
 
 

SOLUTION FOCUS FEEDBACK 
 

“Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn” 
 
Dat is een oud spreekwoord en gaat nog elke dag op. Het betekent dat mensen eerder naar je luisteren als je op een 
vriendelijke manier met hen omgaat, dan wanneer je bits en lelijk doet. 
 
Nou is feedback geven voor veel mensen een precair onderwerp. Bij de vele teams die wij getraind hebben is het 
probleem over het algemeen dat teams niet goed samenwerken, omdat collega’s praten over elkaar in plaats van 
met elkaar. Het lijkt dus makkelijker te zijn om je ongenoegen te uiten aan een collega die niks met de situatie te 
maken heeft, dan om het direct tegen de collega te zeggen waar het om gaat. 
 
Vaak komt dat omdat wij mensen kritiek of feedback persoonlijk opvatten. Ook heeft het te maken met hoe iemand 
iets brengt. Het is de toon die de muziek maakt, maar dan moet die muziek wel zijn afgestemd op de persoon en 
moet de ander wel bereid zijn om naar de muziek te luisteren. 
 
Er zijn natuurlijk vele technieken in omloop en er zijn boekenkasten vol geschreven over hoe je feedback kunt geven 
en ontvangen. Toch ontbrak er nog iets aan al die manieren, omdat ze vooral zijn gericht op het gedrag waar je je 
aan stoort en omdat je toch een vorm van kritiek uit waar een ander niet altijd op zit te wachten. 
 
Feedback wordt pas echt nuttig als het veel meer een onderdeel van de cultuur wordt waarin je elkaar feedback 
geeft om met elkaar verder te groeien en te blijven ontwikkelen. Dan ben je erop gericht een ander verder te helpen 
en is feedback geven dus niet meer een vorm van kritiek, maar een middel om je bewust te worden van hoe het nog 
beter zou kunnen. 
 
Wat daarin blijft helpen is dat de juiste voorwaarden worden geschept zodat feedback ook echt aankomt bij de 
ander. 
 

Voorwaarden voor succesvolle feedback: 
• Geef zo concreet mogelijk aan wat je wel graag wilt 

• Geef feedback op het gedrag van iemand in de vorm van een wens of suggestie 
• Doe het één op één zodat een ‘arena’ effect kan worden voorkomen, anders kan iemand zich toch nog 

aangevallen voelen 

• Stel aan het eind een vraag zodat de ander mee kan denken met een passende oplossing die voor hem het 
beste werkt 

 
De techniek die helpt om feedback zo goed mogelijk over te laten komen is de Solution Focus 3G methode. De 
methode bestaat uit de drie g’s die staan voor gewenst gedrag, groter effect en de goede vraag. Hieronder wordt 
iedere “g” toegelicht. 
 

 
  



De Solution Focus 3G methode 
 

1. Gewenst gedrag 
Met de eerste “g” benoem je het gedrag dat je graag zou willen zien of wat je anders zou willen. 

 
2. Groter effect 

De tweede “g” zorgt ervoor dat je het grotere effect benoemt als de ander het gewenste gedrag laat zien. Je 
geeft aan wat het de ander, en jullie samen, zou opleveren als het lukt om dit gewenste gedrag te laten zien. 
Welk groter positief effect heeft dat op jullie samenwerking? 

 
3. Goede vraag  

De derde “g” staat voor het stellen van de goede vraag aan de ander om de ander mee te laten denken en 
onderdeel te maken van een oplossing waar jullie beiden tevreden over zijn. Vraag door op hoe de ander 
denkt over jouw voorstel: “Hoe zou dat voor jou kunnen werken?” 

 
Voorbeeld: als je feedback met behulp van de Solution Focus 3G richtlijnen geeft, krijg je de volgende situatie met 
betrekking tot het meerdere keren te laat komen van een collega bij een meeting. 
 

1. Gewenst gedrag 
Ik zou het fijn vinden als je om 8:30 uur bij de meeting kunt zijn.  
 

2. Groter effect 
We kunnen dan gelijk beginnen, zodat we ook op tijd weer kunnen afronden en dat is fijn voor het verloop 
van de rest van de dag. 
 

3. Goede vraag (om de ander zijn eigen oplossing te laten bedenken) 
Ik wil graag met je meedenken. Welke ideeën heb jij erover? 

 
Bij de Solution Focus 3G methode geef je aan wat je graag anders zou willen bij de eerste “g” en daarnaast geef je 
ruimte aan de ander om daar zelf over na te denken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de ander ook echt met 
jouw feedback aan de slag gaat. Juist omdat er ruimte is voor zijn eigen idee of mening, nodigt het de ander uit om 
verder in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen die voor jullie beiden werkt. 
 
De intentie van Solution Focus feedback is dat je feedback geeft om de samenwerking te verbeteren. Je houding ten 
opzichte van de ander is dus niet belerend, maar meer onderzoekend en meewerkend. 
 
Door de Solution Focus 3G methode toe te passen zul je merken dat de ander de feedback minder snel als kritiek 
opneemt en daardoor eerder geneigd is iets met de feedback te doen. Zo word je impact vergroot en de 
samenwerking versterkt. 
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