
Tot hier en niet verder! - dinsdag 5 november 2013 
Evaluatie 
Mathilde Bos 

Opmerkingen van de bezoekers 
• Flexibele houding, goed toegankelijk 
• duidelijk in taal en leiding, kwam wel steeds tussendoor op eigen onderwerp terug.  
•

• Tot hier en niet verder! - dinsdag 5 november 2013 

Evaluatie 
Mathilde Bos 
Wat vindt u van: 

Opmerkingen van de bezoekers: 
• Had ook graag meer gehoord over de geriatrische client/patient en willekeurige agressie. 
• rots en water is interessant, misschien een leuk oefening ? 
• Mooi verhaal . Rots en water spreekt mij aan. Ik heb het nu al in een les gebruikt!Een gevoelig 

oor of een scherpe tong? - dinsdag 6 november 2012 

Evaluatie 

Mathilde Bos 
Wat vindt u van: 

Opmerkingen van de bezoekers: 
• rustig en prettig om naar te luisteren 
• is goed 
• Zeer prettige en vriendelijke stem, fijn om naar te luisteren (rustig). Staat goed in contact met 

de deelnemers, erg toegankelijk.  
• Helaas een wat aarzelend begin, maar dit werd hersteld.  

Wat vindt u van het dagvoorzitterschap? 4,09 1 = laag 5 = hoog

- de presentatietechniek? 3,91 1 = laag 5 = hoog

- de inhoud van de bijdrage? 4,00 1 = laag 5 = hoog

- de presentatietechniek? 4,00 1 = laag 5 = hoog 

- de tijdsbewaking? 4,82 1 = laag 5 = hoog 

- het stimuleren van de interactie? 4,27 1 = laag 5 = hoog 



Een gevoelig oor of een scherpe tong? - dinsdag 6 november 2012 
Evaluatie 

Mathilde Bos 
Wat vindt u van: 

Opmerkingen van de bezoekers: 
• niet veel nieuws, wel goed voor de herhaling 
• Plezierig om naar te luistern herkenning van de werkvloer. Misschien eens een uitnodigen 

voor een bijeenkomst fam.PG bewoners? 
• Duidelijk met voorbeelden uit praktijk, gaat in op wat speelt onder de deelnemers. 
• Goed, interessant en interactief. 
• sexuele intimidatie helaas niet genoeg aan bod gekomen. 
• Hierbij had ik mij meer ingesteld op beroepsgroep inhoudelijke informatie. Door de 

gevarieerde samenstelling van de groep werd er niet de door mij gewenste diepte ingegaan.  

- de praktische toepasbaarheid van het betoog? 4,09 1 = laag 5 = hoog 

- het niveau van de bijdrage? 4,09 1 = laag 5 = hoog 

- de presentatietechniek? 4,00 1 = laag 5 = hoog 


