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Basisprincipes voor het geven van kritiek 

 

Hanteer tijdens een feitelijke gesprek een aantal basisprincipes: 

• Kies een goed moment.  

Bijvoorbeeld 's ochtends, dan heeft de aangesprokene nog gelegenheid om fouten goed te 

maken. Soms kan het raadzaam zijn een gesprek aan het einde van de dag te plannen, om 

iemand de tijd en gelegenheid te geven om over de kritiek na te denken en er de volgende 

werkdag iets mee te doen. 

• Geef nooit kritiek in het bijzijn van anderen:  

houd het gesprek onder vier ogen. Publieke vernedering is dé manier om alle vormen van 

positieve communicatie te ondermijnen. 

• Vermijd dreigende taal tijdens een kritiekgesprek.  

Ik wil niet dat je deze fout weer maakt' is een redelijk verzoek aan het einde van een 

discussie. 'Als je deze fout nogmaals maakt, dan zal ik er persoonlijk voor zorgen dat je 

ontslagen wordt' is dat niet. 

• Verzacht niet de pijn 

Het lijkt soms gemakkelijker om kritiek op een collega op een vrolijke, 'wat maakt het 

eigenlijk uit'-manier te brengen. Je woorden zullen dan echter zelden oprecht klinken. Kies 

liever voor een zakelijke, directe toon. Opmerkingen in de trant van 'Ik had dit toch al 

voorspeld' of 'Ik dacht het wel' voegen niets toe aan de waarde van het gesprek. 

• Goede kritiek is zeer specifiek, nooit algemeen. 

 Gerichte kritiek is geloofwaardig en legt de nadruk op mogelijkheden tot verbetering. Een 

voorbeeld: een collega komt altijd te laat. Jij zegt: 'Ik heb de indruk dat je geen zin meer 

hebt in het werk'. De collega zou dan kunnen reageren met: 'Hoezo geen zin? Ik heb vorige 

week twee keer tot zes uur gewerkt.' Haar definitie van 'zin hebben in het werk' is dan 

anders dan die van jou. Een opmerking als 'Het is niet acceptabel dat je iedere ochtend te 

laat komt' is veel doeltreffender. 


