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Het bestuur van de NWIP nodigt u allen van harte uit deel te 
nemen aan de workshop: 
 

Omgaan met kritiek 
Zeggen wat je denkt op een manier die onderlinge relaties   

èn het grotere geheel versterkt. 
 

Zaterdag 2 maart 2013 van 10.30 uur tot 12.30 uur. 
Vergader- en congrescentrum De Schakel te Nijkerk. 
 

Inleiding 
We hebben het allemaal wel meegemaakt. Je werkt of leeft in een situatie waarin je je niet 
gelukkig voelt. Je weet dat je zo onvoldoende tot je recht komt en dat je functioneren eronder 
lijdt. Om één en ander op te lossen zal er  iets moeten veranderen. Jij zult anderen duidelijk 
moeten maken wat er volgens jou anders en beter kan. Dit word je niet altijd in dank 
afgenomen. En soms lijkt de situatie eerder te verslechteren dan te verbeteren. 
 
Je bent niet de enige die dergelijke situaties meemaakt. Regelmatig lezen we erover in de 
krant. Zoals de chirurg van een Amsterdams ziekenhuis die vanwege kritiek op zijn collega’s 
werd ontslagen. En ook in huiselijke kring ervaren gezinsleden dat zij door het geven van 
kritiek verder van elkaar kunnen komen te staan. Beide situaties laten zien dat het niet 
eenvoudig is je kritiek zo te geven dat er op een constructieve manier mee wordt omgegaan.  
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Individualpsychologie 
De Individualpsychologie benadrukt het belang van samenwerking vanuit gemeenschaps-
gevoel. Wat veronderstelt dat men op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt aan 
gemeenschappelijke en individuele doelen en daarbij het ‘wij’ zich zo ontwikkelt dat ook het 
‘ik’ daarin een plaats heeft gekregen. 
Maar . . . 

o Is het mogelijk voor je eigen mening op te komen op een manier die de onderlinge 

relatie versterkt èn positief bijdraagt aan het grotere geheel? 

o Hoe maken we duidelijk wat er volgens ons anders en beter kan op een manier die de 

onderlinge relatie en samenhang versterkt? 

o Hoe kunnen we constructief omgaan met kritiek van anderen?  

o Welke rol kunnen minder- en meerderwaardigheidsgevoelens hierbij spelen?  

De workshop 
Bovenstaande vragen komen in deze workshop aan de orde. Zowel tijdens de inleidingen als 
tijdens de oefeningen waarbij de deelnemers worden uitgenodigd actief bij te dragen vanuit 
hun eigen kennis en ervaringen met het ontvangen en geven van kritiek. 
 
De workshop wordt gegeven door Pauline Hofstra en Gerard Kulker. 
Pauline Hofstra is psycholoog en begeleidt o.a. mensen die vastlopen in relaties en moeite 
hebben kritiek te geven of te ontvangen. 
Gerard Kulker is organisatie adviseur in veranderende omstandigheden. Juist in die 
omstandigheden is het goed elkaar te stimuleren, maar ook kritisch je bijdrage te leveren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Workshop Omgaan met kritiek 
 
Bestemd voor: iedereen die op een constructieve manier om wil gaan met kritiek en zich 
wil laten inspireren door Individualpsychologische principes. 
Locatie:  De Schakel  
Adres: Oranjelaan 10, 3863 CX Nijkerk 
Datum: 2 maart 2013 van 10.30 uur tot 12.30 uur. 
Kosten: € 7,50 
 
Bereikbaarheid 
Per auto: via de A28 vanuit Zwolle richting Amersfoort of andersom tot afslag Nijkerk. Bij 
de Schakel is gratis parkeergelegenheid. 
Per trein: NS station op loopafstand. 


