MOTIVERENDE FEEDBACK
Zorgen dat jouw feedbackontvanger jouw feedback opvolgt, omdat hij/zij dat zelf graag wil.
- Wil jij dat mensen jouw feedback gemotiveerd opvolgen?
- Moet je jouw feedback bij sommigen steeds herhalen?
- Lijken ze jouw feedback niet altijd serieus te nemen?
- Ervaar je soms weerstand of juist demotivatie bij/na het geven van feedback?
Zo ja, dan is deze training voor jou!
In deze training leer je op constructieve wijze feedback te geven. Er worden 5 feedbackstrategieën behandeld,
waarbij de nadruk ligt op de feedback voor structurele verandering. Deze feedbackvorm zorgt ervoor dat de ander
vanuit zichzelf wil veranderen, waardoor de kans het grootst is dat de ontvanger enthousiast wordt om de
feedback structureel in de praktijk te brengen.
Mensen met een andere focus (positie, prestatie of relatie) hebben elk een andere feedbackvorm nodig om jouw
feedback serieus te nemen en/of gemotiveerd te raken, uiteraard worden deze in de training behandeld.

INHOUD
- 5 Feedbackstrategieën:
- motiverende feedback voor structurele verandering;
- de tip ter verbetering;
- correctieve feedback, gericht op acute probleemoplossing;
- de drie Koninklijke keuzes;
- een impactvol compliment.
- de motivatieredenen om te veranderen of juist niet;
- het achterhalen van intrinsieke motivatieredenen bij jezelf en bij de ander;
- het onderscheid herkennen tussen onzekerheid, weerstand en demotivatie;
- het adequaat reageren op onzekerheid, weerstand en demotivatie;
- het vergroten van de intrinsieke motivatie op korte én lange termijn;
- de 3 verschillende feedbackvormen voor mensen met focus: positie, prestatie en relatie;
- effectief motiverend taalgebruik.

WERKWIJZE
Je brengt een case in uit jouw eigen praktijk, waarin je feedback hebt gegeven en je
niet het gewenste resultaat bereikt hebt. Je kunt ook een feedback gesprek wat je nog
wilt gaan voeren inbrengen, zodat je het feedbackgesprek optimaal kunt voorbereiden.
Je krijgt praktische handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de
praktijk.

IMPACT-Beslismodel®
ander

1 Wil ik een gesprek /
meer informatie?

ik

I Interesse wekken

èn tonen

2 Wil ik kopen /
veranderen?

M Motivatie vergroten

3 Zijn eisen en
wensen helder?

P Prioriteiten

4 Wat is de
beste keuze?

A Aantrekkelijke

5 Doe ik het?

C

Na het besluit:
6 Was dit het
beste besluit?

(koopbereidheid vergroten)

achterhalen

oplossing bieden
Close the deal /
commitment

Na het besluit van de ander:
T Tevredenheid

borgen

DUUR
2 dagen

RESULTAAT
De deelnemer is in staat op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen. Hij kan per situatie de meest
effectieve feedbackstrategie inzetten en is in staat op zodanige wijze feedback te geven, dat de ontvanger van de
feedback zelf enthousiast is om de feedback in de praktijk te brengen.

EFFECTIEVE AANVULLENDE TRAININGEN
- 'Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen' (afstemmen op taalpatronen)
- 'Verschil in focus: positie/prestatie/relatie' (afstemmen op de voorspelbare interpretatieverschillen)

