Evaluatie Secretaresse Groeidag 23 november 2012. Workshop + Plenaire Sessie
Heeft de workshop toelichting
aan jouw
verwachting
voldaan?

Heb je
toelichting
nieuwe
inzichten
gekregen?

Hoe vond je toelichting
de
presentatie
van de
workshopleider?

Welk cijfer toelichting
geef je aan
de gehele
workshop?

7,50

Op termijn wil ik hier
meer op trainen.

7,83

7,33

Eigenlijk te kort.

8,00

Digitaal inzicht en
overzicht. Dingen uit je
hoofd.

8,75

8,00

Gevarieerd, veel
tools

8,10

Outlook heeft veel
8,50
geheimen. De
eerstvolgende werkdag
ga ik er mee aan de slag.

8,00

8,07

Leuke leerdoel voor
8,21
mijzelf gekregen.
Ik kan hier echt iets mee.
Ik ga me hier nog meer in
verdiepen.

7,43

Heel persoonlijk.
Goede groepsgrootte.
Verfrissend.

8,50

Dankzij het plakken van
post-its heb ik nu echt
mijn prioriteiten
gevonden.
Bewustwording van de
dagelijkse praktijk.
Vooral bevestiging
gekregen.

Goede lijn,
8,75
begrip,
duidelijk
taalgebruik.
Enorm goed!

Mijn complimenten!

Authentiek presenteren
ja: 75%
gedeeltelijk: 25%

How to organize it
ja: 50%
gedeeltelijk: 50%

Outlook
ja: 50%
gedeeltelijk: 50%

Sta je vrouwtje!
ja: 30%
gedeeltelijk: 70%

Work Life Balance
ja: 100%

Boven
verwachting.
Erg leuk. Actief.

9,25
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Intervisie
ja: 90%
gedeeltelijk: 10%

Verrassende
nieuwe inzichten.

8,67

Leuke leerzame methode 8,92
om problemen te
bespreken en
oplossingen te vinden.

8,42

Je krijgt echt tips
waar je meteen
iets mee kan.

Bewustwording, gevolg 8,36
van het gedrag / vragen.
Het waren geen nieuwe
dingen voor mij. Wel
goed als opfrisser.
Twee actiepunten kan ik
echt meenemen!

7,64

Goede tips.
Goede inhoud!

Klantgericht Werken = communiceren
ja: 90%
gedeeltelijk: 5%
nee: 5%

7,57

Plenaire sessie: Typisch jij! scoren vanuit je vrouwelijke talenten
ja: 90%
gedeeltelijk: 10%

Het was leuke
verhelderende
sessie.
Super interessant
en inspirerend.
Erg leuk. Duidelijk.
Leerzaam.
Boven verwachting
door inzet van
acteur en
afwisselende
verhalen / vormen.
Verfrissend.

8,10

Dat je meerdere types in
je hebt en dat het met de
tijd verandert in je leefen werkpatroon.
Ik kende de typen al
maar weet nu hoe ik het
wil gaan inzetten.
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8,83

Goed en
helder
gebracht
Vooral door
medewerking
acteur wordt
de bedoeling
goed
duidelijk.
De combi van
informatie
krijgen
afgewisseld
door rollenspel was een
erg leuk
samenspel!

8,05

Zo enorm leuk.
Geen
verbeterpunten.
Ik zit op een
kruispunt en dan
is dit onderwerp
van belang voor
mijn eigen
inzichten.
Leuk om te
ervaren waar ik
nu sta en welke
uitdagingen ik nog
te gaan heb.

