
www.feedforwardanalyse.nl                          T.035 - 6037979              

Word een 
gecerti fi ceerd 
feedforward 
professional

benut zelf de kracht van 
de feedforward analyse™ 

ti jdens coaching, workshops, 
beoordelingsgesprekken en 

trainingen.

“Dit is heel stimulerend. Het geeft aan 
waar je wat te winnen hebt en in kunt 
groeien. Na het terugkoppelgesprek 
geloof ik er ook echt in dat me dat 

Renée-Andrée Koornstra - Head Central Personnel FOM
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“Feedforward is voor mij 
een bevesti ging van hoe 
ik in elkaar zit en acteer 
en geeft  inzicht in hoe 
ik mijn kwaliteiten nog 
eff ecti ever kan inzett en.”
Annie Oude Hengel - Manager Heineken
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Eerst ga je zelf ervaren wat de 
kracht van feedforward is. Je 
ontvangt een link met uitleg om zelf 
je eigen kwaliteiten te selecteren 
(duurt ongeveer 10 minuten) en 
daarna een email met uitleg om 
door te sturen naar zoveel mogelijk 
respondenten (360 graden: collega’s 
op verschillende niveaus en privé 
en zakelijke relati es). Voorafgaand 

We plannen na je aanmelding met jou en Muriel Schrikkema het 
terugkoppelgesprek in (via Skype, telefoon of op ons kantoor in Hilversum) 
en evalueren daarna of je de opleiding tot gecerti fi ceerd feedforward 
professional wilt vervolgen.

aan het terugkoppelgesprek 
met Mrs. Feedforward, Muriel 
Schrikkema, ontvang je alvast je 
eigen feedforward rapportage en 
een korte huiswerkopdracht. Waarop 
wil je verbeteren? Wat zou je in je 
werk nog beter willen doen? Met 
andere woorden: Welke meetlat wil 
jij gebruiken in de rapportage?

Tijdsduur: gemiddeld twee weken voor verzamelen 
respondenten, daarna ontvang je jouw rapportage 
met huiswerkopdracht en na een paar dagen zal het 
terugkoppelgesprek (gemiddeld 1 uur) plaatsvinden.

Kosten: €450,- inclusief onbeperkt aantal respondenten, 
persoonlijke rapportage (NL en/of EN), en 
terugkoppelgesprek (Skype, telefoon of op ons kantoor in 
Hilversum).

“Het is heel prettig om op deze manier naar jezelf en anderen te 
kijken. Ik heb nu een betere indruk van het ontwikkelpotentieel 
van mijn afdeling.”
Karin van der Ploeg - Manager Team Strategisch Omgevingsmanagement Liandon

Persoonlijke feedforward analyse™ 
en terugkoppelgesprek

Module 1: 

Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.
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Tijdens module 2 leer je hoe eenvoudig het is om feedforward analyses uit 
te zett en en rapportages te downloaden. Daarnaast gaan we vooral veel 
oefenen met het interpreteren en terugkoppelen van de resultaten. Je leert 
en oefent onder andere:

Data: zie website (htt ps://www.leiderschapontwikkelen.nl/
trainingsagenda)

Tijdsduur: 2 dagen (09.30 – 17.00 uur)
Locati e: Den Dolder

Inclusief: 5 grati s feedforward analyses t.w.v. €100,- per 
stuk.

Individuele feedforward 
profi elen en terugkoppeling

Module 2: 

Wat de kracht is van feedforward t.o.v. feedback.
Hoe High Performance Organisati es feedforward gebruiken om 
de prestati es te verbeteren.
Hoe de feedforward analyse™ soft ware werkt.
Welke meetlat een deelnemer (manager of medewerker) kan 
gebruiken om de resultaten tegen af te zett en.
Hoe jij als gecerti fi ceerd feedforward professional de rapporta-
ges snel kan analyseren.
Waarom feedforward ook voor medewerkers zeer geschikt is.
Hoe je terugkoppelgesprekken het meest eff ecti ef kan voeren.
Hoe je het rapport omzet in acti es.



© Direction Europe BV  - www.feedforwardanalyse.nl  – T. 035-6037979

“Enorme bron van informati e; 
wat een rijk instrument. Met 
de resultaten kan ik dieper, 
omdat het open en positi ef 
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“Snel en zeer 
gebruikersvriendelijk. Het 
voelt als een warm bad en 
het mooiste is dat er iets 
uitkomt waarvan je weet 
en voelt dat je aan moet 
werken wil je verder komen.”
Bas Oude Elberink  - Directeur Nederlandse Internisten Vereniging
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Tijdens module 3 starten we kort met ervaringen en ti ps na het eerste 
gebruik van de individuele feedforward analyse™. Daar na leer je in ti en 
minuten hoe je groepsprofi elen kunt aanmaken in de soft ware. De rest van 
het dagdeel leer en oefen je onder andere:

* Gecertifi ceerde feedforward professionals ontvangen na het 
volgen van module 2 vijf gratis feedforward analyses. Daarnaast 
ontvang je als gecertifi ceerd feedforward professional 50% 
(= €100,-) korting op de kosten op elke individuele feedforward 
analyse™ (facturatie per kwartaal op basis van afgenomen 
feedforward analyses). De licentiekosten voor het gebruik van 
de software (inclusief software updates, onderhoud, hosting, 
server opslag, helpdesk en ontwikkeling) bedragen € 375,- per 
jaar (vrijgesteld van BTW).

Tijdsduur: 9.30 – 12.30 (data training plannen we met u in 
na uw aanmelding)

Groepen, Teams en Organisati es
Module 3: 

Het analyseren van verschillende groepsprofi elen.
Oefenen met toepassingen ti jdens workshops, teamsessies, etc.
Je beheerst niet alleen de theorie rond feedforward, je kunt deze 
ook in de prakti jk toepassen.
Wanneer je feedforward kan inzett en binnen teams en organisa-
ti e breed..
Inclusief certi fi cering voor terugkoppeling aan groepen (opmaken 
van groepsprofi elen is kosteloos binnen de feedforward soft -
ware)
.
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 “Uit de feedforward 
analyse komen veel 
directere en beter 
herkenbare punten. 
Zonder kille cijfers!”

Michiel Meeues - Front Offi  ce & Reservati on Manager Park Plaza 
Hotels
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Om iedereen de kracht van feedforward te laten ervaren zijn wij een 
certi fi ceringstraject gestart voor interne en externe coaches, trainers en 
HR-professionals. Toegankelijk voor iedereen die op basis van feedforward 
het beste uit managers en medewerkers wil halen, die de onderlinge 
samenwerking wil verbeteren, de kwaliteiten van iedereen in een 
(zelfsturend) team wil achterhalen of die High Performance Individuen, 
Teams en Organisati es wil creëren.:

Module 1: € 450,-
(na afl oop van module 1 kun je jouw aanmelding defi niti ef 
bevesti gen, we plannen dan ook module 3 met je in) 

Module 2 en 3: € 1.825,- (inclusief vijf grati s feedforward 
analyses t.w.v. €500,-)

Certi fi ceringstraject 
voor interne en externe coaches, trainers 
en HR-professionals

Investering: 

Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.
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Van inschrijven tot gecerti fi ceerd 
feedforward professional

De stappen:

1

2

3

5

6

4

Je schrijft je op onze website (https://www.
leiderschapontwikkelen.nl/trainingsagenda) in voor de 
trainingsdata van module 2.

Wij nemen contact met je op en plannen eerst jouw 
persoonlijke feedforward analyse™ en terugkoppelgesprek 
in.

Je ontvangt een link voor het starten van jouw feedforward 
analyse™ en na twee weken ontvang je jouw persoonlijke 
rapportage en een korte huiswerkopdracht, voorafgaand aan 
het terugkoppelgesprek met Muriel Schrikkema.

Na het terugkoppelgesprek kan je besluiten om defi nitief 
deel te nemen aan module 2.

Na het volgen van module 2 ontvang je toegang tot de 
feedforward software en tevens vijf gratis feedforward 
analyses (t.w.v. €500,-), zodat je direct kan starten binnen 
jouw organisatie of bij cliënten.

Na gebruik in de praktijk volg je module 3 (09.30 - 12.30 
uur) op één van de met jou afgesproken data. Module 3 
helpt je eventuele overgebleven vragen beantwoord te 
krijgen en kijken we met specifi eke aandacht naar de analyse 
van groep/teamprofi elen.



© Direction Europe BV  - www.feedforwardanalyse.nl  – T. 035-6037979

Na afl oop van module 3 ontvang je jouw certifi caat, digitaal 
logo en word je tevens feedforward licentiehouder (de 
licentiekosten zijn voor o.a. software updates, onderhoud, 
hosting, beveiliging, helpdesk en ontwikkeling en zijn in het 
1e jaar gratis, daarna €375,- per jaar).

Na de certifi cering ontvang je op elke door jou afgenomen 
feedforward analyse™ een korting van 50% (= €100,-) op 
de adviesprijs van €200,-. Aan het eind van ieder kwartaal 
ontvang je een factuur voor de afgenomen feedforward 
analyses in dat kwartaal. Er is geen minimaal of maximaal 
aantal af te nemen analyses. Gebruik je de software binnen 
je organisatie, dan ontvang je dus een korting van €100,- op 
iedere feedforward analyse™. Gebruik je de software als 
trainer/coach/adviseur bij klanten, dan is de verkoopprijs aan 
jouw klanten €200,- (dit is exclusief terugkoppelgesprek en 
een eventuele training, ontwikkeltraject, coaching, etc. die 
je in rekening brengt) en koop je de feedforward analyses in 
voor €100,-.

7

8

Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw en de feedforward soft ware en rapportage 
voldoen aan alle AVG / GDPR voorwaarden.



De feedforward analyse™ is concreter dan veel andere 
360° assessments en drijfveren testen, positief opzet, 
ontwikkelingsgericht en geeft concrete handvatten ter 
verbetering en ontwikkeling.

Als gecertifi ceerd feedforward professional kan je 
zelfstandig aan de slag met individuele en groepsresultaten.

Gevalideerde lijst met 48 management- en 
leiderschapskwaliteiten.

Je onderscheidt jezelf met een uniek tool om op basis van 
kwaliteiten écht te werken aan verbetering (afhankelijk van 
de gekozen meetlat).

Je wordt tevens feedforward licentiehouder (1e jaar gratis, 
daarna €375,- per jaar).

Na de certifi cering ontvang je op elke individuele 
feedforward analyse™ een korting van 50% (= € 100,-).

Je ontvangt tijdens het traject vijf (5) gratis feedforward 
analyses t.w.v. €500,-.

Het aanmaken van groepsrapportages is kosteloos.

Geen maximum aan het aantal respondenten per 
deelnemer.

Alle bedragen vrijgesteld van btw.

Ondersteuning (telefonisch en video’s) indien noodzakelijk.

Toegang tot netwerk van gecertifi ceerde feedforward 
professionals.

Certifi caat, certifi ceringslogo voor op website, LinkedIn, etc.

Kosteloos telefonische consultatie met Muriel Schrikkema 
wanneer je twijfelt over de analyse van specifi eke profi elen.

Enkele voordelen

© Direction Europe BV ontwerp: kommotiv.nl

“Indrukwekkend rapport, zorgvuldig en duidelijk. 
Complimenten!”

Guido Roijen - HR manager Vested

info@feedforwardanalysis.com


