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EVALUATIE Basics Clinical Leadership Programma 
 
 
De kwaliteit van onze cursussen heeft steeds onze aandacht. Je mening is van groot belang voor het verbeteren 
van deze kwaliteit. Wil je zo vriendelijk zijn onderstaande lijst in te vullen? Hartelijk dank voor je medewerking. 
Hoe waardeer je de volgende onderdelen van het programma: 
 
Wat heeft de tweedaagse gegeven? 
- Gevoel van de “fish market” Seattle (video, flow vanuit gedeelde visie) 
- veel geleerd, in the lead zijn likt enorme inspanning maar geeft energie 
- komt op ideaal moment. Eye-opener. Fijn dat RvB stimuleert dat je je eigen leider bent.  
  Geeft energie, geprikkeld dit in het team toe te passen. Dank! 
- Zin dingen aan te pakken! Opengebroken. Goed moment in mijn leven, leuk! 
- Bewust geworden: wie goed doet goed ontmoet 
- Shock hoeveel we niet wisten (over het krachtenveld) Zelf hou ik alles bij via Skippr! Heel leuk, wil weer gaan       
  ondernemen, optimisme 
- Energie en vertrouwen, actief door challenge 
- dag 1 deels herhaling startconferentie. Blij van tweede ochtend, vertrouwen gekregen door de middag  
  (challenge). Ik ga ervoor! 
- Energie en eigenaarschap, vasthouden! Zoals ik hoopte. Dank! 
- Vertrouw op jezelf. Alles komt samen 
- Omslag, verandering. Ogen geopend. Kracht. 
- Samenwerken. Geeft veel energie, ondanks zware werk. Betekent veel. Samen blijven doen! 
- Begin het te snappen. Onverwacht leuk vanochtend (krachtenveld) 
- heel inspirerend, boeiend, werken vanuit de Bedoeling! Bezwaard gevoel door de challenge, ervaren als  
  geforceerd vanuit de systeemwereld. 
 

23 mei 2016 
“Focus” Frank Berends 
2 uitstekend  10 goed   0 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
 
“(Zelf-) sturing en persoonlijk leiderschap” Frans Que  
1 uitstekend  10 goed   2 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
 
“Het vertrekpunt: de Bedoeling, Persoonlijk Kompas”  Elkaar coachen naar een Persoonlijk Kompas 
2 uitstekend  8 goed   2 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 

- Nuttig, 1 op 1 
- Elkaar aanspreken, soms lastig, hoe doe je dat… 

 
 
“Clinical Leadership”  Frans Que 
2 uitstekend  7 goed   1 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
 
“In je element”  Elementenmodel, teamrollen, leergroepen vormen. Frank Berends 
2 uitstekend  8 goed   1 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 
- vernieuwend, zet aan het denken 
 
 
“Persoonlijk Ontwikkelplan”  Elkaar coachen naar een POP in leergroepen 
0 uitstekend  8 goed   4 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 
- Onvoldoende op persoonlijk niveau 
- lastig om te concretiseren 
- weinig tijd 
 
 
“Case Clinics” 
2 uitstekend  7 goed   3 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting 
 

- goede focus, mooie inbreng 
- op zich niet nieuw voor ons geien de intervisie met Balint methode 
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EVALUATIE, vervolg  

 

24 mei 2016 
 
 
“Het Krachtenveld van de GGZ”  Martin de Heer en Audrey van Schaijk 
 
9 uitstekend  3 goed   0 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 
- erg verhelderend 
- eye opener 
- zeer informatief 
 
 
 
“Dealen met Krachtenveld”  Cases in 2 groepen 
 
2 uitstekend  7 goed   3 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 
- mooie inbreng goede focus van de groep 
 
 
 
 
“Challenges: Waarmaken”  leergroepen bereiden presentatie voor 
 
5 uitstekend  5 goed   2 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 

- leuk en enthousiasmerend 
- origineel 
- ik had tijdens het maken hiervan meer tijd willen hebben, in stukken zodat je er nog over na kan 

denken 
- geeft energie 

 
 
 
 
“Challenges”  Presentaties aan elkaar en DBZen en verandercoaches 
 
4 uitstekend  8 goed   0 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
Toelichting: 
- leuk om van anderen te horen 
 
 
 
 
“Afspraken, evaluatie en afsluiting van de 2 daagse” 
 
2 uitstekend  7 goed   0 redelijk 0 matig  0 onvoldoende 
 
 
 
 
Algemene opmerkingen: 
- inspirerend 
- ik weet nu enigszins hoe ik geen speelbal meer kan zijn 
- leuke inspirerende cursus! 
- circuitoverstijgende challenge was mij bij aanvang niet duidelijk dat dit de bedoeling was en is mij nogal  
  overvallen 
- ik vond de sessies van 2 uur achter elkaar erg lang. Ik zou liever meerdere kortere pauzes willen om de                                
  aandacht erbij te kunnen houden 
- fijn die meditaties 
- leerzaam, geeft nieuwe inspiratie en energie 
- uitstekende tweedaagse 
- geheel is meer dan de som der delen 
- dag 1 had veel overlap met de startconferentie waar de meesten al waren 


