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Opdracht 1

1.1 Les 1
Wat gebeurde er in les 1?
In les 1 kregen we een introductie van het vak. Daarna gingen we in op
onze rol binnen adviesgesprekken. Een onderdeel hiervan was de
persoonlijkheidstest.
Wat deed jij in de eerste les?
Ik deed mee met de persoonlijkheidstest en luisterde naar de introductie.
Wat vond je goed gaan?
De persoonlijkheidstest ging goed. Ik herkende me in de uitkomst.
Wat ging er minder goed?
Ik vond het moeilijk om me te concentreren. Het tempo van de les lag erg
laag en ik hoorde weinig nieuwe informatie. Hierdoor dwaalde mijn
gedachten en concentratie regelmatig af.
Wat maakte het tot een succes?
De persoonlijkheidstest maakte me ervan bewust dat ik mijn
persoonlijkheid ook goed kan gebruiken in gesprekken. Dit zou kunnen
door overeenkomsten of juist verschillen in mijn voordeel te gebruiken. Dat
ik dit geleerd heb, maakte de les tot een succes.
Waarom was het geen succes?
Het was geen succes omdat ik me niet kon concentreren en ik weinig
nieuws geleerd heb.
1.2 Les 2
Wat gebeurde er in les 2?
In les twee zijn verschillende modellen ter sprake gekomen. Zo is uitleg
gegeven over het LSD-model en de 6A's. Ook hebben de leerlingen
onderling gesprekken gevoerd om deze modellen in praktijk te oefenen.
Wat deed jij in de tweede les?
In eerste instantie heb ik geluisterd naar de theorie. Later in de les heb ik
meegedaan met de gesprekken. Hierbij had ik de rol om feedback te geven
aan degenen die het gesprek voerden.
Wat vond je goed gaan?
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Ik had geen moeite met het toepassen van de modellen. Daarom ging ook
het geven van feedback goed.
Wat ging er minder goed?
Wederom had ik moeite om me te concentreren met dezelfde redenen als
bij les 1. Nu merkte ik echter dat er ook wat weerstand ontstond. Dit
maakte het alleen nog maar moeilijker om me te concentreren en
opdrachten serieus te nemen. Dit ging niet ten kosten van mijn
ontwikkeling op het gebied van gespreksvaardigheden, maar het was
onprofessioneel tegenover de docent.
Wat maakte het tot een succes?
Ik vermoed dat de oefeningen een succes waren, omdat ik al bekend was
met de modellen en al veel ervaring heb met het voeren van professionele
gesprekken. Bovendien voelde ik me erg op mijn gemak bij mijn
medestudenten.
Waarom was het geen succes?
Het was geen succes, omdat er wederom geen sprake was van nieuwe
theorie. De gesprekken gingen daardoor uiteraard goed, maar het
frustreerde. Dat had weer negatief effect op mijn concentratie.
Top: Het is top dat ik alle kennis al lijk te bezitten die nodig is om dit vak te
kunnen halen.
Tip: Probeer je beter te concentreren en als dit niet lukt, ga dan een
gesprek aan met de docent.
Tip student: Sharon vond dat ik minder onderuitgezakt moest zitten. Dit
gebeurde tijdens het oefenen van een gesprek.
Wat wil ik veranderen en waarom?
Ik wil meer leren samenwerken met een andere persoon in dezelfde rol
binnen het gesprek. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een
medestudent tijdens een adviesgesprek.
Hoe zou de verbetering eruit zien?
Beter afstemmen wie welke verantwoordelijkheid neemt en hoe een goed
gesprek eruit ziet. Over dat laatste kunnen meningen verschillen en daar
kom je liever van tevoren achter.
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Opdracht 2

2.1 LSD
Het LSD-model kan houvast geven tijdens een adviesgesprek. LSD staat
voor Luisteren, Samenvatten en doorvragen. Dit zijn dan ook de stappen
die je kan doorlopen nadat de gesprekspartner een vraag heeft gesteld of
zorg heeft geuit. Het verminderd de kans op misverstanden of
misinterpretaties en geeft de gesprekspartner de bevestiging dat hij
begrepen wordt.
Tip: Het toepassen van dit model ervaar ik als makkelijk, maar mede
daardoor heb ik de neiging om de moeite niet te nemen om het toe te
passen bij informele gespreken. Het kan nog wel handig zijn om het in
zulke contexten ook toe te passen.
Top: Ik realiseer me goed wanneer het handig is om dit model in te zetten.
Bovendien zijn de onderdelen van het model bij mij geautomatiseerd door
het vele gebruik.

2.2 6A's
Ook dit is een model dat opsomt met welke aspecten rekening moet
worden gehouden tijdens het gesprek.
1. Aandacht voor de ander. Observeer goed de non-verbale en verbale
signalen van de gesprekspartner. Dit kan waardevolle informatie
opleveren over de manier waarop informatie wordt ontvangen.
2. Aandacht voor eigen signalen. Ook is het van belang je bewust te
zijn van de signalen die jij uitzendt. Zo komt het bijvoorbeeld nogal
onprofessioneel over om onderuitgezakt in een adviesgesprek te
zitten.
3. Afstemmen. Zorg dat je je afstemt op je gesprekspartner. Denk
hierbij aan kleding, gelijke formaliteit, taalgebruik, etc.
4. Aanvullen. Vul je gesprekspartner aan. Dit kan inhoudelijk of met
persoonlijkheidstypen of kwaliteiten. Door elkaar aan te vullen kom je
samen tot het beste resultaat.
5. Assertiviteit. Neem initiatief in het verdedigen van jouw standpunt.
Een ander heeft jouw argumenten vaak nodig om het met je eens te
kunnen worden.
6. Alternatieven. Sta open voor de feedback van een ander en probeer
eventueel met alternatieve oplossingen te komen voor het probleem.
Tip: Ik heb me de 'a' van aanvullen nog niet helemaal eigen gemaakt.
Top: Ik ben goed in het samen beredeneren naar alternatieve oplossingen.
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Uitwerking van één tip:
De reden dat aanvullen nog niet automatisch gaat is omdat ik me nog niet
helemaal bewust ben van de rol die deze 'a' speelt binnen een gesprek. Ik
ben bekend met de theorie over persoonlijkheidstypen, maar ben nog niet
actief bezig met het herkennen van een type in mijn gesprekspartner. Ik
denk dit te kunnen verbeteren door in de toekomst te experimenteren met
de persoonlijkheidstypen die we hebben besproken in de eerste les.
Belangrijk is hierbij dat ik me voor het gesprek al voorneem om hierop te
gaan letten.

Portfolio Adviesvaardigheden, Celeste Dorigo

3

8

Opdracht 3: de acteur

Wat was je verwachting vooraf over ze les?
Ik zag op tegen deze les. Ik twijfel er niet aan dat ik de benodigde
vaardigheden heb om een professioneel gesprek met iemand te voeren.
Deze vaardigheden had ik al in bezit toen ik aan dit vak begon. Ik had het
vermoeden niks te gaan leren over gesprekstechnieken dat ik nog niet wist
of kon. Dit was denk ik ook de belangrijkste reden om tegen deze les op te
zien. Ik heb praktijkervaring met zulke gespreken en nu moes t ik een nep
gesprek gaan voeren met vijf pottenkijkers. Dit vond ik een ongemakkelijk
idee. Bovendien heb ik ook veel aan toneel gedaan en daar een paar
slechte ervaringen mee. De setting van dit gesprek associeerde ik met op
het toneel staan, waar ik niet wil staan. Ik was dan ook nerveus.
Wat was het grootste leerpunt over jezelf ten opzichte van je verwachting
vooraf?
Het verbaasde me dat ik vrij snel in het toneelspel rolde. Blijkbaar is
acteren ook iets wat gewoon in mij zit. Ik had dan ook de neiging om 'mee
te spelen' en niet gewoon een gesprek te voeren. Dit was niet helemaal de
bedoeling. Ik heb inderdaad niks nieuws geleerd over gesprekstechnieken.
Wel heb ik wat informatie gewonnen over de manier waarop ik deze inzet.
Ik ben goed in het voeren van professionele gesprekken, maar heb het
nodig dat ik me dan ook goed op het gesprek concentreer. Daarom neem ik
bij sommige gesprekken, zoals bij gesprekken met groepsgenoten, niet de
moeite om me zo te concentreren. Ik ben dan slordiger in mijn
gesprekstechnieken. De feedback die ik van ze kreeg ging voornamelijk
over het gebrek aan controle over mijn bijdrage aan gesprekken. Dit is
echter iets wat ik wel degelijk onder controle heb. Zij denken echter van
niet omdat ik mijn bijdrage in gesprekken met hun, bewust, groot laat zijn.
Wellicht valt er wat voor me te winnen als ik me bij dit soort gesprekken
ook actiever concentreer op mijn rol in een gesprek.
Wat was het grootste leerpunt als je kijkt naar de criteria van
het obsevatieformulier?
Ervaring opdoen met vreemde bewegingen van mijn gesprekspartner. Zo
was Pepijn in het begin nogal aan het wegbewegen en later aan
het tegenbewegen in ons gesprek. Daar had ik nog niet veel ervaring mee.
Door deze ervaring zal ik in een vergelijkbaar gesprek in de toekomst
minder verrast worden.
Tip van medestudenten
1. Je hebt veel overwicht in een gesprek. Geef de ander meer
gelegenheid.
2. Soms ben je veel aan het zuchten of kom je over alsof iets je niet
zint.
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Opdracht 4

Mijn manager, een vriendin en ik hebben een feedbackformulier ingevuld. Deze
zijn terug te vinden in de bijlagen.

Kijk naar de overeenkomsten en verschillen in de uitkomsten van de
formulieren en beschrijf drie opvallende uitkomsten.
1. Opvallend is dat het woord enthousiasme vaak terugkomt. In alle
drie de formulieren staat het bij de talenten. Ook komt het twee keer
terug bij de valkuilen. Ik laat me soms meeslepen door mijn eigen
enthousiasme. Andere vinden dat ingewikkeld en dat heb ik niet altijd
door.
2. Ook schrijven komt vaak terug. In twee gevallen omdat mijn
Nederlandse taal goed ontwikkeld is. In beide gevallen wordt ook
aangehaald dat dit met name een competentie is omdat ik dyslect ben
en dus van ver moest komen. De derde keer dat het wordt benoemd
gaat het om het schrijven van professionele stukken. Deze persoon
benoemd schrijven ook als te ontwikkelen punt, omdat ik het zo leuk
doe.
3. De punten over de ontwikkeling van de competenties verschillen
heel erg. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is planning en
uithoudingsvermogen in samenwerkingsverbanden belangrijk. Ook
moet ik me meer realiseren dat mijn sociaal vaardigheid afneemt bij
vermoeidheid. Op professioneel gebied wordt benoemd dat ik
professioneel schrijfster zou moeten worden, mijn vermogen om
situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken tot
Unique Selling Point moet bombarderen. De laatste respondent geeft
aan dat mijn Engels verbeterd moet.
Probeer deze verschillen en overeenkomsten te verklaren vanuit de rol
waarin de persoon je kent.
Blijkbaar komt mijn gedrag in verschillende situaties overeen. Dat zou
verklaren waarom er meerder punten duidelijk overeenkomen. Er is wel
duidelijk verschil tussen de punten die ontwikkeld moeten worden. De
persoon die zakelijk met mij te maken heeft raadt me aan om schrijfster te
worden en wijst me erop dat ik minder sociaal wordt als ik moe ben. Dit
eerste is gebaseerd op het feit dat ze professionele teksten van mij heeft
gelezen. De tweede zal tot uiting zijn gekomen op de werkvloer. Dit is
namelijk in een kledingwinkel waar sociale vaardigheden erg belangrijk zijn.
De persoon uit mijn persoonlijke omgeving moedigt me aan om samen te
blijven werken ondanks dat ik dat vreselijk vind. Ook wijst ze me op mijn
Engelse. Zij weet namelijk dat ik graag stage zou lopen in het buitenland. Ik
heb zelf meer gekeken naar de dingen waar ik dagelijks tegenaan loop. Zo
plan ik persoonlijke afspraken vaak dubbel en vind ik ‘User Focus
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& Perspective’ en ‘Social Cultural Awareness’. Interessante onderwerpen
om mezelf verder in te ontwikkelen. Dit zou ik ook op professioneel gebied
kunnen gebruiken.
Welke opmerkingen hebben je verbaasd en waarom?
Ik ben positief verrast over het advies van mijn collega om professioneel
schrijver te worden. Dat heb ik altijd leuk gevonden, maar is nooit mijn
concrete ambitie geweest. Het is dus leuk om te horen dat iemand anders
vindt dat je daar goed in bent.
Ook vond ik het leuk dat een vriendin het noemenswaardig vond dat ik
humor toevoeg aan mijn gesprekken.
Alle andere opmerkingen had ik verwacht en komen dus ook redelijk
overeen met de invulling van mijn eigen formulier.
Wat betekent dat voor je verdere ontwikkeling?
A. Talenten
Voor de ontwikkeling van mijn talenten wil ik een manier vinden
om mijn enthousiasme onder controle te krijgen. Misschien kan ik
de energie wat afleiden zodat ik gesprekspartners minder afschrik.
B. Competenties
Ik wil me meer gaan concentreren op mijn persoonlijke planning.
Dit kan ik doen door met een vaste regelmaat mijn schema op orde
te stellen. Mijn Engels zal ik verbeteren door Engelse boeken te
lezen. User Focus & Perspective en Social Cultural Awareness zijn
onderwerpen die ik op wil zoeken in mijn minor en stage.
C. Communicatie
Hiervoor geldt hetzelfde als bij mijn talenten. Ik moet een manier
vinden om controle te krijgen over mijn enthousiasme. Het mag
geen stoorzender worden in gesprekken. Bovendien moet ik
anderen meer het gevoel geven dat ik gehoord heb wat ze zeggen,
ook in persoonlijke gesprekken. Bovendien blijft mijn concentratie
een probleem, maar dat zal altijd zo blijven omdat ik ADHD heb.
D. Blinde vlek
Hiervoor gelden de punten die ik heb benoemd bij de ontwikkeling
op het gebied van communicatie. Daarnaast denk ik dat het goed is
om een plek te zoeken waar mijn maniertjes als gewenst worden
ervaren. Zo zijn er bedrijven die veel werken met creatieve
werkmethodes, etc.
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Opdracht 5

Per onderwerp ga ik in op de volgende vragen:
 Wat heb ik geleerd?
 Hoe heb ik de theorie toegepast?
 Wat zijn mijn sterke kanten?
 Wat zijn mijn zwakke kanten?
 Welke feedback kreeg ik bij:
o De acteur
o Het adviesgesprek
o Het 360-graden feedbackformulier
 Wat heb ik met de feedback gedaan?
 Toevoegingen

5.1 Open vragen
Ik heb geleerd om meer vragen open te formuleren. De theorie heb ik
toegepast door in gesprekken zulke vragen ook te stellen. Ik vind het
makkelijk om open vragen te stellen die ik vaker gebruik. Ik ben zwakker in
snel reageren met een specifieke vraag die gesloten in mijn hoofd zit. Bij de
les met de acteur kreeg ik complimenten over de open vragen die ik stelde.
Deze feedback kwam van zowel acteur als docent en medestudenten. Ik
heb geen opbouwende kritiek ontvangen. Ook bij het adviesgesprek werd
benoemd dat ik goed open vragen stelde. Hier waren echter ook af en toe
vragen naar bevestiging. Denk daarbij aan: ‘Toch?’ In de
feedbackformulieren is niet ingegaan op het stellen van open vragen. Wel
is benoemd dat ik goed spreker. Omdat het slechts om positieve feedback
ging, heb ik het ter harte genomen en zal ik in de toekomst proberen de
goede punten terug te laten komen.

5.2 Luisteren, samenvatten & doorvragen
Ik heb extra ervaring opgedaan met het toepassen van het LSD-model. Elke
keer als mijn gesprekspartner probeerde om een punt te maken en dus
langer aan het woord was, paste ik het model toe. Mijn sterke kant is dat ik
goed kan interpreteren wat iemand me duidelijk wil maken, om het
vervolgens te vertalen in mijn eigen woorden. Mijn zwakke kant is dat ik
niet altijd mensen gelegenheid geef om hun verhaal te doen. Dit is met
name het geval in informele gesprekken. Dit blijkt uit de
feedbackformulieren en feedback uit mijn omgeving. Het werd ook door
medestudenten benoemd tijdens de les met de acteur. De acteur
zelf herkende dit niet specifiek in het gesprek onderling. Bij het
adviesgesprek kreeg ik complimenten van de docent over de manier
waarop ik het model toepaste. Ze benoemde dat het knap is hoe ik
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informatie interpreteer en vervolgens terugkoppel. De feedback probeer ik
te vertalen naar verbeterpunten. Ik wil dan ook in de toekomst op zoek
gaan naar een manier om mijn enthousiasme meer onder controle te
krijgen. Ik vermoed dat dit ertoe zal leiden dat mensen meer de kans
krijgen om hun verhaal te doen.

5.3 Omgaan met weerstand
Ik heb geleerd om gedrag dat gepaard gaat met weerstand te
onderscheiden. Daarnaast heb ik geleerd om tactisch te reageren op dit
gedrag. De theorie ging in op de beweging van de gesprekspartner. Tijdens
gesprekken met de acteur kwam het onderscheid tussen de bewegingen
duidelijk naar voren. Daar reageerde ik dan op door te spiegelen of mee te
bewegen. Ik ben sterk in het herkennen van weerstand en durf het te
benoemen. Het is een zwakte dat ik zelf degene ben die weerstand oproep
omdat ik te snel ga. Dit is ook feedback die gegeven werd in de
formulieren. Bij zowel de acteur als het adviesgesprek ging ik goed om met
weerstand. De docent gaf bij het adviesgesprek ook aan dat ik op een
goede manier de twijfels en feedback aannam, het omvormde naar een
ander kader en terugstuurde naar mijn gesprekspartner. Zoals eerder
benoemd, lijkt het me dus van belang om me te richten op mijn intentietijd
binnen een gesprek. Dat zal mijn ontwikkeling ook op dit gebied ten goede
komen.
5.4 Feedback geven
Ik heb geleerd om storend gedrag bespreekbaar te maken. De theorie heb
ik voornamelijk toegepast in de les met de acteur. Hij vertoonde storend
gedrag. Door dat gedrag te benoemen en te zeggen wat het met me deed,
zorgde ik ervoor dat hij ophield met dit gedrag. Ik ben goed in het
toepassen van de stof en durf ook iemand aan te spreken op zijn gedrag.
Minder goed ben ik in het snel reageren. Volgens de theorie, en dit blijkt
ook uit praktijk, is het van belang dat je kleine stoorzenders benoemd voor
het uitgroeit tot een echt probleem. Het overkomt mij nog wel eens dat ik
zo in het gesprek zit, dat ik mijn aanleiding mis om daadwerkelijk iemand te
wijzen op een specifieke handeling. Bij de les met de acteur kreeg ik
uitsluitend positieve feedback. Ik had goed gereageerd op zijn gedrag en de
theorie toegepast. Wel werd benadrukt dat, omdat ik de laatste student
van de les was, ik al wist wat er ging komen. Dit gaf me een voorsprong. Bij
het adviesgesprek heeft zich geen gedrag voorgedaan dat vroeg om
feedback en bij de feedbackformulieren is er geen commentaar gegeven
over deze vaardigheid.
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5.5 6A's
Ik heb geleerd waar de 6A's voor staan en hoe ze in praktijk toegepast
kunnen worden. Tijdens het gesprek met de acteur heb ik erg gelet op de
A's in mijn gedrag. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn houding aan die van hem
gespiegeld. Ook bij het adviesgesprek heb ik gelet op de A's. We hebben
samen actief nagedacht over alternatieven, bijvoorbeeld. Ik ken de 6A's en
heb ze ook al geautomatiseerd in mijn gedrag. Alleen aanvullen is een
onderdeel waarin ik nog mag verbeteren. Bij de les met de docent en het
adviesgesprek heb ik positieve reacties gekregen op dit gebied. In de
feedbackformulieren is er niet op ingegaan. Ik denk dat het van belang is
om in de praktijk bezig te blijven met de onderdelen van het model. Met de
tijd zal ook aanvullen meer zijn plek vinden in mijn gedrag.

5.6 Geeft gericht duidelijk advies
Ik kan duidelijk en gericht advies geven. Hiervoor gebruik ik alle eerder
benoemde onderdelen van de theorie. Ik ben goed in het duidelijk
formuleren van mijn boodschap. Dit wordt ook aangewezen als talent in de
feedbackformulieren. Daarmee werd in verband gebracht dat ik erop moet
letten dat ik anderen ook gelegenheid geef om hun verhaal te doen. In de
toekomst wil ik dan ook een manier vinden om hiermee om te gaan. Deze
methode staat bij meerdere punten toegelicht. Het komt neer op het
afleiden van mijn enthousiasme waardoor ik mijn neiging om overwicht te
nemen in het gesprek af zal nemen. In de les met de acteur en het
adviesgesprek kreeg ik slechts complimenten voor mijn gedrag in de
gesprekken.
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De module

Tip voor de module: vervang de module door twee trainingen in het geven
van advies. Er is erg veel tijd gebruikt voor irrelevante of herhaalde
informatie. Dit riep frustraties op bij meerdere studenten. Verander dit
onderdeel van de toetsing. Als u wilt dat de leerlingen reflecteren op
zichzelf, vraag dan of ze een reflectieverslag in kunnen leveren. Dit format
is verwarrend, omslachtig en ik vermoed dat meerdere leerlingen de
intentie niet duidelijk snappen. Bovendien hebben we het hier over
volwassenen, je mag er toch vanuit gaan dat ze inmiddels zelf wel vragen
kunnen formuleren.
Top voor de module: de les met de acteur was interessant. Bij de tip raad ik
aan om de module te vervangen voor trainingen. Dan zou ik deze les dus in
stand houden en alle andere vervangen door een tweede training met de
docent zelf. Ook vond ik de beoordeling bij het adviesgesprek relevant en
gepast. Het sluit aan bij de essentie van de module: het kunnen voeren en
sturen van een adviesgesprek.

360 graden Feedback Formulier en Vragenlijst
Voor mijn opleiding Communicatie aan de HvA volg ik het 3e jaars specialisatievak ‘Adviesvaardigheden’.
Éen van de onderdelen van Adviesvaardigheden is Feedback geven en Feedback vragen.
Hieronder staat het 360-graden feedbackformulier. Zou je voor mij onderstaande vragen willen
invullen? Op die manier geef je me goede feedback op de dingen waar ik goed in ben (mijn kwaliteiten,
talenten, competenties en vaardigheden) en de dingen waar ik mij nog verder in kan ontwikkelen.
De vragen voor feedback zijn opgesplitst in vier onderdelen:
• Kwaliteiten / talenten
• Competenties en vaardigheden
• Communicatie
• Blinde vlek
Wil je alle vragen over deze vier onderdelen zo zorgvuldig mogelijk invullen? Van deze feedback kan ik
immers veel leren en krijg ik inzicht in mijn sterke en ontwikkelpunten. Alvast bedankt!

•

Kwaliteiten en talenten

Toelichting:
Een kwaliteit of talent is het vermogen om i ets heel goeds te kunnen, een
bekwaamheid of begaafdheid. Schilderen is bijvoorbeeld een talent, denk
ma a r aan Rembrandt of Pi casso, of een talent voor a cteren.
Da a dkracht en creativi teit zi jn voorbeelden va n kwaliteiten.

Welke 5 kwaliteiten/talenten kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit springen? Kun je
dat met een kort voorbeeld toelichten?

Kwaliteit / Talent 1.
Kwaliteit / Talent 1: Goede spreker
Toelichting / Voorbeeld: Voor publiek en in serieuze gesprekken kan ik me goed formuleren. Ik heb een duidelijke
stem en gepaste intonatie.

Kwaliteit / Talent 2.
Kwaliteit / Talent 2: Begrijpend leren

Toelichting / Voorbeeld: Ik ben goed in het ontleden van te leren stof om het vervolgens opnieuw te sorteren. De
nieuwe volgorde herkent mijn gedachte als logisch en daarom kan ik de materie goed opslaan.

Kwaliteit / Talent 3.
Kwaliteit / Talent 3: Oplossend vermogen
Toelichting / Voorbeeld: Als er op zakelijk gebied (projectgroepen, etc.) iets mis gaat, dan kan ik goed schakelen naar
een vooruitstrevende, oplossingsgerichte houding. Meestal ben ik dan ook in onverwachte probleemsituaties degene
die de leiding neemt en krijgt.

Kwaliteit / Talent 4.
Kwaliteit / Talent 4: Creatief
Toelichting / Voorbeeld: Met een originele invalshoek naar problemen of vraagstukken kijken. Dit leidt tot
ongebruikelijke doch relevante oplossingen.

Kwaliteit / Talent 5.
Kwaliteit / Talent 5: Enthousiast
Toelichting / Voorbeeld: Als ik ergens achter sta, dan ben ik ook heel enthousiast. In dat enthousiasme kan ik ook
andere mensen meeslepen.

Zou je van bovenstaande vijf kwaliteiten / talenten er twee willen selecteren die:
•
niet tot hun recht komen of nog tot ontwikkeling moeten komen, of
•
negatief worden ingezet, of
•
kwaliteiten/talenten waarin ik doorschiet en die mijn valkuil zijn geworden
En kun je me daarvoor een tip geven?

Kwaliteit / Talent …….
Kwaliteit / Talent: Enthousiast
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Sommige mensen vatten mijn enthousiasme op als overrompelend. Dit is niet in alle
gevallen. Als dit het geval is dan deinsen mensen terug.

Kwaliteit / Talent …….
Kwaliteit / Talent: Goede spreker
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Soms laat ik me meeslepen in een gespreksonderwerp. Dit staat ook in verband met het
enthousiasme. Mensen hebben dan minder interesse in het onderwerp dan ik en zitten niet te wachten op mijn
pleidooi.

•

Competenties en vaardigheden

Toelichting:
Competenties zi jn kennis en va ardigheden. Competenties zi jn niet aangeboren,
ma a r ontstaan door i ntensief en doelbewust oefenen. De Engelse ta al l eren i s
bi jvoorbeeld een competentie, of een s tudie volgen, zoals een MBA behalen.

Welke 5 competenties/ vaardigheden kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit
springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Competentie / Vaardigheid 1.
Competentie / Vaardigheid 1: Analyserend vermogen
Toelichting / Voorbeeld: Ik kan goed situaties analyseren en objectief waarnemen. Ik ben al op jonge leeftijd
begonnen met de ontwikkeling van dit vermogen.

Competentie / Vaardigheid 2.
Competentie / Vaardigheid 2: Ideeën genereren en concepten ontwikkelen
Toelichting / Voorbeeld: Creativiteit is een talent. Door de jaren heen heb ik geleerd om het te gebruiken bij het
genereren van ideeën. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van brainstormtechnieken. Ook heb ik geleerd om te
denken in concepten. Daarbij is het vooral van belang dat met alle elementen rekening wordt gehouden en de
samenhang daartussen.

Competenties / Vaardigheid 3.
Competentie / Vaardigheid 3: Plannen en organiseren

Toelichting / Voorbeeld: In het plannen en organiseren van evenementen heb ik inmiddels al aardig wat ervaring. Ik
haal er ook veel voldoening uit en heb er handigheid in gekregen. Ook met het schematisch plannen van handelingen
ben ik actief bezig. Dit doe ik voornamelijk op zakelijk gebied.

Competentie / Vaardigheid 4.
Competentie / Vaardigheid 4: Nederlandse taal
Toelichting / Voorbeeld: Ik heb veel kennis van de Nederlandse taal. Helaas durf ik niet te zeggen dat ik foutloos spel.
Echter zet ik hem graag bij de competenties, omdat het niveau van mijn Nederlands in het algemeen hoger is dan het
niveau van medestudenten uit mijn jaar. Bovendien voelt dit voor mij als een echte prestatie. Ik heb Dyslexie en hard
moeten werken om mijn Nederlands op dit niveau te krijgen.

Competentie / Vaardigheid 5.
Competentie / Vaardigheid 5: Perspectief bewust
Toelichting / Voorbeeld: Ik ben me erg bewust van de invloed van perspectief op de mening of beleving van een
persoon. Denk hierbij aan de invloed van culturen, het begrijpen van cultuur als begrip, hiërarchie, etc. Ik kan me in
veel gevallen ook goed in anderen verplaatsen. Vervolgens pas ik de opgedane kennis toe in projecten en
gedragskeuzes. Deze competentie komt voort uit de interesse die ik heb voor dit onderwerp en de miscommunicaties,
misverstanden en misinterpretaties die eruit voortkomen. Waarschijnlijk ga ik er ook dieper op in tijdens mijn stage
en/of minor.

Zou je van bovenstaande vijf competenties / vaardigheden er twee willen selecteren voor:
•
mijn persoonlijke ontwikkeling
•
mijn carrière
Kun je me daarbij een tip geven?

Competenties / Vaardigheid persoonlijke ontwikkeling
Competentie / Vaardigheid: Plannen en organiseren
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Doe ik al goed op zakelijk gebied. Dit mag ik nog verder ontwikkelen op persoonlijk
gebied. Doordat ik op dit moment weinig structuur en routine in mijn leven heb, wil ik nog wel eens afspraken over
elkaar heen plaatsen.

Competenties / Vaardigheid carrière
Competentie / Vaardigheid: Perspectief bewust

Toelichting / Voorbeeld / Tip: Dit is een Unique Selling Point. Het lijkt me waardevol voor mijn carrière om me hierin
te specialiseren.

•

Communicatie

Toelichting:
Goed kunnen communiceren is de basis va n iedere relatie, zowel zakelijk als privé.

Welke 2 sterke kanten van mijn communiceren met anderen kun je van mij opnoemen die er volgens
jou meteen uit springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Communiceren: sterke kant 1.
Communiceren: sterke kant 1: Duidelijk geformuleerd
Toelichting / Voorbeeld: Mensen begrijpen vaak goed wat ik zeg.

Communiceren: sterke kant 2.
Communiceren: sterke kant 2: Luisteren en begrijpen
Toelichting / Voorbeeld: Ik begrijp vaak goed hoe informatie bij iemad aankomt. Ook kan ik makkelijk inschatten welk
punt iemand anders probeert te maken.

Zijn er ook twee punten in mijn communicatie met anderen waarop ik mij verder kan ontwikkelen?

Communiceren: ontwikkelpunt 1.
Communiceren: ontwikkelpunt 1: Geduld

Toelichting / Voorbeeld / Tip: Ik vind het ontzettend, mega, uber frustrerend als iemand mij denkt te begrijpen, maar
dit niet doet. Het is dan nog frustrerender als dit komt, omdat ik me in iemands blinde vlek bevind. Bijvoorbeeld:
tijdens een brainstorm waren medestudenten erg enthousiast over hun eigen interpretatie van mijn idee. Echter vond
ik mijn idee nog beter dan hun interpretatie, dus ik probeerde uit te leggen wat het verschil was. Het gesprek duurde
een half uur, zij zijn er al die tijd van overtuigd geweest dat ze me begrepen. Om vervolgens met een andere
opmerking te bewijzen dat dit niet het geval was.

Communiceren: ontwikkelpunt 2.
Communiceren: ontwikkelpunt 2: Andere de kans geven
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Het komt regelmatig voor dat ik andermans idee slecht vind. Dit verwoord ik uiteraard
niet zo. Nadat mensen hun pleidooi hebben gedaan geef ik aan wat ik er wel en niet goed aan vind en wil dan
voortborduren naar een andere oplossing. In sommige gevallen denken mensen dat hun idee wordt verworpen omdat
ik niet goed naar hun argumenten heb geluisterd. Het kan waardevol zijn om een manier te vinden om ze het gevoel
te geven dat ik er wel naar heb geluisterd.

•

Blinde vlek

Toelichting:
Iedereen heeft één of meerdere blinde vl ekken die zelf niet zi chtbaar zijn voor
hemzelf, maar wel voor een ander.
• Wa t zi jn mijn blinde vl ekken?
• Wa t ka n ik doen om deze blinde vl ekken kleiner te maken?

Welke blinde vlekken heb ik volgens jou, en welke tip geef je me daarvoor?

Blinde vlek & Tip
Blinde vlek / vlekken: Op eigen wijze
Toelichting / Voorbeeld / Tip: In mijn eigen enthousiasme en streven naar een einddoel heb ik niet altijd in de gaten
hoe mijn omgeving reageert. Zo kunnen mensen zich nog wel eens overrrompeld voelen. Dat realiseer ik me dan pas
als het kwaad al geschied is.

Tot slot
Ik kan het me bijna niet voorstellen… , maar ben je misschien iets vergeten mee te delen in
voorafgaande feedback? Gebruik dan deze ruimte voor overige tips en verbeterpunten. Dank je wel voor
het invullen van dit feedbackformulier!

Tot slot…… Aanvullingen / Opmerkingen / Complimenten?
Aanvullingen: Geen aanvulling

Tips / Complimenten:

360 graden Feedback Formulier en Vragenlijst
Voor mijn opleiding Communicatie aan de HvA volg ik het 3e jaars specialisatievak ‘Adviesvaardigheden’.
Éen van de onderdelen van Adviesvaardigheden is Feedback geven en Feedback vragen.
Hieronder staat het 360-graden feedbackformulier. Zou je voor mij onderstaande vragen willen
invullen? Op die manier geef je me goede feedback op de dingen waar ik goed in ben (mijn kwaliteiten,
talenten, competenties en vaardigheden) en de dingen waar ik mij nog verder in kan ontwikkelen.
De vragen voor feedback zijn opgesplitst in vier onderdelen:
• Kwaliteiten / talenten
• Competenties en vaardigheden
• Communicatie
• Blinde vlek
Wil je alle vragen over deze vier onderdelen zo zorgvuldig mogelijk invullen? Van deze feedback kan ik
immers veel leren en krijg ik inzicht in mijn sterke en ontwikkelpunten. Alvast bedankt!

•

Kwaliteiten en talenten

Toelichting:
Een kwaliteit of talent is het vermogen om i ets heel goeds te kunnen, een
bekwaamheid of begaafdheid. Schilderen is bijvoorbeeld een talent, denk
ma a r aan Rembrandt of Pi casso, of een talent voor a cteren.
Da a dkracht en creativi teit zi jn voorbeelden va n kwaliteiten.

Welke 5 kwaliteiten/talenten kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit springen? Kun je
dat met een kort voorbeeld toelichten?

Kwaliteit / Talent 1.
Kwaliteit / Talent 1: Open minded
Toelichting / Voorbeeld: Jij staat open voor nieuwe ideeën en gedachten en mensen.

Kwaliteit / Talent 2.
Kwaliteit / Talent 2: Ambitieus
Toelichting / Voorbeeld: Je bent erg ambitieus en gemotiveerd om te groeien.

Kwaliteit / Talent 3.
Kwaliteit / Talent 3: Enthousiast
Toelichting / Voorbeeld: Je bent super enthousiast en maakt andere ook enthousiast. Daarom is het leuk om met je te
werken.

Kwaliteit / Talent 4.
Kwaliteit / Talent 4: Weet wat je wilt
Toelichting / Voorbeeld: Je hebt een duidelijk doel voor ogen en gaat ervoor. Je bent ook niet bang voor uitdagingen.

Kwaliteit / Talent 5.
Kwaliteit / Talent 5: Harde werker
Toelichting / Voorbeeld: Deinst niet terug voor ouderwets hard werk. Ook in tentamenweken gaat ze vol gas.

Zou je van bovenstaande vijf kwaliteiten / talenten er twee willen selecteren die:
•
niet tot hun recht komen of nog tot ontwikkeling moeten komen, of
•
negatief worden ingezet, of
•
kwaliteiten/talenten waarin ik doorschiet en die mijn valkuil zijn geworden
En kun je me daarvoor een tip geven?

Kwaliteit / Talent …….
Kwaliteit / Talent: Enthousiasme
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Soms overrrompeld je je collega's een beetje.

Kwaliteit / Talent …….
Kwaliteit / Talent: Harde werker
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Soms moet je een beetje tegen jezelf beschermd worden. Soms krijgt werk voorrang op
drinken/eten en dat soort primaire behoeftes.

•

Competenties en vaardigheden

Toelichting:
Competenties zi jn kennis en va ardigheden. Competenties zi jn niet aangeboren,
ma a r ontstaan door i ntensief en doelbewust oefenen. De Engelse ta al l eren i s
bi jvoorbeeld een competentie, of een s tudie volgen, zoals een MBA behalen.

Welke 5 competenties/ vaardigheden kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit
springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Competentie / Vaardigheid 1.
Competentie / Vaardigheid 1: Schrijven
Toelichting / Voorbeeld: Celeste is goed in het schrijven van professionele teksten. Ze heeft wel eens ons bedrijf
gebruikt voor een schoolopdracht. Ik was erg positief verrast over hoe prettig en leuk het was om haar teksten te
lezen.

Competentie / Vaardigheid 2.
Competentie / Vaardigheid 2: Doorzetter
Toelichting / Voorbeeld: Dit sluit ook aan bij meerdere genoemde talenten. Ze is een harde werker en gaat voor haar
doelen.

Competenties / Vaardigheid 3.
Competentie / Vaardigheid 3: Sociaal vaardig
Toelichting / Voorbeeld: Ze kan goed omgaan met onbekenden. Ook op de werkvloer, kledingwinkel, is ze goed in het
maken van contact met klanten. Ze is vriendelijk, open en ontspannen. Dat maakt haar manier van representeren ook
heel authentiek.

Competentie / Vaardigheid 4.
Competentie / Vaardigheid 4: Presenteren
Toelichting / Voorbeeld: Ze is erg goed in het presenteren. Goede uitstraling, verbaal sterk, prettig om naar te
luisteren en om te zien.

Competentie / Vaardigheid 5.
Competentie / Vaardigheid 5: Kleding vouwen
Toelichting / Voorbeeld: Ze is erg handig geworden in het opvouwen van kleding.

Zou je van bovenstaande vijf competenties / vaardigheden er twee willen selecteren voor:
•
mijn persoonlijke ontwikkeling
•
mijn carrière
Kun je me daarbij een tip geven?

Competenties / Vaardigheid persoonlijke ontwikkeling
Competentie / Vaardigheid: Soci aal vaardig
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Als je moe bent word je ook minder sociaal.

Competenties / Vaardigheid carrière
Competentie / Vaardigheid: Schrijven
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Ik vind dat je professioneel schrijfster moet worden.

•

Communicatie

Toelichting:
Goed kunnen communiceren is de basis va n iedere relatie, zowel zakelijk als privé.

Welke 2 sterke kanten van mijn communiceren met anderen kun je van mij opnoemen die er volgens
jou meteen uit springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Communiceren: sterke kant 1.
Communiceren: sterke kant 1: Duidelijk

Toelichting / Voorbeeld: Je communiceert duidelijk.

Communiceren: sterke kant 2.
Communiceren: sterke kant 2: Leuke metaforen
Toelichting / Voorbeeld: Zeker bij informele gesprekken gebruik je altijds zulke originele metaforen. Grappig.

Zijn er ook twee punten in mijn communicatie met anderen waarop ik mij verder kan ontwikkelen?

Communiceren: ontwikkelpunt 1.
Communiceren: ontwikkelpunt 1: Zachter praten
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Soms stijgt je volume nogal door je enthousiasme.

Communiceren: ontwikkelpunt 2.
Communiceren: ontwikkelpunt 2: concentreren op prioriteiten
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Jij hebt sowieso moeite met concentratie. In een kledingwinkel is het wel van belang
dat je je onderwerpen aanpast naar klantvriendelijk. Soms sta je met collega's heel diepgaande, serieuse gesprekken
te voeren over gevoelige onderwerpen. Dat kun je beter bewaren voor als de klanten de winkel weer uit zijn.

•

Blinde vlek

Toelichting:
Iedereen heeft één of meerdere blinde vl ekken die zelf niet zi chtbaar zijn voor
hemzelf, maar wel voor een ander.
• Wa t zi jn mijn blinde vl ekken?
• Wa t ka n ik doen om deze blinde vl ekken kleiner te maken?

Welke blinde vlekken heb ik volgens jou, en welke tip geef je me daarvoor?

Blinde vlek & Tip
Blinde vlek / vlekken: Enthousiasme

Toelichting / Voorbeeld / Tip: Misschien heb je door je enthousiasme niet altijd alles in de gaten.

Tot slot
Ik kan het me bijna niet voorstellen… , maar ben je misschien iets vergeten mee te delen in
voorafgaande feedback? Gebruik dan deze ruimte voor overige tips en verbeterpunten. Dank je wel voor
het invullen van dit feedbackformulier!

Tot slot…… Aanvullingen / Opmerkingen / Complimenten?
Aanvullingen: Heb ik niet

Tips / Complimenten:

360 graden Feedback Formulier en Vragenlijst
Voor mijn opleiding Communicatie aan de HvA volg ik het 3e jaars specialisatievak ‘Adviesvaardigheden’.
Éen van de onderdelen van Adviesvaardigheden is Feedback geven en Feedback vragen.
Hieronder staat het 360-graden feedbackformulier. Zou je voor mij onderstaande vragen willen
invullen? Op die manier geef je me goede feedback op de dingen waar ik goed in ben (mijn kwaliteiten,
talenten, competenties en vaardigheden) en de dingen waar ik mij nog verder in kan ontwikkelen.
De vragen voor feedback zijn opgesplitst in vier onderdelen:
• Kwaliteiten / talenten
• Competenties en vaardigheden
• Communicatie
• Blinde vlek
Wil je alle vragen over deze vier onderdelen zo zorgvuldig mogelijk invullen? Van deze feedback kan ik
immers veel leren en krijg ik inzicht in mijn sterke en ontwikkelpunten. Alvast bedankt!

•

Kwaliteiten en talenten

Toelichting:
Een kwaliteit of talent is het vermogen om i ets heel goeds te kunnen, een
bekwaamheid of begaafdheid. Schilderen is bijvoorbeeld een talent, denk
ma a r aan Rembrandt of Pi casso, of een talent voor a cteren.
Da a dkracht en creativi teit zi jn voorbeelden va n kwaliteiten.

Welke 5 kwaliteiten/talenten kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit springen? Kun je
dat met een kort voorbeeld toelichten?

Kwaliteit / Talent 1.
Kwaliteit / Talent 1: Creatief
Toelichting / Voorbeeld: Je voetje van kneedgum is maar een heel klein voorbeeldje ;).

Kwaliteit / Talent 2.
Kwaliteit / Talent 2: Gedreven
Toelichting / Voorbeeld: Je bent gedreven in de studie die je nu doet. Dat merk ik omdat je er veel mee bezig bent en
er ook alles aan wilt doen om die ene gave stageplek te krijgen.

Kwaliteit / Talent 3.
Kwaliteit / Talent 3: Enthousiast
Toelichting / Voorbeeld: Elke opdracht die je moet uitvoeren, pak je op met enthousiasme. Of je het een leuke
opdracht vindt of niet, je probeert er altijd iets van te maken.

Kwaliteit / Talent 4.
Kwaliteit / Talent 4: Spontaan
Toelichting / Voorbeeld: Spontaniteit zit in je persoonlijkheid. Je bent goed in het maken van een spontane babbel.
Daarnaast ben je ook spontaan in je acties, zoals de reisjes die je maakt naar Rome.

Kwaliteit / Talent 5.
Kwaliteit / Talent 5: Presenteren
Toelichting / Voorbeeld: Bij alle ‘voorstellingen’ die wij opvoerden deed jij het woord. Verder weet ik dat je het leuk
vindt om te doen en dat je in groepen ook vaak degene bent die gevraagd wordt om te presenteren. Alle kwaliteiten
die ik hierboven genoemd heb, dragen hieraan bij.

Zou je van bovenstaande vijf kwaliteiten / talenten er twee willen selecteren die:
•
niet tot hun recht komen of nog tot ontwikkeling moeten komen, of
•
negatief worden ingezet, of
•
kwaliteiten/talenten waarin ik doorschiet en die mijn valkuil zijn geworden
En kun je me daarvoor een tip geven?

Kwaliteit / Talent 4.
Kwaliteit / Talent: Spontaan
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Spontaniteit kan ook de verkeerde kant op gaan als je dingen doet zonder er bij na te
denken, maar volgens mij weet je dat ook goed van jezelf.

Kwaliteit / Talent …….
Kwaliteit / Talent: De rest van de talenten kunnen niet echt op een verkeerde manier ingezet worden vind ik.
Toelichting / Voorbeeld / Tip:

•

Competenties en vaardigheden

Toelichting:
Competenties zi jn kennis en va ardigheden. Competenties zi jn niet aangeboren,
ma a r ontstaan door i ntensief en doelbewust oefenen. De Engelse ta al l eren i s
bi jvoorbeeld een competentie, of een s tudie volgen, zoals een MBA behalen.

Welke 5 competenties/ vaardigheden kun je van mij opnoemen die er volgens jou meteen uit
springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Competentie / Vaardigheid 1.
Competentie / Vaardigheid 1: Engels

Toelichting / Voorbeeld: Je kunt jezelf goed redden in het Engels. Vooral Engels spreken gaat je erg goed af.

Competentie / Vaardigheid 2.
Competentie / Vaardigheid 2: VWO diploma, rijbewijs, dat soort dingen

Toelichting / Voorbeeld: lijkt me duidelijk

Competenties / Vaardigheid 3.
Competentie / Vaardigheid 3: Goed kunnen schrijven ondanks je dyslexie.

Toelichting / Voorbeeld:

Competentie / Vaardigheid 4.
Competentie / Vaardigheid 4: Gidsen in Rome

Toelichting / Voorbeeld:

Competentie / Vaardigheid 5.
Competentie / Vaardigheid 5: Samenwerken
Toelichting / Voorbeeld:

Zou je van bovenstaande vijf competenties / vaardigheden er twee willen selecteren voor:
•
mijn persoonlijke ontwikkeling
•
mijn carrière
Kun je me daarbij een tip geven?

Competenties / Vaardigheid persoonlijke ontwikkeling
Competentie / Vaardigheid: Samenwerken
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Samenwerken is soms irritant, maar blijft toch altijd nodig in het leven.

Competenties / Vaardigheid carrière
Competentie / Vaardigheid: Engels
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Ga je vast nog veel nodig hebben als je stage gaat lopen in Nieuw Zeeland!

•

Communicatie

Toelichting:
Goed kunnen communiceren is de basis va n iedere relatie, zowel zakelijk als privé.

Welke 2 sterke kanten van mijn communiceren met anderen kun je van mij opnoemen die er volgens
jou meteen uit springen? Kun je dat met een kort voorbeeld toelichten?

Communiceren: sterke kant 1.
Communiceren: sterke kant 1: Je bent niet verlegen.
Toelichting / Voorbeeld: Je bent niet bang om een praatje te maken en te zeggen waar je voor staat.

Communiceren: sterke kant 2.
Communiceren: sterke kant 2: Je hebt een goed gevoel voor humor.
Toelichting / Voorbeeld: Met jou kan je altijd lachen.

Zijn er ook twee punten in mijn communicatie met anderen waarop ik mij verder kan ontwikkelen?

Communiceren: ontwikkelpunt 1.
Communiceren: ontwikkelpunt 1: Anderen laten praten.
Toelichting / Voorbeeld / Tip: Hier hebben we het nog over gehad :p. Dus ook hier heb je alweer door dat je af en toe
een stapje terug moet nemen.

Communiceren: ontwikkelpunt 2.
Communiceren: ontwikkelpunt 2: Geen idee…
Toelichting / Voorbeeld / Tip:

•

Blinde vlek

Toelichting:
Iedereen heeft één of meerdere blinde vl ekken die zelf niet zi chtbaar zijn voor
hemzelf, maar wel voor een ander.
• Wa t zi jn mijn blinde vl ekken?
• Wa t ka n ik doen om deze blinde vl ekken kleiner te maken?

Welke blinde vlekken heb ik volgens jou, en welke tip geef je me daarvoor?

Blinde vlek & Tip
Blinde vlek / vlekken: Ik denk dat jij heel goed weet van jezelf wat je blinde vlek is. En je weet ook goed hoe je
daarmee om moet gaan.
Toelichting / Voorbeeld / Tip:

Tot slot
Ik kan het me bijna niet voorstellen… , maar ben je misschien iets vergeten mee te delen in
voorafgaande feedback? Gebruik dan deze ruimte voor overige tips en verbeterpunten. Dank je wel voor
het invullen van dit feedbackformulier!

Tot slot…… Aanvullingen / Opmerkingen / Complimenten?
Aanvullingen: Kusjes

Tips / Complimenten: Je bent een lekker ding! En ik denk dat je een super goede communicatie specialist wordt ;)

