CAROLIEN ABRAHAMSE,
MANAGER LEARNING & DEVELOPMENT:

"Feedback helpt ons
onze missie waar te
maken"
Medewerkers van het internationale
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vertelt Carolien Abrahamse, Learning &
Development manager bij PwC.
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Op basis van uitkomsten van verschillende
medewerkerstevredenheidsonderzoeken
klopte PwC met twee doelen aan bij VDS:
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specifieke behoeften van die teams. ‘Hierdoor
varieerden de workshops van twee uur tot
een dag. Dat was voldoende om de
“feedbackknop” weer aan te zetten.
Teamleden volgden de workshop samen. Zo
sla je twee vliegen in een klap: mensen leren
effectief feedback geven en ontvangen, en
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Wil je in jouw organisatie ook met feedback
aan de slag?
VDS biedt naast hands-on workshops ook
diverse andere interventies waarin specifiek
aandacht is voor het belang van feedback
binnen een organisatie, durf in feedback geven,
open communicatie, het feit dat feedback a twoway conversation is en de moeilijkheid van
feedback ontvangen. Kijk voor meer informatie
op www.vds.nl/vds-interventies of neem contact
op via 0346 74 54 00 of info@vds.nl

