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Feedback carrousel - Feedback  Forward on Feet  

Een feedbackcarrousel heeft als doel om het inzicht te vergroten in het effect van het eigen gedrag 

en van elkaar te leren. Het structureel organiseren van effectieve feedback maakt dat je in korte 

tijd als individu en als team groeit en doorontwikkelt. Het verrijkt de onderlinge relaties en biedt 

waardevolle inzichten om stappen vooruit te zetten samen. En dit heeft weer een positieve impact 

op het realiseren van je doelen.  

Feedback geven is voor velen lastig. Het niet uitspreken van feedback leidt veelal tot 

onuitgesproken irritaties, die oplopen naarmate de tijd vordert. Een welbekend gevolg is dat kritiek 

onder de welbekende tafel terecht komt en/of in een actief wandelgangen-circuit. Of emotionele 

uitbarstingen die de relatie ook niet ten goede komen. Wat funest is voor een vruchtbare 

samenwerking en teamontwikkeling.   

Structureel feedback organiseren maakt het veel gemakkelijker feedback te geven en te 

ontvangen. Dit helpt teams om op een rustige en bewuste manier feedback te geven, die de ander 

gemakkelijker kan ontvangen.  

Zo maak je het tot iets wat ‘gewoon’ bij het werk hoort en tot iets wat prettig en voedend kan zijn 

in de beoogde teamontwikkeling.  

Stappen feedbackcarrousel 

Stap 1. Deel de gehele groep in koppels van 2. Maak koppels op een manier dat ieder teamlid heeft 

gesproken met ieder teamlid. Ieder koppel wandelt 5 of 10 minuten samen.  

Stap 2. Ga wandelen in koppels, blijf bij elkaar in de buurt wandelen. A geeft B feedback en B 

luistert in stilte tot de ander is uitgesproken. A geeft zowel positieve feedback als opbouwende 

feedback (met oog op de tijd max. 1 tot 2 punten). B kan vervolgens vragen stellen ter 

verduidelijking. Het is niet de bedoeling in discussie te gaan en tegen te argumenteren. B bedankt 

A en samen breng je nog een minuut door in stilte. Daarna draai je de rollen om.  

Binnen 5 of 10 minuten is alle feedback uitgewisseld en wisselen de koppels. Eventueel kun je 

elkaar nog de vraag stellen ‘Wat leer je hiervan?’ 

Stap 3. Alle koppels hebben feedback gegeven en de groep rondt de wandeling af door in een cirkel 

te gaan staan. Een ieder benoemt vervolgens in enkele zinnen welk inzicht je gaat vertalen naar 

een intentie voor de komende periode. De intentie kun je benoemen, maar dat hoeft niet.  

Ter ondersteuning de basiselementen van complete feedback… 

� OBSERVATIE  (IK) 

“Ik merkte op… / ik hoorde jou zeggen… / Ik zag je dit doen…”  

� EFFECT OP MIJ  (IK) 

“Het effect op mij was....” / “Ik voelde me….” /  

“... Omdat (behoefte) ...”  

� STAP NAAR DE ANDER (JIJ) 

“Herken je mijn observatie?”  

“Kun je je het effect op mij voorstellen?”  

� VERZOEK EN AFSPRAAK  

“Zou je in het vervolg … (actie)?”   


