
 

 

Evaluatie training Zorg van de Zaak 

Opdrachtgever: Skils 

Training: ACT 

Datum training:  30.09.2019 en 07.10.2019 

Trainer: Jacqueline A-Tjak 

Aantal deelnemers: 9 

      

Rapportcijfers 

Aan de deelnemers zijn vragen gesteld over specifieke aspecten van de training. Bij elke aspect werd hen 

gevraagd een rapportcijfer te geven. Hieronder ziet u de gemiddelde rapportcijfers weergegeven. 

 

Vraag              Uitslag 

In welke mate sluit de inhoud aan op uw verwachtingen? 8,6 

Hoe beoordeelt u de aansluiting van de onderwerpen op uw werk in de praktijk? 8,2 

In welke mate zijn de praktijkvoorbeelden herkenbaar? 8,3 

Hoe beoordeelt u de volledigheid van de onderwerpen? 8,1 

Hoe beoordeelt u de trainer op kennis? 9,7 

Hoe beoordeelt u de trainer op presentatie? 9,2 

Hoe beoordeelt u het trainingsmateriaal? 7,8 

Was er voldoende afwisseling in het programma? 8,4 

Heeft u in de training voldoende kunnen oefenen met de stof? 8,1 

Verwacht u dat de training een positief effect heeft op uw inzetbaarheid/functioneren? 8,4 

Hoe beoordeelt u de inzet van de acteur?  nvt 

Welk cijfer geeft u deze training in zijn geheel? 8,6 

 

 

Wat zijn volgens u de sterke punten van deze training? 

Het zelf oefenen met de theorie in de praktijk. 

Jacqueline heeft veel expertise en staat duidelijk boven de stof. Ze heeft een prettige manier van lesgeven. 

Grote deskundigheid van trainer en bruikbaarheid in de praktijk. 

Rustige uitleg door de trainster en het oefenen met de verstrekte informatie. 

Veel oefenen, begrijpelijke uitleg en het feit dat Jacqueline zelf ook interventies demonstreerde. 

 

Wilt u ook de punten die voor verbetering vatbaar zijn, aangeven? Zo ja, welke zijn dat? 

Voor mij zou een meer praktisch boek handiger zijn, met meer uitgeschreven oefeningen. Gelukkig staan die 

nu ook op de Q-schijf. 

Ik denk dat het zou helpen als de training langer is, zodat er meer geoefend kan worden met de technieken. 

Misschien oefenen in kleine groepjes met casusconceptualisatie. 

In het boek wordt veel verwezen naar bepaalde interventies in andere boeken. Het zou fijn zijn om een 

handout te krijgen met oefeningen. 

Misschien nog gestructureerder aan een casus werken en protocol doornemen? 

 

Aanvullende opmerkingen van de deelnemers: 

Hele fijne training, Jacqueline lijkt alles vanuit rust te doen en dat ervaar ik als prettig en als inspirerend. 

Maakt dat ik zelf ook dingen meer vanuit rust ga doen. 

Hele fijne en nuttige training. 

Ik ben blij de training gedaan te hebben en ga de technieken zeker toepassen. 


