoek	  

	  
Wij	  opereren	  in	  complexe	  omgevingen.	  Complexiteit	  vraagt	  om	  mensen	  met	  een	  behoorlijke	  mate	  van	  
autonomie	  en	  zelf	  verantwoordelijkheid.	  Maar	  individueel	  ‘vrij	  spel’	  is	  niet	  grenzeloos.	  Men	  werkt	  in	  
netwerken	  en	  veelal	  in	  teamverbanden.	  Bedrijfsprocessen	  gaan	  over	  de	  grenzen	  van	  afdelingen	  heen.	  Men	  
komt	  op	  honderd	  en	  één	  manieren	  anderen	  tegen.	  Men	  is	  afhankelijk	  van	  anderen.	  Het	  goed	  omgaan	  met	  
onderlinge	  samenhang	  en	  interdependentie	  is	  een	  belangrijke	  succesfactor.	  Dit	  vraagt	  om	  de	  kunst	  van	  
(lerend)	  samenwerken,	  samen	  verbeteren	  en	  samen	  presteren.	  Het	  vraagt	  in	  teams	  en	  bedrijven	  om	  een	  
open	  cultuur,	  om	  feedback	  geven	  en	  ontvangen.	  Het	  gaat	  om	  het	  durven	  spiegelen	  van	  anderen	  en	  om	  
open	  staan	  voor	  zelfonderzoek.	  	  
	  
In	  veel	  teams	  en	  organisaties	  investeert	  men	  of	  heeft	  men	  geïnvesteerd	  in	  vaardigheden	  als	  afspreken	  en	  
aanspreken.	  Feedback	  handgrepen	  zijn	  of	  worden	  aangereikt	  en	  men	  stapt	  na	  training	  met	  goede	  
bedoelingen	  de	  dagelijkse	  praktijk	  in.	  Toch	  vallen	  na	  enige	  tijd	  regelmatig	  reacties	  te	  beluisteren	  als:	  
‘feedback	  is	  bij	  ons	  getraind,	  maar	  weer	  weggezakt’,	  ‘Feedback	  blijven	  we	  lastig	  vinden.	  Op	  alle	  niveaus.	  Het	  
zou	  goed	  zijn	  dat	  weer	  op	  te	  frissen	  en	  te	  oefenen’.	  ‘In	  onze	  cultuur	  spreken	  we	  elkaar	  niet	  zo	  gauw	  aan’.	  
	  

Wat	  te	  doen?	  
	  
Opfrissen	  van	  communicatie	  handgrepen	  voor	  feedback	  kan	  uiteraard	  geen	  kwaad.	  De	  vraag	  is	  wel	  of	  dat	  
aansluit	  op	  wat	  er	  nodig	  is.	  Vaak	  blijkt	  dat	  men	  de	  communicatie	  handgrepen	  nog	  wel	  paraat	  heeft,	  maar	  
dat	  men	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  terugvalt	  op	  oude	  gewoonten.	  Gewoonten	  die	  als	  een	  soort	  automatische	  
piloot	  het	  gedrag	  sturen.	  Bij	  een	  vervolg	  training	  feedback,	  die	  dieper	  gaat	  dan	  tips	  en	  handgrepen,	  staan	  
we	  fundamenteel	  stil	  bij	  hoe	  wij	  onze	  eigen	  werkelijkheid	  scheppen.	  Een	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid	  die	  
het	  vluchtschema	  van	  onze	  automatische	  piloot	  dicteert.	  We	  leren	  te	  ‘kijken	  onder	  de	  waterlijn’:	  wat	  zijn	  
onze	  diep	  verankerde	  overtuigingen?	  	  
	  
Spontane	  neigingen,	  aangestuurd	  vanuit	  (onbewuste)	  overtuigingen,	  staan	  soms	  het	  adequaat	  gebruik	  
maken	  van	  capaciteiten	  in	  de	  weg.	  Het	  is	  goed	  om	  zelfkritisch	  in	  de	  spiegel	  te	  kijken.	  En	  je	  af	  te	  vragen	  
waarom	  je	  doet	  wat	  je	  doet	  en	  welke	  (verborgen)	  gedachten	  je	  gedrag	  mede	  sturen.	  We	  hebben	  vaak	  de	  
neiging	  ongemakkelijke	  of	  onaangename	  situaties	  aan	  anderen	  toe	  te	  schrijven	  of	  aan	  omstandigheden.	  
We	  zien	  dan	  niet	  dat	  we	  onze	  eigen	  werkelijkheid	  scheppen.	  Of	  willen	  of	  durven	  dat	  niet	  onder	  ogen	  zien.	  
	  
Door	  naar	  binnen	  te	  kijken,	  door	  zelfonderzoek,	  kan	  je	  een	  andere	  werkelijkheid	  scheppen.	  
Overwinningen	  op	  jezelf	  gaan	  vooraf	  aan	  overwinningen	  op	  je	  omgeving.	  En	  deze	  zelfoverwinningen	  
sterken	  de	  vermogens	  tot	  autonomie,	  het	  zelf	  verantwoordelijkheid	  nemen	  en	  daarbij	  het	  aangaan	  van	  
constructieve	  verbindingen	  met	  anderen.	  
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Programma	  
	  
De	  opbouw	  van	  het	  Zin	  en	  Zen	  verdiepingsprogramma	  feedback	  bevat	  de	  volgende	  stappen.	  

Inkleuringen,	  vooronderstellingen	  en	  overtuigingen	  onder	  de	  waterlijn	  
Hier	  gaat	  het	  om	  het	  zicht	  op	  dieperliggende	  lagen	  bij	  feedback.	  Een	  introductie	  via	  
waarnemingsexperimenten	  en	  de	  ‘waterlijn’-‐benadering	  (zie	  figuur	  achter	  aan	  dit	  artikel).	  Deze	  
introductie	  laat	  zien	  hoe	  onze	  inkleuringen,	  onze	  vooronderstelingen	  en	  onze	  (verborgen)	  overtuigingen	  
de	  werkelijkheid	  beïnvloeden.	  	  

Van	  ‘automatisme’	  naar	  bewust	  handelen	  
Als	  vervolgstap	  onderzoeken	  we	  op	  een	  actieve	  manier	  de	  ‘automatische	  piloot’	  waarin	  het	  elkaar	  
aanspreken	  niet	  gewoon	  is.	  Wat	  zijn	  angsten	  en	  daarmee	  samenhangende	  gedachten	  die	  een	  sta-‐in-‐de-‐
weg	  vormen?	  Wat	  zijn	  voordelen	  van	  de	  ‘automatische	  piloot’	  en	  wat	  de	  nadelen?	  En	  wat	  zijn	  de	  voor-‐	  en	  
nadelen	  van	  een	  andere	  wijze	  van	  omgaan	  met	  elkaar,	  waarin	  vanuit	  bewust	  gedrag	  feedback	  geven	  en	  
ontvangen	  een	  natuurlijk	  gegeven	  is?	  

De	  lastige	  kanten	  van	  feedback	  
Ook	  onderzoeken	  we	  wat	  lastig	  is	  aan	  feedback	  geven	  en	  feedback	  ontvangen.	  Wat	  zijn	  basale	  
uitgangspunten	  en	  helpende	  gedachten	  die	  het	  ‘elkaar	  aanspreken’	  tot	  een	  zinvolle	  en	  constructieve	  
gebeurtenis	  maken.	  Het	  begrip	  ‘intentie’	  vormt	  hierin	  een	  kernpunt.	  

Feedback	  praktisch	  bekeken	  en	  oefenen	  
Aansluitend	  kijken	  we	  naar	  eenvoudige	  (één	  laag)	  feedback:	  hoe	  kan	  je	  iemand	  het	  best	  benaderen?	  Ook	  
gaan	  we	  in	  op	  meer	  ingewikkelde	  feedback,	  waarin	  meer	  lagen	  spelen.	  Hoe	  kan	  je	  daarbij	  de	  ander	  helpen	  
de	  ‘blinde	  vlekken’	  over	  zijn/haar	  gedrag	  (en	  de	  effecten	  ervan)	  te	  herkennen,	  te	  erkennen	  en	  om	  te	  zetten	  
in	  constructief	  gedrag?	  Hoe	  zorg	  je	  dat	  je	  hierin	  onderzoekend	  blijft?	  Onderzoeken	  en	  loslaten	  van	  
beperkende	  overtuigingen	  vragen	  om	  helder,	  open	  en	  zonder	  oordeel	  waarnemen.	  Het	  vraagt	  om	  
luisteren	  naar	  anderen	  op	  een	  dieper	  niveau	  en	  hen	  zien	  zoals	  ze	  zijn.	  Het	  gaat	  er	  om	  verschillen	  te	  
benutten	  als	  bron	  van	  inspiratie,	  in	  plaats	  van	  conflict.	  Het	  gaat	  om	  het	  vermogen	  om	  buiten	  de	  kaders	  
(out	  of	  the	  box)	  te	  denken	  en	  de	  durf	  om	  experiment	  en	  het	  avontuur	  aan	  te	  gaan.	  Dat	  vraagt	  om	  het	  
koesteren	  van	  onze	  aangeboren	  nieuwsgierigheid	  en	  onbevangenheid.	  	  
	  
Vanuit	  die	  benadering	  zoomen	  we	  in	  op	  basisvaardigheden	  en	  gesprekstechnieken	  (die	  ook	  in	  algemene	  
zin	  bij	  communiceren	  goed	  van	  pas	  komen),	  zoals:	  
− De	  kunst	  van	  het	  vragen	  stellen;	  
− De	  rol	  en	  betekenis	  van	  samenvatten;	  
− Het	  omgaan	  met	  de	  innerlijke	  stem,	  de	  stem	  van	  het	  gevoel,	  die	  je	  iets	  vertelt	  over	  wat	  je	  ziet	  en	  

waarneemt	  in	  de	  reacties	  van	  de	  ander;	  
− De	  kracht	  van	  het	  geven	  van	  reflecties	  op	  gevoelsniveau.	  
	  

Aanpak	  Zin	  en	  Zen	  
	  
Kenmerken	  van	  de	  Zin	  en	  Zen	  aanpak	  zijn:	  
− Géén	  standaard	  ‘van	  de	  plank’	  programma’s,	  maar	  cultuur-‐verbonden	  programma’s;	  
− Een	  aanpak	  die	  coherent	  is	  met	  de	  ontwikkelingsdoelen	  van	  de	  organisatie	  en	  persoonlijke	  

ontwikkelingsdoelen;	  
− Deelnemers	  worden	  meegenomen	  op	  ontdekkingsreizen.	  
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SITUATIE Overtuigingen en aannamen sturen ons 
gedrag. Ons gedrag schept mede onze 
situatie. 
 
 
 
 
 

‘Onder	  de	  waterlijn	  kijken’	  

Wij	  scheppen	  onze	  eigen	  werkelijkheid	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wat zijn onze diep verankerde overtuigingen en aannamen? Welke overtuigingen en aannamen sturen ons 
gedrag? Spontane neigingen, aangestuurd vanuit (onbewuste) overtuigingen, staan soms het adequaat gebruik 
maken van capaciteiten in de weg. Het is goed om zelfkritisch in de spiegel te kijken. En je af te vragen waarom 
je doet wat je doet en welke (verborgen) gedachten je gedrag mede sturen. We hebben vaak de neiging 
ongemakkelijke of onaangename situaties aan anderen toe te schrijven of aan omstandigheden. We zien dan niet 
dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. Of willen of durven dat niet onder ogen zien. 
	  

 

	  
	  

GEDRAG  

	  

CAPACITEITEN 

NORMEN EN WAARDEN 

De scheidingslijn tussen 
bewust en onderbewust 
	  

(VERBORGEN) OVERTUIGINGEN 
AANNAMEN 


