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De kracht van complimenten en feedback 
training voor apotheekteams 

 
Inleiding 
Het geven van complimenten en constructieve feedback zijn belangrijke bouwstenen voor 
teamwork en (persoonlijke) ontwikkeling. ‘Thumbs up’ heeft zijn intrede gedaan dankzij ‘social 
media’ en we zijn scheutig met het uitdelen van ‘likes’. Op de werkvloer zijn we echter niet zo 
snel geneigd een gemeend en oprecht compliment te geven. Dan wordt het persoonlijk en 
dichtbij. Dat geldt wellicht nog sterker voor het geven van feedback op (ongewenst) gedrag. Dat 
vinden de meesten lastig en we weten er niet zo goed mee om te gaan. Toch is juist 
constructieve feedback een krachtig middel om in te zetten als je gedrag wilt veranderen of je je 
verder wilt ontwikkelen. Mits uiteraard op de juiste manier gegeven en ontvangen. Bovendien is 
feedback een van de bouwstenen voor effectief en succesvol teamwork. Ervaring leert ook dat 
een open en veilig feedbackklimaat het werkplezier positief beïnvloedt. 
 
Met deze training krijg je als apotheekteam handvatten om feedback als bouwsteen voor 
teamwork in te bedden in de dagelijkse praktijk. De teamleden weten waaraan een (veilig) 
feedback-klimaat moet voldoen en hoe ze dit samen kunnen creëren. De spelregels van 
complimenten en feedback worden behandeld en er wordt geoefend met het geven en ontvangen 
hiervan. Vervolgens wordt op speelse wijze kennis gemaakt met de kracht van feedback en tips 
en acties uitgewerkt hoe feedback verder gefaciliteerd en geïntegreerd kan worden in het 
dagelijkse werk van het apotheekteam.  
 
Doel 
Het apotheekteam is bekend met de kracht van complimenten en constructieve feedback en 
heeft handvatten aangereikt gekregen om feedback als methode voor effectief teamwork en 
(persoonlijke) ontwikkeling binnen het eigen apotheekteam in te zetten.  
 
Resultaten 
• Deelnemers weten waar een feedback-klimaat aan moet voldoen. 
• Deelnemers beschikken over handvatten om samen een veilig feedback-klimaat te creëren. 
• Deelnemers kennen de regels voor het geven en ontvangen van een compliment. 
• Deelnemers hebben geoefend met het geven van een compliment. 
• Deelnemers kennen de regels voor het geven en ontvangen van feedback. 
• Deelnemers hebben geoefend met het geven een ik-boodschap. 
• Deelnemers beschikken over tips en acties om feedback verder te faciliteren en integreren in 

de eigen apotheekpraktijk.  
 
CanMedsrollen en competenties 

 

Met de training “Feedback voor apotheekteams” werk je actief aan de volgende 
CanMedsrollen en daarbij behorende competenties: 
• Communicator – communicatievermogen. 
• Samenwerker – samenwerkingsvermogen. 
• Scholar – leervermogen. 
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Doelgroep 
• Apotheekteams die aan de slag willen met feedback als bouwsteen voor teamwork. 
• Apotheekteams die een plezierige werksfeer en teamverband willen bevorderen. 
• Apotheekteams die feedback willen integreren in hun dagelijkse routine. 
• Apotheekteams die de volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten. 
• Apotheekteams die het beste uit zichzelf willen halen.  
 
Groepsgrootte 
Afhankelijk van de grootte van het apotheekteam. 
 
Verantwoording en leermethodiek 
De training “De kracht van complimenten en feedback” is interactief en praktijkgericht van opzet.  
 
Inhoud en programma 
• Hoe creëer je een veilig feedback-klimaat. 
• Regels geven en ontvangen compliment. 
• Regels geven en ontvangen van feedback. 
• Oefenen met het geven van complimenten en ik-boodschappen. 
• Tips en acties voor faciliteren en integreren feedback binnen de eigen apotheek. 
 
Duur en locatie  
De training beslaat één dagdeel en kan op eigen locatie worden gehouden of op een locatie naar 
voorkeur. 
 
Data en tijden 
De datum en meest geschikte tijdstip bepalen we uiteraard in overleg.  
 
Certificaat 
Na afronding van de training ontvangen de teamleden op basis van aanwezigheid en actieve 
deelname, een certificaat van het FPZ Instituut. Voor de training zal indien gewenst KABIZ 
accreditatie worden aangevraagd. 
 
Investering 
De investering voor deze in-company training bedraagt  € 1100,00. Hierbij gaan we uit van een 
groepsgrootte van 12 deelnemers. Indien er substantieel meer deelnemers zijn, zal in overleg 
een tweede trainer worden ingezet of de training in meerdere groepen worden gegeven. 
Bovengenoemde investering is inclusief bureauwerkzaamheden, voorbereidingen, 
trainingsmateriaal, hand-outs en certificaten van het FPZ Instituut. 
Het bedrag is echter exclusief 21% btw, eventuele locatie- en arrangementskosten, huur 
audiovisuele apparatuur en reiskosten à € 0,19 per km van en naar trainingslocatie.  
 
Leveringsvoorwaarden 
Op de training “De kracht van complimenten en feedback” zijn de algemene voorwaarden van het 
FPZ Instituut van toepassing. 
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Informatie of een afspraak 
Als je meer wilt weten over wat deze teamtraining voor jouw apotheek kan betekenen, nodigen 
we jou van harte uit contact op te nemen met Randi Vat. Je kunt haar mailen: randi@fpz-
instituut.nl, maar bellen kan natuurlijk ook: 06 104 203 47. 
 
 
 


