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Q2 Waarom?
Answered: 48 Skipped: 17

# RESPONSES DATE

1 Het is zeer leerzaam en steeds weer iets leuks om naar uit te kijken, nu het afgelopen is mis ik het
toch wel!

10/26/2018 5:25 PM

2 Een fantastische en af en toe confronterende ervaring - die daardoor extreem leerzaam was -
aangevuld met een groot aanstekelijk enthousiasme van de gehele groep

10/3/2018 7:39 PM

3 Ik heb me erg kunnen ontwikkelen 9/14/2018 2:43 PM

4 Inspirerend, leerzaam en management masterclass welke de bouwtaal spreekt! 9/14/2018 9:20 AM

5 Je pakt om moment om uit de dagelijkse sleur te komen. En je denkt na over de toekomst met
gelijkgestemden

9/10/2018 12:08 PM

6 Leuk, leerzaam, enthousiaste groep 9/10/2018 9:57 AM

7 Het was een zeer leerzame ervaring. Uit de gigantische hoeveelheid aan informatie haalt iedereen
er uit wat men nodig heeft.

9/10/2018 8:22 AM

8 Een zeer complete cursus met zeer inspirerende sprekers voor de ontzettend belangrijke
onderwerpen

9/9/2018 9:18 PM

9 Vooral vanwege samenstelling groep, diversiteit en kijkje in keukens 9/9/2018 9:12 PM

10 Door de diversiteit van de sprekers en onderwerpen is heel veel aan bod gekomen tijdens de
Masterclass.

9/9/2018 1:30 PM

11 Interessante onderwerpen en uitdagend! 9/9/2018 11:08 AM

12 Ik heb er veel nieuwe inzichten opgedaan, en leuke contacten aan overgehouden. 12/6/2017 10:15 PM

13 Leuke sprekers/lessen, aardige mensen 11/30/2017 3:44 PM

14 Delen van ervaringen met gelijkgestemden. Nieuwe input van inhoudelijk ervaren mensen. 11/24/2017 11:34 AM

15 Omdat het me heeft geleerd ‘Outside the box’ te denken! 11/23/2017 9:40 PM

16 Visie over de ontwikkelingen in maatschappij en wat dat betekent voor bouwsector. Sparren met
mensen die in dezelfde dynamiek werken en ook worstelen met thema s als balans, positionering,
leiderschap.

11/23/2017 8:39 PM

17 leuke groep, inspiratie, veel sprekers 11/23/2017 8:09 PM

18 Jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder bekwamen met "soortgenoten" uit de bouw onder
voortreffelijke begeleiding en met toonaangevende specialistische sprekers.. = :-)

11/21/2017 4:24 PM

19 Leerzaam, goede groep gelijkgestemden, herkenbaarheid, toepasbaarheid in dagelijks
functioneren, enorme kennisverbreding.

11/21/2017 1:42 PM

20 Zeer interessant, educatief en het heeft mij persoonlijk naar een hoger nivo gebracht op een prive
en zakelijk gebied.

11/21/2017 11:07 AM

21 Wat en synergie kan er ontstaan in een kort tijds bestek, heel bijzonder. 11/20/2017 6:30 PM

22 We hebben met een leuke groep kerels 4 inspirerende modules gehad, waar inspirerende coaches
en sprekers diverse onderdelen van ons vakgebied hebben toegelicht. Daaruit kun je voor jezelf
de waardevolle en bruikbare onderwerpen uit halen. daarnaast is het prettig om met de andere
cursisten; gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen.

11/20/2017 9:35 AM

23 Het was een zeer leerzame periode met veel raakvlakken waarbij ik dagelijks mee te maken heb.
Door van het onbewuste bewust te worden is een grote meer waarde van de opleiding.

11/20/2017 7:23 AM

24 Met gelijkgestemde praten en sparren over ons mooie vak. Uitgedaagd worden om met jezelf aan
de slag te gaan te kijken hoe we met de veranderende wereld om ons heen om kunnen gaan.
Fantastisch.

11/19/2017 7:59 PM
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25 Veel geleerd. Voldeed aan de verwachtingen. En een leuke, intieme groep, een vertrouwde
omgeving

11/16/2017 9:00 PM

26 Het was een leerzame training met ervaren professionals die ons op een hoger level hebben
gebracht. Elkaar hebben wij versterkt tijdens de vele sessies die we als groep met elkaar hebben
beleefd waar vriendschap en eenheid door is ontstaan waarin elkaar de waarheid kon worden om
persoonlijk te groeien. Kortom een masterclass met persoonlijke ontwikkeling samen met
bouwbranche-genoten die je in je netwerk ook weer verder brengen en een gezonde frisse kijk
geven op de toekomst van deze mooie branche.

10/28/2017 4:59 PM

27 leuke contacten, veel nieuwe prikkels en inzichten 10/26/2017 6:00 PM

28 goede "tafelgasten' inhoudelijke workshops en kundige begeleiders die jezelf weer op het juiste
spoor kunnen zetten

10/26/2017 1:21 PM

29 Veel geleerd en veel plezier gehad. Netwerk uitgebreid en veel kennis gedeeld. 10/25/2017 10:26 AM

30 Veel geleerd door en met een groep mensen en sprekers 10/25/2017 9:03 AM

31 De masterclass laat je in de spiegel kijken waardoor je werkt aan je eigen persoonlijk leiderschap 10/24/2017 12:54 PM

32 Goede gesprekken met gelijk gestemden. 10/24/2017 10:40 AM

33 Leuke groep gelijkgestemden (gelukkig bleken die er te zijn!) en op een goede intensieve manier
vanuit verschillende invalshoeken geprikkeld mbt toekomst bouw

10/23/2017 9:22 PM

34 Leerzaam! Uitdagend en fijne sfeer. 10/23/2017 6:19 PM

35 toen leuke onderwerpen 10/23/2017 9:17 AM

36 enerverend 10/23/2017 7:50 AM

37 Veel geleerd, uitgedaagd om nieuwe dingen te onderzoeken, nieuwe inzichten, goede combinatie
van opdoen van nieuwe algemene kennis en persoonlijke ontwikkeling.

10/23/2017 7:27 AM

38 mooie groep met gelijkgestemden 10/23/2017 7:25 AM

39 Ja, is wel lang geleden hoor. Een aantal inspirerende sprekers gehoord. 10/23/2017 6:41 AM

40 het heeft een bredere blik gegeven op de (bouw) wereld 10/23/2017 6:32 AM

41 Een leerzame ervaring met vele kijkjes in andermans keuken. Ook wat is het goed met
gelijkgestemden deze achtbaan in te gaan. Hier dus ook een interessant netwerk aan
overgehouden.

10/23/2017 6:27 AM

42 Voegt kennis toe aan in een korte periode. 10/23/2017 6:23 AM

43 veel geleerd en daar nog dagelijks iets aan! 10/22/2017 9:55 PM

44 Interactie en mekaar aanscherpen. Tevens het uitkleden van jezelf, jezelf afpellen tot waar je wil
staan was erg confronterend

10/22/2017 3:47 PM

45 De masterclass was qua opzet en inhoud een goede cursus met onderling goede cursisten en een
goede onderlinge sfeer

10/22/2017 2:11 PM

46 Leerzame periode met 'lotgenoten' 10/22/2017 1:29 PM

47 Veel geleerd. Vooral om te gaan met de weinige uren dat de week heeft om meer werk uit handen
te geven en beter te delegeren

10/22/2017 1:21 PM

48 Inspiratie, gedrevenheid, delen van kennis en ervaring en contacten 10/22/2017 1:13 PM
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Q3 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de groep?
Answered: 53 Skipped: 12
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# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Een groep gelijkgezinde waarop allemaal een gelijk kop zit. 10/3/2018 7:39 PM

2 Door de grote diversiteit aan persoonlijkheden kan je van iedereen wat leren. 9/10/2018 8:22 AM

3 Door de verschillende type bedrijven breng je elkaar naar een hoger niveau 9/9/2018 1:30 PM

4 Gelijkgestemden en eerlijk 9/9/2018 11:08 AM

5 Het was een leuk en select gezelschap, met een goede onderlinge sfeer. Iedereen stelde zich
open en kwetsbaar op, waardoor we veel van elkaar hebben kunnen leren.

12/6/2017 10:15 PM

6 Veel mkb 11/30/2017 3:44 PM

7 4 11/23/2017 8:39 PM

8 open, opbouwend, vakkundig, versterkend, vriendelijk, sfeermakend 11/21/2017 4:24 PM

9 Gelijkgestemden, die open staan voorelkaars problemen en ook opbeurend kritisch naar elkaar
zijn.

11/21/2017 1:42 PM

10 Top groet, Top mannen stuk voor stuk ! 11/21/2017 11:07 AM

11 sterk / open / respect / behulpzaam 11/20/2017 6:30 PM

12 Zoals hierboven aangegeven een leuke groep gelijkgestemde kerels uit diverse vakgebieden
(nieuwbouw, onderhoud, civiel en installaties) waarmee het allereerst erg gezellig was maar
waarmee je ook ervaringen uit kon wisselen.

11/20/2017 9:35 AM

13 gemotiveerde groep, aan elkaar gewaagd, uitdagend 10/26/2017 1:21 PM

14 Hoog niveau en hoog saamhorigheidsgevoel. 10/25/2017 10:26 AM

15 De groepssamenstelling was divers waardoor een vorm van kruisbestuiving ontstond. 10/24/2017 12:54 PM

16 Meeste deelnemers hogere management functie met veel invloed in hun bedrijf 10/23/2017 9:22 PM

17 Serieus, leergierig en ze stonden open voor verbetering 10/23/2017 7:53 AM

18 Leuke, diverse groep. Draagt bij aan het leerproces van de masterclass. 10/23/2017 7:27 AM

19 ? 10/23/2017 6:41 AM
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20 Voor mij 5 sterren. Met name de open houding van een ieder sprak mij enorm aan en de
bereidheid tot het delen van kennis en ervaringen

10/23/2017 6:27 AM

21 Je leert heel veel nieuwe dingen in korte tijd 10/23/2017 6:23 AM

22 Het was een diverse groep, mensen met verschillende achtergronden en doelen. 10/23/2017 6:07 AM

23 Leuke diverse groep, waar ik zeker van geleerd heb 10/22/2017 9:55 PM

24 Hadden een goed gebalanceerde ploeg met verschillende types 10/22/2017 3:47 PM

25 Zijn allemaal lotgenoten waarmee heel goed te sparren is over dagelijkse problemen 10/22/2017 1:21 PM

26 Divers 10/22/2017 1:13 PM
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Q4 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van het programma?
Answered: 52 Skipped: 13
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# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Prachtig dat aan het eind van het programma de ogenschijnlijk op zichzelf staande dagen samen
komen en daardoor bij persoonlijk terugblik nog meer leerzamer blijkt te zijn.

10/3/2018 7:39 PM

2 overgrote deel programma was goed, sommige onderdelen boeiden niet 9/14/2018 9:20 AM

3 Van bouwers voor bouwers. samen elkaar verder helpen in je eigen ontwikkeling. 9/10/2018 8:22 AM

4 Kwaliteit van programma vind ik vrij mager. Learning while doing snap ik wel, maar maakt het in
mijn ogen te vrijblijvend. De bedrijfsbezoeken hebben mij meer geinspireerd dan masterclasses
zelf. MAAR ik denk wel dat dit komt door dat ik mijn een groter bedrijf werk en al vaker dergelijke
trainingen heb gehad, waardoor het ook deel herhaling was in een minder 'inhoudelijke' vorm.
Denk oprecht wel dat het voor de kleinbedrijven (waar de meesten van zijn) een goede training
was, die hebben geen organisatie om op terug te vallen of (minder) collega's om mee te sparren.

9/9/2018 9:12 PM

5 Er waren een tweetal lezers waar ik minder mee had dus lastig vond om erbij te blijven tijdens de
training.

9/9/2018 1:30 PM

6 Lekker gevarieerd en doelgericht 9/9/2018 11:08 AM

7 Het programma was heel divers en vernieuwend. 12/6/2017 10:15 PM

8 De lessen waren goed en leuk, alleen merk dat er niet heel veel is blijven hangen 11/30/2017 3:44 PM

9 Divers, buiten de branche, visionair. 11/23/2017 8:39 PM

10 zie 2. Waarom 11/21/2017 4:24 PM

11 Grote diversiteit aan lezingen/trainingen, telkens aansluitend op dagelijkse toepasbaarheid en
realiteit.

11/21/2017 1:42 PM

12 Goed programma, goede sprekers 11/21/2017 11:07 AM

13 Brengt zeker nieuwe inzichten, en dus progressie als je er wat mee doet. 11/20/2017 6:30 PM

14 Aantal topsprekers waarvan je de onderwerpen die voor jezelf interessant en toepasbaar zijn, kunt
gebruiken in je werk.

11/20/2017 9:35 AM

15 Er is altijd ruimte voor verbetering, maar de basis is goed. 11/19/2017 7:59 PM

16 diversiteit van de besproken onderdelen. Veel raakvlakken met de dagelijkse gaan van zaken
maar ook zeker onderwerpen/sprekers die je aan het denken zetten

10/26/2017 1:21 PM
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17 Divers en van zeer goed niveau 10/25/2017 10:26 AM

18 Wanneer het programma een effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van een kandidaat
draagt het tevens bij aan de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding.

10/24/2017 12:54 PM

19 75% topsprekers met vernieuwende ideeën, mogelijkheid om zelf programma te beïnvloeden ook
top

10/23/2017 9:22 PM

20 Erg divers 10/23/2017 7:53 AM

21 ? 10/23/2017 6:41 AM

22 veelzuidig en divers en ook werden we uit onze comfortzone gehaald. 10/23/2017 6:27 AM

23 Er zaten een paar gast docenten bij die mij niet boeide. 10/23/2017 6:23 AM

24 geen vijfsterren want er moet altijd iets te verbeteren zijn. 10/23/2017 6:07 AM

25 verschillende belangrijke onderwerpen, goede afwisseling. Vooral de persoonlijke communicatie
onderdelen vond ik erg treffend en interessant

10/22/2017 9:55 PM

26 opleiding is van hoge kwaliteit en interessante sprekers 10/22/2017 1:21 PM

27 Out of the box 10/22/2017 1:13 PM
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Q5 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de sprekers?
Answered: 52 Skipped: 13
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# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Stuk voor stuk goed een gave sprekers. Al ligt de ene persoon je beter dan de andere. 10/3/2018 7:39 PM

2 Zeer inspirerende sprekers (behalve Bouw.nu) 9/14/2018 9:20 AM

3 behoorlik wat verschil tussen de sprekers 9/10/2018 9:57 AM

4 De grote diversiteit van sprekers proberen allemaal hun visie met ons te delen en ook door de
interactie hun zelf door ons te laten beïnvloeden. Het waren geen lange monologen maar meer
goede gesprekken.

9/10/2018 8:22 AM

5 Erg wisselvallig... wel paar inspirerend, maar sommige wat minder.... 9/9/2018 9:12 PM

6 Grotendeels goede en interessante lezer. Er zater er ook wat mindere bij 9/9/2018 1:30 PM

7 Allemaal inspirerende mensen op hun eigen vakgebied. 12/6/2017 10:15 PM

8 Actieve sprekers 11/30/2017 3:44 PM

9 4 11/23/2017 8:39 PM

10 gemiddeld, de een beter als de ander (ref. beoordeling) maar gemiddeld zeer goed, aanprekend
en inspererend.

11/21/2017 4:24 PM

11 zie vorige. 11/21/2017 1:42 PM

12 Enkele was de affiniteit minder, maar voor 90% top ! 11/21/2017 11:07 AM

13 veel al goed een enkeling wat minder, maar ook vaak verrassend goed. 11/20/2017 6:30 PM

14 zie toelichting bij 4. 11/20/2017 9:35 AM

15 inspirend (meestal) uitdagend en vernieuwend 10/26/2017 1:21 PM

16 -- 10/25/2017 10:26 AM

17 Idem aan punt 4 10/24/2017 12:54 PM

18 Zie vorige toelichting 10/23/2017 9:22 PM

19 Out of the box; keer op keer wist de spreker je aan het denken te zetten 10/23/2017 7:53 AM

20 ? 10/23/2017 6:41 AM
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21 Op een enkele spreker na allemaal Toppers en experts op zijn of haar gebied. Heel eerlijk met het
ene onderwerp heb je meer dan met het andere!

10/23/2017 6:27 AM

22 Er waren hele goede sprekers maar ook hele slechte 10/23/2017 6:23 AM

23 Geen saaie sprekers. Maar sprekers waar je ontzettend veel van leert en soms daardoor een
ander inzicht krijgt op zaken

10/22/2017 1:21 PM
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Q6 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de locaties?
Answered: 52 Skipped: 13
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# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Prima voor het doel; kennis opdoen vanuit het programma van de masterclass. Niet te afleidend. 10/3/2018 7:39 PM

2 Het klooster in soesterberg vond ik de kamers erg ouderwets. Overige locaties prima 9/14/2018 9:20 AM

3 De locatie's waren prima, als je met een leuke groep bent is het al snel goed. 9/10/2018 8:22 AM

4 Locaties waren goed geselecteerd behoudens de laatste module qua trainingsruimte 9/9/2018 1:30 PM

5 Nunspeet was met vlag en wimpel de meest uitnodigende 9/9/2018 11:08 AM

6 Leuke locaties, alleen voor mij wel altijd een uur rijden minimaal 11/30/2017 3:44 PM

7 3 11/23/2017 8:39 PM

8 goed ! leuke balans, 11/21/2017 4:24 PM

9 Over het algemeen leuke en inspirerende omgevingen, echter in geval van Harderwijk en
Soesterberg, te geisoleerd van verdere bedrijvigheid. Met andere woorden, verdere weinig/geen
reuring.

11/21/2017 1:42 PM

10 Mooie locaties, mooie accommodaties en goede kwaliteit 11/21/2017 11:07 AM

11 Nijmegen was ook de moeite waard 11/20/2017 6:30 PM

12 Locaties mogen inspirerender. 11/16/2017 9:00 PM

13 prima voor de gelegenheid, verzorging van ontbijt, lunch en diner waren prima 10/26/2017 1:21 PM

14 netjes en rustgevende omgeving. 10/25/2017 10:26 AM

15 De locaties zonder goede "bar" voorziening en "minder" eten zijn ook als minder ervaren. 10/24/2017 12:54 PM

16 Vd Valk en bouwhuis top, rest wat minder 10/23/2017 9:22 PM

17 Geen erg bijzondere locatie, maar dat maakt wat mij betreft niet uit 10/23/2017 7:53 AM

18 Prima verzorgd! 10/23/2017 7:27 AM

19 ? 10/23/2017 6:41 AM

20 Prima locaties de een beter als de andere! 10/23/2017 6:27 AM

21 Het klooster vond ik alleen niks 10/23/2017 6:23 AM
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22 Als het budget het toelaat mogen de locaties iets chiquer 10/23/2017 6:07 AM

23 Ook door het overnachten en daardoor intensieve dagen 10/22/2017 9:55 PM

24 De locaties zouden centraal gelegen zijn alleen niet voor mensen uit noord Holland. 10/22/2017 1:29 PM

25 Prima 10/22/2017 1:21 PM
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Q7 Wat is je eindoordeel overall?
Answered: 51 Skipped: 14
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# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Bijzonder leerzaam. Geeft heel veel energie. Zie ook bovenstaande toelichtingen 10/3/2018 7:39 PM

2 De sprekers en hun onderwerpen zijn zeker interessant maar het doet toch het meeste met je
persoonlijke groei.

9/10/2018 8:22 AM

3 Zie met name antwoord op vraag 4. 9/9/2018 9:12 PM

4 Ik heb buiten de kennis welke ik heb opgedaan ook hele leuke netwerk overgehouden. 9/9/2018 1:30 PM

5 Zeer leerzaam en goed in te zetten. 9/9/2018 11:08 AM

6 Het is een opleiding waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk. Het was erg intensief, maar
heel erg waardevol. Het heeft me goed wakker geschud, en een nieuwe blik gegeven op de
huidige bouwwereld.

12/6/2017 10:15 PM

7 Zeker 4 sterren en meer 11/24/2017 11:34 AM

8 4 11/23/2017 8:39 PM

9 Goed doordacht, goed uitgevoerd, goede begeleiding, goede groep... top! 11/21/2017 4:24 PM

10 Hoge verwachtingen zijn absoluut waargemaakt; zie ook 2. 11/21/2017 1:42 PM

11 Heel veel geleerd & gegroeid 11/21/2017 11:07 AM

12 Voor geen goud willen missen, een blijvende herinnering. 11/20/2017 6:30 PM

13 Een aanrader om de masterclass te volgen 10/28/2017 4:59 PM

14 erg tevreden en leuk dat we als 1e lichting de ‘proefkonijnen’ mochten zijn 10/26/2017 6:00 PM

15 Ik heb vooral weer mezelf uitgedaagd en hierdoor weer met missie/visie helderder gekregen. 10/26/2017 1:21 PM

16 echte aanrader. 10/25/2017 10:26 AM

17 Heeft mij overtuigd om een leven lang te blijven leren 10/24/2017 12:54 PM

18 Ik heb er enorm veel van opgestoken en het heeft mijn ogen geopend! 10/23/2017 7:53 AM

19 ? 10/23/2017 6:41 AM
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20 Voor mij absoluut een 5. Ik kijk er gewoon met een super gevoel op terug. De masterclas is voor
mij een waardevol puzzelstukje gebleken welke mede vorm en richting heeft gegeven in mijn
persoonlijke ontwikkeling.

10/23/2017 6:27 AM

21 Ja echt top. Vooral Peter die man is zo goed. 10/23/2017 6:23 AM

22 Top! Leuke tijd waar ik vaak nog aan terug denk 10/22/2017 3:47 PM

23 Mij heeft het een ander inzicht gegeven 10/22/2017 1:21 PM
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Q8 Kun je nog aangeven waarom je je indertijd voor de Masterclass hebt
aangemeld?

Answered: 52 Skipped: 13

# RESPONSES DATE

1 Om meer kennis op te doen en van mede ondernemers te leren 10/26/2018 5:25 PM

2 Bovenal behoefte om mezelf beter te leren kennen en daardoor nog beter te worden in mijn
functioneren in het dagelijks leven

10/3/2018 7:39 PM

3 Ik heb me aangemeld om me verder te ontwikkelen op het gebied van softskills 9/14/2018 2:43 PM

4 Was opzoek naar een manangement cursus welke op de bouw is toegespits 9/14/2018 9:20 AM

5 Interessant en diverse programma 9/10/2018 12:08 PM

6 Veruiming van kennis, netwerk 9/10/2018 9:57 AM

7 Mijn hoofddoelen waren stressvermindering, tijd management, professionelere houding en
manage van collega's,

9/10/2018 8:22 AM

8 Het brede programma wat de Materclass kon bieden, en dat het vanuit Bouwend Nederland werd
georganiseerd

9/9/2018 9:18 PM

9 Collega viel uit en ik nam 2 dagen voor de 2e masterclass zijn plek in ;-) 9/9/2018 9:12 PM

10 Om mij als ondernemer te laten groeien 9/9/2018 1:30 PM

11 Als vervolg op de KOB aannemerscursus. 9/9/2018 11:08 AM

12 Het vernieuwende karakter triggerde me. 12/6/2017 10:15 PM

13 Persoonlijke ontwikkeling in combinatie met theorie 11/30/2017 3:44 PM

14 Bekend met BN en zodoende Masterclass gezien 11/24/2017 11:34 AM

15 Om mezelf verder te ontwikkelen en m’n grenzen op te zoeken en te verleggen. 11/23/2017 9:40 PM

16 zie vraag 1 11/23/2017 8:39 PM

17 bouw branche breed sprak aan en ketensamenwerking 11/23/2017 8:09 PM

18 als persoonlijke en technisch moment van "bezinning" waar sta ik, reflecteren en spiegelen aan
een vakkundige groep gelijkgestemden onder zeer goede begeleiding

11/21/2017 4:24 PM

19 Op advies van collegae (oud-deelnemers), aansluitend op wijziging functie binnen bedirjf met
meer verantwoordelijkheden (bedrijfsleiding).

11/21/2017 1:42 PM

20 Ik had en mijn directie waren van mening dat ik groei handvaten nodig had 11/21/2017 11:07 AM

21 Door een andere cursist besmet, geïnspireerd geraakt. 11/20/2017 6:30 PM

22 Ontwikkeling management vaardigheden / ontwikkelingen branche 11/20/2017 9:49 AM

23 Omdat ik mezelf meer wilde ontwikkelen op het gebied van onderhandeling en communicatie. 11/20/2017 9:35 AM

24 Op aanraden van mijn Collega Bart Dijkman 11/20/2017 7:23 AM

25 Syto trok me over de streep. Omdat de Masterclass me veel praktijk voorbeelden zou bieden. 11/16/2017 9:00 PM

26 Persoonlijke groei in een branchegerelateerde omgeving 10/28/2017 4:59 PM

27 Verbreding kennis management vaardigheden 10/27/2017 6:13 PM

28 inspiratiebron 10/26/2017 6:00 PM

29 structurele verbeteringen in mijn gedrag en werkhouding 10/26/2017 4:34 PM

30 de punten die behandeld werden spraken me aan 10/26/2017 1:21 PM

31 verbreding kennis en netwerk 10/25/2017 10:26 AM
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32 Was op zoek naar een 'korte', leerzame en bouwgerichte/bouwbrede scholing om mezelf verder te
ontwikkelen op managementniveau. De inhoud van de masterclass sprak me direct aan.

10/25/2017 9:03 AM

33 Ik wilde mij zelf verder ontwikkelen 10/24/2017 12:54 PM

34 Voorbereiding op managementfunctie binnen bedrijf 10/24/2017 10:40 AM

35 Op zoek naar vernieuwing en uitdaging: rollercoaster 10/23/2017 9:22 PM

36 Aanbod sloot aan bij wens 10/23/2017 6:19 PM

37 nieuwe inzichten krijgen 10/23/2017 9:17 AM

38 Ik zocht iets waarmee ik mijzelf in de breedte kon ontplooien. (en niet een "standaard" cursus
vanuit de bouw)

10/23/2017 7:53 AM

39 netwerken, persoonlijke ontwikkeling in situationeel leiderschap 10/23/2017 7:50 AM

40 Ik wilde graag een stap maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en nieuwe inzichten opdoen. 10/23/2017 7:27 AM

41 ontwikkeling 10/23/2017 7:25 AM

42 nee 10/23/2017 6:41 AM

43 loskomen van het nu en inspiratie opdoen voor de toekomst 10/23/2017 6:32 AM

44 Jong Bouwend Nederland 10/23/2017 6:27 AM

45 Om te zorgen dat ik meer rust kreeg in mijn werk en niet continu andermans problemen ging
oplossen.

10/23/2017 6:23 AM

46 Syto trok me over de streep. Omdat de Masterclass me veel praktijk voorbeelden zou bieden. 10/23/2017 6:07 AM

47 behoefte aan een toename van kennis. Het was toen crisis, ik dacht hetzelfde te gaan doen als
een sporter, wanneer er geen wedstrijd is: trainen!!!

10/22/2017 9:55 PM

48 Verfrissing 10/22/2017 3:47 PM

49 Om vanuit de nieuwe leidinggevende rol te verbreden en te verdiepen. 10/22/2017 2:11 PM

50 Ik wil blijven werken aan mezelf en de Masterclass heeft een bijdrage geleverd voor mijn
ontwikkeling

10/22/2017 1:29 PM

51 Via promotie van aan deelnemer van het 1e uur. Hij heeft een boeiend verhaal aan mij verteld
over de opleiding waarbij ik mij nu zeker kan aansluiten

10/22/2017 1:21 PM

52 Op zoek naar nieuwe inspiratie 10/22/2017 1:13 PM
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Q9 Wat sprak je het meest aan in de Masterclass?
Answered: 53 Skipped: 12

# RESPONSES DATE

1 De bedrijfsbezoeken 10/26/2018 5:25 PM

2 Geen specifiek punt; algeheel heeft het programa mij heel erg veel energie gegeven. 10/3/2018 7:39 PM

3 De presentatie- en communicatietechnieken en het leren van elkaar 9/14/2018 2:43 PM

4 De eerste bijeenkomst 9/14/2018 9:20 AM

5 De intervisie waardoor je iets direct kan veranderen 9/10/2018 12:08 PM

6 Peter Reijers zeer kundig iemand! Onderlinge discussies, bedrijfsbezoeken 9/10/2018 9:57 AM

7 De Masterclass is één van de redenen dat ik niet in een Burn-out geraakt ben. Dit is het meest
waardevolle wat ik er uit gehaald heb. Tevens waren de bedrijfsbezoeken heel leerzaam.

9/10/2018 8:22 AM

8 Dat hij speciaal voor jonge mensen binnen de bouw- en infra is opgesteld. 9/9/2018 9:18 PM

9 Bedrijfsbezoeken 9/9/2018 9:12 PM

10 De openheid van alle personen en bedrijfspresentaties 9/9/2018 1:30 PM

11 Doelgerichtheid en geen huiswerk! 9/9/2018 11:08 AM

12 De confrontatie vanuit andere vakgebieden / hoeken en discussies die daaruit volgden. 12/6/2017 10:15 PM

13 Het salesgesprek oefenen 11/30/2017 3:44 PM

14 Delen van ervaringen met gelijkgestemden. Nieuwe input van inhoudelijk ervaren mensen. 11/24/2017 11:34 AM

15 De saamhorigheid en veelal gelijkgestemdheid in de groep met toch de nodige gezonde
discussies

11/23/2017 9:40 PM

16 Contact met mensen en van elkaar leren 11/23/2017 8:39 PM

17 veel wisselende sprekers, daardoor diverse inspiratie 11/23/2017 8:09 PM

18 De goed balans in onderwerpen van sprekers, leuke groep, goed locaties en fijne begeleiding...
tijdsindeling was goed, niet teveel thuis buiten de weekenden, en met namen de bedrijfsbezoeken
ook zeer goed, even rijden maar goed kijk in andermans achtergrond....

11/21/2017 4:24 PM

19 De diversiteit aan aanbod, welke telkens nauwgezet aansloot op de realiteit en dagelijkse
werkzaamheden (herkenbaarheid).

11/21/2017 1:42 PM

20 De persoonlijke aandacht, de diversiteit in de verschillende hoofdstukken & de diepgang hierin 11/21/2017 11:07 AM

21 De toekomst van de bouw in combi met de groeps dynamiek. 11/20/2017 6:30 PM

22 Groepsproces / dynamiek / onderwerpen / bedrijfsbezoeken 11/20/2017 9:49 AM

23 Geinspireerd worden door goede coaches en sprekers en met medecursisten ervaringen
uitwisselen.

11/20/2017 9:35 AM

24 de maten van interactie en persoonlijkheid niet alleen dan de sprekers maar ook de mede
deelnemers

11/20/2017 7:23 AM

25 De aanvulling met de diverse sprekers 11/19/2017 7:59 PM

26 De diversiteit aan onderwerpen, dat het continu doorgaat ook tijdens ontbijt en lunch. De vele
nieuwe inzichten

11/16/2017 9:00 PM

27 De kijk naar de toekomst en het pakken van kansen maar vooral de persoonlijke groei 10/28/2017 4:59 PM

28 Module financieel 10/27/2017 6:13 PM

29 nieuwe inzichten 10/26/2017 6:00 PM

30 interactie met de groep, sessies met Peter 10/26/2017 4:34 PM
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31 interactie met de groep, de uitwerking van het eindonderwerp, verdieping in jezelf , en de spiegel
die je wordt voorgehouden.

10/26/2017 1:21 PM

32 diversiteit van onderwerpen. 10/25/2017 10:26 AM

33 Het gevarieerde programma waarbij alle facetten van de bouw zijn gepasseerd en waarbij je in
groepsverband samen de onderwerpen bespreekt en behandeld.

10/25/2017 9:03 AM

34 Het maken van nieuwe vrienden die ook nog eens kritisch naar je eigen gedrag keken. 10/24/2017 12:54 PM

35 Diversiteit 10/24/2017 10:40 AM

36 Futuroloog-shopology-persoonlijke ontwikkeling-groepsdiscussies 10/23/2017 9:22 PM

37 Toepasbaarheid 10/23/2017 6:19 PM

38 vernieuwende onderwerpen 10/23/2017 9:17 AM

39 De diversiteit aan onderwerpen en sprekers 10/23/2017 7:53 AM

40 enerverend programma, afwisselend gebracht 10/23/2017 7:50 AM

41 Diversiteit aan onderwerpen. Samen in een groep nieuwe kennis opdoen en ideeen ontwikkelen. 10/23/2017 7:27 AM

42 kennisdeling in de groep 10/23/2017 7:25 AM

43 ? 10/23/2017 6:41 AM

44 samenzijn met gelijkgestemden 10/23/2017 6:32 AM

45 de groep, de diversiteit van sprekers en dus inzichten uit ook andere branches en markten! 10/23/2017 6:27 AM

46 Peter en de mede studenten 10/23/2017 6:23 AM

47 De diversiteit aan onderwerpen, dat het continu doorgaat ook tijdens ontbijt en lunch. De vele
nieuwe inzichten

10/23/2017 6:07 AM

48 Persoonlijke ontwikkeling, en een toename van communicatieve vaardigheden 10/22/2017 9:55 PM

49 De les met acrobaten! Uit je comfortzone en met elkaar 10/22/2017 3:47 PM

50 De sprekers en de behandelde onderwerpen 10/22/2017 2:11 PM

51 Contact met medecursisten 10/22/2017 1:29 PM

52 De hoge kwaliteit van de lesstof en maken van de eindpresentatie 10/22/2017 1:21 PM

53 Diversiteit en out of the box aanbod, met (in)directe link naar de complexiteit van onze tak van
sport

10/22/2017 1:13 PM
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Q10 En wat kan beter?
Answered: 47 Skipped: 18

# RESPONSES DATE

1 Geen idee, ik vond het super! 10/26/2018 5:25 PM

2 geen aanvulling op 10/3/2018 7:39 PM

3 Op het gebied van innovatie vind ik het programma te mager 9/14/2018 2:43 PM

4 De panneldiscussie is een goed item maar kan wellicht wat meer uit gehaald worden. Heeft zeker
ook met de deelnemers te maken

9/14/2018 9:20 AM

5 Inhoudelijker en wellicht iets meer theorie in het programma 9/10/2018 12:08 PM

6 Links en rechts wellicht wat inhoudelijk betere sprekers, laatste locatie Utrecht is minder, ook
gezien beperkt parkeren

9/10/2018 9:57 AM

7 Wat ik miste was wat one-on-one feedback tijdens de cursus ook betreft de tussentijdse groet
t.o.v. van de in het begin gestelde doelen.

9/10/2018 8:22 AM

8 Ik ben toch van mening dat iets van huiswerk/opdrachten het meer toepasbaar maakt. Vind het nu
te vrijblijvend,

9/9/2018 9:12 PM

9 Sprekers en onderwepren. Wellicht zou je een terugkoppeling kunnen vragen van de eerder
gegeven module m.b.v. opdracht.

9/9/2018 1:30 PM

10 Misschien de creativiteit van de ondernemers beter aanspreken. Het out of the box-syndroom. 9/9/2018 11:08 AM

11 In onze groep waren de interventie sessies een beetje een contrast met de rest van de opleiding.
De interventie werd enigzins als saai ervaren, tegenover de bruisende andere sessies.

12/6/2017 10:15 PM

12 Samenvatting van de dag, zodat het beter blijft hangen. Ik zou het 1 daags houden. 11/30/2017 3:44 PM

13 Er kan niet genoeg interactie in (blijven) zitten 11/23/2017 9:40 PM

14 Sprekers waren wat op leeftijd ;), de mix met jongere sprekers zou mooi zijn. 11/23/2017 8:39 PM

15 sommige onderdelen / sprekers sloegen de plank mis 11/23/2017 8:09 PM

16 De onvoldoende sprekers, maar verder zou ik er niet teveel aan veranderen... 11/21/2017 4:24 PM

17 Locaties wellicht overwegen. geldt ook voor enkele lezingen. 11/21/2017 1:42 PM

18 Meer diversiteit op een demografisch vlak 11/21/2017 11:07 AM

19 een enkele spreker vervangen, maar dat zal altijd zo zijn, een ieder heeft zijn smaak / voorkeur. 11/20/2017 6:30 PM

20 voor mijn gevoel is er weinig ter verbetering. Uiteraard spreekt niet elke spreker mij evenveel aan,
maar wellicht zijn die voor andere andere cursisten juist wel weer interessant. Voor Peter en Syto
van belang juist dara op te blijven focussen; dat er sprekers gevonden worden die aansluiten bij de
huidige aandachtsvelden in het vakgebid en affiniteit hebben metd e cursisten.

11/20/2017 9:35 AM

21 de groote van de groep 11/20/2017 7:23 AM

22 Ik had het theorie deel (de opdracht samen) serieuzer willen oppakken en met elkaar willen
uitwerken.

11/16/2017 9:00 PM

23 Er waren sprekers bij die bleven hangen in hun presentatie waarbij de echte inhoud pas te laat
werd opgepakt en de echte discussie dat interessant werd pas plaatsvind toen de spreektijd ten
einde was

10/28/2017 4:59 PM

24 Persoonlijke opdrachten 10/27/2017 6:13 PM

25 locatie, meer reünie en verdere cursussen er na 10/26/2017 6:00 PM

26 duidelijker eigen doelen als lijn in de masterclass houden 10/26/2017 4:34 PM

27 kan ik niet zeggen, ik vond het prima 10/26/2017 1:21 PM
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28 finaciele spreker, was langdraderig. 10/25/2017 10:26 AM

29 In sommige gevallen de communicatie voorafgaand aan een masterclass 10/25/2017 9:03 AM

30 Zorgdragen voor een goed afsluitend programma op de zaterdagmiddag. Je moet met een
geweldig gevoel naar huis gaan.

10/24/2017 12:54 PM

31 Iets minder woningbouw en wat meer infra 10/24/2017 10:40 AM

32 TSM niet nodig, moet niet lijken op school met huiswerk 10/23/2017 9:22 PM

33 Destijds communicatie mbt studiebelasting 10/23/2017 6:19 PM

34 hoger en breder niveau groep 10/23/2017 9:17 AM

35 Geen opmerkingen 10/23/2017 7:53 AM

36 - 10/23/2017 7:50 AM

37 weet ik zo niet 10/23/2017 7:25 AM

38 niet te lang op bepaalde zaken blijven hangen 10/23/2017 6:32 AM

39 destijds de begeleiding van de groepsopdracht! 10/23/2017 6:27 AM

40 Ik vond het erg goed ja wellicht andere sprekers, maar je houd altijd sprekers die je meer of
minder aanspreken.

10/23/2017 6:23 AM

41 Ik had het theorie deel (de opdracht samen) serieuzer willen oppakken en met elkaar willen
uitwerken.

10/23/2017 6:07 AM

42 Wij hadden enkele onderdelen van TSM welke niet altijd even goed aansloten. overigens ben ik
nu de mba bij TSM aan het volgen. Het lag zeker niet aan TSM, maar aan de aansluiting tussen
beide.

10/22/2017 9:55 PM

43 We hebben nog steeds niet de behandelde spullen ontvangen van de gastspreker over geldzaken
en de balans van een bedrijf

10/22/2017 3:47 PM

44 Kan zo geen punten bedenken 10/22/2017 2:11 PM

45 Veel is gericht op de bouw. Infra komt niet veel aan bod 10/22/2017 1:29 PM

46 Dat weet ik eigenlijk niet achteraf 10/22/2017 1:21 PM

47 Locatie keuze 10/22/2017 1:13 PM
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Q11 Kun je ook zeggen wat je er achteraf aan gehad hebt?
Answered: 49 Skipped: 16

# RESPONSES DATE

1 Veel geleerd en leuke connecties ontmoet! 10/26/2018 5:25 PM

2 De masterclass heeft me letterlijk directe handvaten aangereikt die ik in de praktijk zal brengen en
die bovenal mijn werk uiteindelijk gemakkelijker zullen maken.

10/3/2018 7:39 PM

3 Ik heb meer rust in mn werk. Kan me beter voorbereiden op presentaties en gesprekken 9/14/2018 2:43 PM

4 Ten eerste een goed stel mensen leren kennen en daarnaast niet onbelangrijk een hele zak met
kennis welke direct toepasbaar is

9/14/2018 9:20 AM

5 Andere inzichten en een moment van bezinning 9/10/2018 12:08 PM

6 Nog niet 9/10/2018 9:57 AM

7 Zoals bij punt 9 gezegd, de Masterclass is één van de redenen dat ik niet in een Burn-out gerold
ben. Tijdens de eerste Module op de zaterdag waren de Intervisies. Dit is voor mij het mooiste
moment uit de hele masterclass.

9/10/2018 8:22 AM

8 Meerdere besproken en behandelde onderwerpen waar je nu anders over denkt, en in de praktijk
ook anders, in een verbeterde vorm, toepast.

9/9/2018 9:18 PM

9 Qua tools/competenties beperkt .... wel geinspireerd hoe sommige jongens het aanpakken, erg
veel waardering voor en daar wel van geleerd.

9/9/2018 9:12 PM

10 Ik ga wel een aantal onderwerpen aanpakken wat ik tijdens de masterclass heb geleerd. 1.
communicatie, 2. offensief of defensief denken, 3. selecteren welke type klussen voor je bedrijf
goed is.

9/9/2018 1:30 PM

11 Beter netwerk(en), time management, teamplayer geworden, feedback beter begrijpen en positief
inzetten.

9/9/2018 11:08 AM

12 Een breder blikveld op de huidige bouwwereld, en met name grotere interesse in en open mind
voor innovaties.

12/6/2017 10:15 PM

13 inzichten in andere bedrijven gekregen (mkb) 11/30/2017 3:44 PM

14 Stap op gezette tijden op de rem vanuit de waan van de dag om vervolgens eens door een andere
bril naar de organisatie en de werkzaamheden te kijken

11/23/2017 9:40 PM

15 Persoonlijke groei, meer balans, netwerk 11/23/2017 8:39 PM

16 inspiratie voor presentaties voor mijn bedrijf, frisse blik op ketensamenwerking 11/23/2017 8:09 PM

17 Leerdoel behaald, in de zin van verdere ontwikkeling en moment van reflectie en stilstaan. 11/21/2017 4:24 PM

18 Qua gevoel al heel veel; professioneel volwassener geworden in denken en doen. De toepassing
hiervan in dagelijkse werksituaties vindt al plaats, maar zal nog meer gaan gebeuren.

11/21/2017 1:42 PM

19 Ik ben gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. De handvaten welke aangereikt werden heb ik
zeer goed kunnen toepassen in de werkzaamheden.

11/21/2017 11:07 AM

20 En inspiratie bron om door te pakken. 11/20/2017 6:30 PM

21 Ik heb mezlef op een aantal vlakken kunnen ontwikkelen en heb ook een beter beeld van mezelf
gekregen.

11/20/2017 9:35 AM

22 MEer zelf verzekerdheid en bevestiging van onderwerpen welke je eigelijk dagelijks al mee te
maken heb. Maar dat je er nu bewuster van bent.

11/20/2017 7:23 AM

23 Ja, vooral met het opnieuw kijken naar de toekomst. 11/19/2017 7:59 PM

24 Ben zekerder van mijn zaak, heb veel meer kunnen inbrengen in het opstellen van de
businessplannen en het heeft me veel inzicht gebruik in mezelf en de omgeving waarin ik werk.

11/16/2017 9:00 PM

25 Vooral leuke contacten aan over gehouden met inmiddels ook werkrelaties die hieruit zijn ontstaan 10/28/2017 4:59 PM
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26 Niet direct aantoonbaar, wel goed gevoel. Sterker. 10/27/2017 6:13 PM

27 senioriteit voor bedrijf is toegenomen 10/26/2017 6:00 PM

28 jazeker 10/26/2017 4:34 PM

29 zie vraag 7 10/26/2017 1:21 PM

30 Overall leerzaam in vele opzichten 10/25/2017 9:03 AM

31 Inzicht in jezelf 10/24/2017 12:54 PM

32 Zelfverzekerder in mijn werkzaamheden 10/24/2017 10:40 AM

33 Bewustwording eigen kwaliteiten en vertrouwen dat onze generatie vernieuwing in gang kan
zetten

10/23/2017 9:22 PM

34 Veel 10/23/2017 6:19 PM

35 niet veel 10/23/2017 9:17 AM

36 Ik probeer nu ook meer vanuit het perspectief vanuit de klant te denken; hoe kan ik hem / haar
ontzorgen?

10/23/2017 7:53 AM

37 bewustwording van eigen handelen en doen 10/23/2017 7:50 AM

38 Frisse blik op de sector en mijn eigen werk. Meer denken in mogelijkheden. Stap in persoonlijke
ontwikkeling.

10/23/2017 7:27 AM

39 mooie nieuwe contacten 10/23/2017 7:25 AM

40 dagelijks nog schik van, heeft de doelstellingen helder gemaakt 10/23/2017 6:32 AM

41 Ik kijk er gewoon met een super gevoel op terug. De masterclas is voor mij een waardevol
puzzelstukje gebleken welke mede vorm en richting heeft gegeven in mijn persoonlijke
ontwikkeling.

10/23/2017 6:27 AM

42 Wie heeft de aap. Dit zoit dagelijks in mijn systeem. Dit scheelt mij zoveel werk. 10/23/2017 6:23 AM

43 Ben zekerder van mijn zaak, heb veel meer kunnen inbrengen in het opstellen van de
businessplannen en het heeft me veel inzicht gebruik in mezelf en de omgeving waarin ik werk.

10/23/2017 6:07 AM

44 Dat is best wel veel, bijvoorbeeld de uitspraken van peter: wanneer je het op het gebied van
communicatie niet meer weet: kun je altijd nog eerlijk zijn :-). Vraag de klant: " wat moet ik doen
om u als klant te krijgen?" Durf te vragen!! Vragen Vragen. Wanneer je leidinggevende bent: geef
dan ook LEIDING!! etc.

10/22/2017 9:55 PM

45 Inzicht en een frisse blik vooruit.. 10/22/2017 3:47 PM

46 Nieuwe inzichten in wat er speelt en manier van samenwerken 10/22/2017 2:11 PM

47 Onbewust gebruik je eea.ket dagelijks werk. Kaar belangrijk is vooral jezelf te blijven 10/22/2017 1:29 PM

48 Het heeft mij persoonlijk inzicht gegeven op de plek waar ik toen en nu sta op de wereld. Vooral
het presenteren van mijzelf aan anderen

10/22/2017 1:21 PM

49 Helderheid voor mezelf 10/22/2017 1:13 PM
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Q12 Heeft de Masterclass je carrière beïnvloed?
Answered: 52 Skipped: 13

# RESPONSES DATE

1 Tot op heden nog niet, maar dit zal ongetwijfeld gebeuren 10/26/2018 5:25 PM

2 Nee niet direct. Maar sluit niet uit dat dat in de toekomst wel zo zal zijn. 10/3/2018 7:39 PM

3 Ja 9/14/2018 2:43 PM

4 ja 9/14/2018 9:20 AM

5 Nog niet 9/10/2018 12:08 PM

6 Nog niet, maar achteraf altijd wel denk ik 9/10/2018 9:57 AM

7 Ja zeker. Mijn tijdmanagement is veel beter en ik weet beter mijn grenzen aan te geven. Buiten
dat sta ik wat zelfverzekerder in mijn positie.

9/10/2018 8:22 AM

8 Ja, meer zelfverzekerd 9/9/2018 9:18 PM

9 Nee.... 9/9/2018 9:12 PM

10 Op dit moment nog niet 9/9/2018 1:30 PM

11 Ja dat heeft zeker richting gegeven. 9/9/2018 11:08 AM

12 Ja. 12/6/2017 10:15 PM

13 nog niet 11/30/2017 3:44 PM

14 Nog niet. Veel herkenning en leerzame punten 11/24/2017 11:34 AM

15 Zeker 11/23/2017 9:40 PM

16 Ja ik heb een stap kunnen maken in persoonlijke groei en inmiddels een andere baan 11/23/2017 8:39 PM

17 nee 11/23/2017 8:09 PM

18 Ja, maar nog pril natuurlijk, maar merkbaar en weet dat veel facetten en inzichten kan toepassen
in mijn komende carriere

11/21/2017 4:24 PM

19 Deze gaat hand-in-hand met een stap in de carriere en draagt hieraan enorm bij. 11/21/2017 1:42 PM

20 Ja op meerdere vlakken, tevens geholpen in vraagstukken 11/21/2017 11:07 AM

21 Zeker, als de dromen werkelijkheid worden, dan zit er zeker een bbb factor in verscholen. 11/20/2017 6:30 PM

22 ja 11/20/2017 9:49 AM

23 Op dit moment nog niet heel erg maar ik verwacht dat in de komende periode wel invloeden vanuit
de masterclass merkbaar zullen zijn.

11/20/2017 9:35 AM

24 Op dit moment vind ik dit nog moeillijk te zeggen maar de onderwerpen behandelt zijn zal ik zeker
gaan proberen toe te passen.

11/20/2017 7:23 AM

25 Dat weet ik op dit moment nog niet. 11/19/2017 7:59 PM

26 Moeilijk te zeggen, ik denk wel dat het sneller is gegaan door de Masterclass. 11/16/2017 9:00 PM

27 Nee, maar wel groei in de functie 10/28/2017 4:59 PM

28 Nog niet 10/27/2017 6:13 PM

29 jazeker 10/26/2017 6:00 PM

30 nee 10/26/2017 4:34 PM

31 alles wat je doet heeft invloed op het verloop van de carrierre/leven dus ook deze masterclass
maar kan geen concreet voorbeeld geven

10/26/2017 1:21 PM

32 Ja, andere (frisse) en bredere kijk op bouw. 10/25/2017 10:26 AM
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33 Nee (nog niet) :-) 10/25/2017 9:03 AM

34 Ja 10/24/2017 12:54 PM

35 Ja 10/24/2017 10:40 AM

36 Ja, keuzes gemaakt mbt toekomst 10/23/2017 9:22 PM

37 Onbewust maar ongetwijfeld 10/23/2017 6:19 PM

38 niet veel 10/23/2017 9:17 AM

39 Ik ben inmiddels doorgegroeid naar bedrijfsleider en mede eigenaar; het heeft naar mijn mening
wel degelijk invloed gehad op mijn carriere.

10/23/2017 7:53 AM

40 Ik sta sterker in mijn schoenen 10/23/2017 7:50 AM

41 Ongetwijfed. Ik ben doorlopend bezig mezelf te ontwikkelen. De Masterclass heeft hier
ongetwijfeld invloed op gehad.

10/23/2017 7:27 AM

42 beetje 10/23/2017 7:25 AM

43 elke ervaring heeft invloed op mijn carriere, ook deze 10/23/2017 6:32 AM

44 JAZEKER! 10/23/2017 6:27 AM

45 Mijn carierre niet de manier waarop ik mijn werk uit oefen wel. 10/23/2017 6:23 AM

46 Moeilijk te zeggen, ik denk wel dat het sneller is gegaan door de Masterclass. 10/23/2017 6:07 AM

47 vast! 10/22/2017 9:55 PM

48 Ja ben gestopt in loondienst en een andere weg bewandeld 10/22/2017 3:47 PM

49 Ja 10/22/2017 2:11 PM

50 Onbewust zeker wek 10/22/2017 1:29 PM

51 Een aanvulling op technieken van presenteren en het maken van opdrachten 10/22/2017 1:21 PM

52 Ja 10/22/2017 1:13 PM
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Q13 Heeft de Masterclass je privé-leven beïnvloed?
Answered: 50 Skipped: 15

# RESPONSES DATE

1 Nee 10/26/2018 5:25 PM

2 Ja. Ik spendeer meer tijd met mijn gezin 10/3/2018 7:39 PM

3 Nee 9/14/2018 2:43 PM

4 nee 9/14/2018 9:20 AM

5 Nee 9/10/2018 12:08 PM

6 nee 9/10/2018 9:57 AM

7 Ja, minder tijd op het werk is meer tijd thuis. 9/10/2018 8:22 AM

8 Ja, er voor zorgen dat er een goede balans moet zijn tussen privé en het werk. Ik probeer hierin
meer tijd te maken voor mij gezin

9/9/2018 9:18 PM

9 Nee.... 9/9/2018 9:12 PM

10 Nee 9/9/2018 1:30 PM

11 Meer tijd voor het gezin en iets achter je kunnen laten. 9/9/2018 11:08 AM

12 Niet echt. Al pik je van elke opleiding iets mee waardoor je als mens (ook privé) groeit. 12/6/2017 10:15 PM

13 Nee 11/30/2017 3:44 PM

14 nee 11/24/2017 11:34 AM

15 Ook zeker, zowel werk als privé zijn beter in balans 11/23/2017 9:40 PM

16 Ja, meer balans 11/23/2017 8:39 PM

17 nee 11/23/2017 8:09 PM

18 Ja zeker en hoop dat hij dat steeds meer gaat doen :-) 11/21/2017 4:24 PM

19 Ja, nog meer bewust gemaakt van de balans tussen privé en thuis en hierdoor meer aandacht/tijd
voor 'thuis'!

11/21/2017 1:42 PM

20 Ja en geholpen 11/21/2017 11:07 AM

21 Bewuster gemaakt, innerlijk ook meer rustiger gemaakt. 11/20/2017 6:30 PM

22 nee 11/20/2017 9:49 AM

23 nee 11/20/2017 9:35 AM

24 mee openheid door onderwerpen eerder bespreekbaar te maken. 11/20/2017 7:23 AM

25 Nee. Misschien luister ik een klein beetje beter... na de luistertest:) 11/16/2017 9:00 PM

26 Ja, in mijn omgang met mensen luister ik nu meer naar wat ze ECHT te vertellen hebben 10/28/2017 4:59 PM

27 Nee 10/27/2017 6:13 PM

28 weinig 10/26/2017 6:00 PM

29 nee 10/26/2017 4:34 PM

30 nee, maar wel weer duidelijk gekregen dat prive het belangrijkste instrument is. Loopt dit goed
gaat het zakelijk ook wat makkelijker is mijn mening. (hoeft niet perse financieel beter te zijn
trouwens)

10/26/2017 1:21 PM

31 Ja, positieve en enthousiaste vibe. 10/25/2017 10:26 AM

32 Nee 10/25/2017 9:03 AM
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33 Ja, privé een fijner persoon geworden 10/24/2017 12:54 PM

34 Ja 10/24/2017 10:40 AM

35 Een beetje 10/23/2017 9:22 PM

36 Onbewust maar ongetwijfeld 10/23/2017 6:19 PM

37 nee 10/23/2017 9:17 AM

38 Ja, je gaat anders denken. 10/23/2017 7:53 AM

39 nvt 10/23/2017 7:50 AM

40 Ja, in het zoeken naar de werk-privé balans. 10/23/2017 7:27 AM

41 nee 10/23/2017 7:25 AM

42 het heeft de zaken aangescherpt 10/23/2017 6:32 AM

43 dat niet! Wellicht wel weer een stuk evenwichtiger geworden 10/23/2017 6:27 AM

44 Jazeker ik kies nu meer voor mijn gezin 10/23/2017 6:23 AM

45 Nee. Misschien luister ik een klein beetje beter... na de luistertest:) 10/23/2017 6:07 AM

46 Nee 10/22/2017 3:47 PM

47 Nee 10/22/2017 2:11 PM

48 Nee 10/22/2017 1:29 PM

49 Ja. Ik weet nu dat er meer is dan alleen werken. Ook voor mijn personeel. Ook naar hun luister ik
meer

10/22/2017 1:21 PM

50 Ja 10/22/2017 1:13 PM
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Q14 Zou je de Masterclass aanbevelen? En zo ja, hoe zou die
aanbeveling dan luiden?

Answered: 50 Skipped: 15

# RESPONSES DATE

1 Ja, dat zou ik aan iedereen aanbevelen 10/26/2018 5:25 PM

2 Jazeker. Deelname levert je inzicht en tijd op, die je vervolgens kunt besteden aan dingen die je
echt belangrijk vindt.

10/3/2018 7:39 PM

3 Hangt van de persoon af. Als je je wilt ontwikkelen op het gebied van softskills dan vind ik dit
programma een aanrader.

9/14/2018 2:43 PM

4 Ja, wil je een masterclass met bouwkundige achtergrond volgen is dit DE masterclass 9/14/2018 9:20 AM

5 Ja, een perfecte manier om de dagelijkse sleur te doorbereken en vooruit te kijken samen met
gelijkgestemden

9/10/2018 12:08 PM

6 Zeker, voornamelijk voor mensen tussen de 25 jaatr en de ca. 32 jaar 9/10/2018 9:57 AM

7 Ik zou de Masterclass aan iedereen aanbevelen die zijn werk en privé leven een stukje makkelijk
wilt maken. Betere tijd indeling, stress verminderend en hoe te communiceren met je zelf en
anderen. Buiten dat wil ik dit aanraden aan iedereen die een stapje verder wilt komen met zich zelf.

9/10/2018 8:22 AM

8 Absoluut! Grijp deze kans, en maak deze reis met je lotgenoten binnen de bouw- en infra 9/9/2018 9:18 PM

9 Nee eerlijk gezegd niet aan mijn directe collega's. Ik vind het relatief gezien een hele dure training
voor wat je ervoor krijg tools. Let wel, denk oprecht dat training geschikt(er) is voor echt kleine
opstartbedrijven.

9/9/2018 9:12 PM

10 Ik zou een ieder de masterclass aanbevelen om als ondernemer met diverse andere ondernemers
te kunnen sparren over bepaalde onderdelen.

9/9/2018 1:30 PM

11 Structuur en visie. 9/9/2018 11:08 AM

12 Ik zou de Masterclass inderdaad aanbevelen. Ik zou iets meegeven in de zin van: als je de
traditionele patronen van het bouwwereldje eens wilt doorbreken en vernieuwing aandurft; ga de
Masterclass dan eens beleven.

12/6/2017 10:15 PM

13 Voor collega's binnen de grote bouwbedrijven niet, voor MKB wel. Je kennis verbreden op
persoonlijk vlak

11/30/2017 3:44 PM

14 Absoluut. Arjan Schreurs heeft de opleiding inmiddels gevolgd 11/24/2017 11:34 AM

15 Ja, als je je eigen grenzen eens wil opzoeken en een keer buiten de geijkte lijntjes wilt kleuren,
zou zeker ‘n keer instappen

11/23/2017 9:40 PM

16 Staat verwoorde in bovenstaan 11/23/2017 8:39 PM

17 ja, inspirerend programma met diverse goede aansprekende onderwerpen en inspirerende
sprekers

11/23/2017 8:09 PM

18 Wil je eens goed in de branche kijken en naar jezelf, vanuit je eigen ogen en zoals anderen dat
(voor jou) zien... Stap in en investeer in jezelf, je werk, je prive, investeer in jouw toekomst !

11/21/2017 4:24 PM

19 Ja, echter moet dit ook wel in een stand van zaken van het loopbaantraject van iemand passen.
Zie punt 2.

11/21/2017 1:42 PM

20 Voor een ieder welke groei zoekt in zijn persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord 11/21/2017 11:07 AM

21 Ja zeker, de waarde toevoeging is niet uit te drukken in euro,s maar de gevraagde vergoeding
staat in schril contrast met de oorspronkelijke waarde welk je er aan overhoud.

11/20/2017 6:30 PM

22 Jazeker. Is je carriere in ontwikkeling en kun je wat sturing in de juiste richting gebruiken? Schrijf
je dan in voor de masterclass en laat je inspireren door specialisten en gelijkgestemden uit het
vakgebied

11/20/2017 9:35 AM
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23 Zeker! een grote meerwaarde voor je carriere 11/20/2017 7:23 AM

24 Jazeker. Wil jij groeien in je functie als op persoonlijk vlak en zoek je een frisse blik op de
toekomst, meldt je dan aan.

11/19/2017 7:59 PM

25 Zeker... doe dat ook veelvuldig. De Masterclass biedt je inzicht in jezelf en de omgeving waarin je
werkt.

11/16/2017 9:00 PM

26 Ja, het is een leerzame en leuke masterclass die bijna geen moeite kost 10/28/2017 4:59 PM

27 Ja 10/27/2017 6:13 PM

28 mooie kweekvijver om jezelf te leren kennen 10/26/2017 6:00 PM

29 ja, kan een meerwaarde zijn 10/26/2017 4:34 PM

30 ja, verrijking voor je eigen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling 10/26/2017 1:21 PM

31 Ja, ben je vernieuwend en wil je meer uit je werk halen, dan is de masterclass iets voor jou. 10/25/2017 10:26 AM

32 Ja, het is een heel gaaf traject waarbij je veel van en met elkaar leert. Zowel over jezelf als over
zakelijke onderwerpen en de toekomst van de bouw.

10/25/2017 9:03 AM

33 Voor alle toppers die zichzelf willen overstijgen 10/24/2017 12:54 PM

34 Ja, geweldige kans om met gelijkgestemden over onderwerpen te praten die normaal niet snel aan
bod komen.

10/24/2017 10:40 AM

35 Als je de olietanker BOUW mee wil helpen bijsturen naar een toekomst gebaseerd op vertrouwen,
transparantie en gezonde marges voor alle partijen dan moet je de masterclass gaan doen

10/23/2017 9:22 PM

36 Zekers! Investeer in jezelf en verruim je horizon en deel kennis 10/23/2017 6:19 PM

37 Jazeker! Deze masterclass geeft je energie, nieuwe inzichten en je gaat letterlijk en figuurlijk
buiten de kaders!

10/23/2017 7:53 AM

38 ja. Doen! 10/23/2017 7:50 AM

39 Een grote stap in je eigen ontwikkeling waaraan de groepsdynamiek een grote bijdrage levert! 10/23/2017 7:27 AM

40 ja, doen 10/23/2017 7:25 AM

41 wil je loskomen uit de sleur, laat je prikkelen 10/23/2017 6:32 AM

42 JA. Ga de ontdekking aan met jezelf, maak gebruik van de kennis van anderen en laat je
verassen!

10/23/2017 6:27 AM

43 Gewoon doen. 10/23/2017 6:23 AM

44 Zeker... doe dat ook veelvuldig. De Masterclass biedt je inzicht in jezelf en de omgeving waarin je
werkt.

10/23/2017 6:07 AM

45 Ja, de beste investering is in jezelf! Daar heb je je hele leven wat aan! 10/22/2017 9:55 PM

46 Ja.. laat jezelf wakker schudden zodat je kan doen wat je wil doen. 10/22/2017 3:47 PM

47 Ja, goede aanvulling op je carriere 10/22/2017 2:11 PM

48 Zeker maar wel voor iemand die openstaat voor ontwikkeling. Anders is het zonde van de tijd 10/22/2017 1:29 PM

49 Jazeker. 10/22/2017 1:21 PM

50 Ja, inspiratie door informatie en delen van ervaringen met mensen in eenzelfde vakgebied 10/22/2017 1:13 PM
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93.88% 46

6.12% 3

Q15 Vind je het leuk als we af en toe een reünie organiseren?
Answered: 49 Skipped: 16

TOTAL 49

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Ja, dat lijkt mij een zeer leuk idee! 10/26/2018 5:25 PM

2 Ik houd graag contact met de leden van mijn groep. 10/3/2018 7:39 PM

3 De max. zou voor mij wel op 1x per jaar liggen, aangezien de agenda overvol loopt met allerlei
verplichtingen. Ik zou het dan wel leuk vinden om ook zoveel mogelijk mensen van m'n eigen jaar
te spreken.

12/6/2017 10:15 PM

4 Maar ‘k heb er zelf gezien de balans niet echt hobby aan 11/23/2017 9:40 PM

5 Persoonlijk het liefst een dagprogramma tijdig bekend 11/23/2017 8:39 PM

6 lijkt me leuk, als agenda's passen en de afstand overbrugbaar is :) 11/21/2017 4:24 PM

7 herinneringen ophalen, netwerk onderhouden en nieuwe kennis delen / opdoen. 10/25/2017 10:26 AM

8 Hou het laagdrempelig met een thema 10/24/2017 12:54 PM

9 Jaarlijks, ook belangrijk om met vernieuwing bezig te blijven en te blijven sparren 10/23/2017 9:22 PM

10 Wel graag ruimer van te voren! 10/23/2017 6:19 PM

11 met gelijkgestemden uit de masterclass hebben wij nog regelmatig een bijeenzijn 10/23/2017 6:32 AM

12 Wel tijdig aangeven het liefst een half jaar tot een jaar vooruit op basis van een jaarplanning! 10/23/2017 6:27 AM

13 Opzich heel leuk maar hier speelt factor tijd een rol. We zijn allemaal druk met van alles en nog
wat. De mensen die deze matsreclass volgen zitten in het MT hebben uitjes zakelijk doen nog wat
bij Jong bouwend nederland ga zo maar door. En is vaak ver rijden. Dus kiezen ze ervoor om niet
heen te gaan. Er is te veel.

10/23/2017 6:23 AM

14 Er zitten deelnemers vanuit het hele land bij, die ontmoet je niet zoveel. 10/22/2017 9:55 PM

15 Van mij hoeft het niet persee. Ook voor deze bijeenkomsten is het 1.5 a 2 uur rijden 10/22/2017 1:29 PM

16 Per jaar, met de mensen van andere jaren heb je minder 10/22/2017 1:13 PM

ja

nee
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8.16% 4

6.12% 3

22.45% 11

32.65% 16

30.61% 15

Q16 Op welke dag het liefst?
Answered: 49 Skipped: 16

TOTAL 49
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32.65% 16

34.69% 17

26.53% 13

6.12% 3

Q17 En vanaf hoe laat het liefst?
Answered: 49 Skipped: 16

TOTAL 49
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26.53% 13

4.08% 2

4.08% 2

8.16% 4

57.14% 28

Q18 En waar het liefst?
Answered: 49 Skipped: 16

TOTAL 49

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Bij een oud-deelnemer op het bedrijf met als afsluiter een etentje en stapavond 10/26/2018 5:25 PM

2 centraal gelegen, gemakkelijk te bereiken plaats 10/3/2018 7:39 PM

3 Geen voorkeur 9/14/2018 2:43 PM

4 maakt mij niet zo veel 9/14/2018 9:20 AM

5 maakt niet zo veel uit 9/10/2018 12:08 PM

6 Een locatie wat iedereen een prikkel zal geven. Dat kan een project of iemands bedrijf zijn. 9/10/2018 8:22 AM

7 Geen voorkeur 9/9/2018 9:18 PM

8 Dat zou me niet zo heel veel uitmaken. 12/6/2017 10:15 PM

9 In een café/restaurant 11/30/2017 3:44 PM

10 Diversiteit 11/24/2017 11:34 AM

11 Ik kan me voorstellen dat er centraal of per reunie een bepaalde regio wordt gepakt, bij een oud
deelnemer of op project spreekt denk ik gelijk tot de verbeelding van ons vakidioten

11/21/2017 4:24 PM

12 Dat mag vanalles zijn, interessant kantoor of wellicht een interessant project. 11/21/2017 1:42 PM

Bij een
oud-deelneme...

Bij een
branche-vere...

Op een project

In het
clubhuis van...

Overige (geef
nadere...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Bij een oud-deelnemer op het bedrijf

Bij een branche-vereniging op kantoor

Op een project

In het clubhuis van De Bouwer & Partners
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13 Locatie vind ik niet leidend hierin, het aantal deelnemers wel 11/21/2017 11:07 AM

14 centraal het land 11/20/2017 6:30 PM

15 Op een inspirerende locatie waar een verhaal bij hoort. Dat kan een project zijn, maar ook een
monument of een bedrijf. Als er maar een verhaal (met rondleiding) over te vertellen is.
Aansluitend hapje en drankje in informele setting.

11/20/2017 9:35 AM

16 niet echt een voorkeur, als er maar een intersante gast bij zit die je kan motiveren of iets kan
veranderen in je denken

10/26/2017 1:21 PM

17 mag bij alle bovenstaande locaties, als het maar verfrissend is. 10/25/2017 10:26 AM

18 Maakt mij niet heel veel uit. Zowel een project als een kantoorlocatie kunnen inspirerende locaties
zijn.

10/25/2017 9:03 AM

19 Gewoon een "prikkelende" locatie; Dus bovenstaande locaties kunnen allen prima 10/24/2017 12:54 PM

20 Of het clubuis, of een mooie locatie, zoals ook bij de masterclass gedaan is. 10/24/2017 10:40 AM

21 maakt niet uit, geen kosten in rekening brengen! 10/23/2017 9:17 AM

22 Geen voorkeur 10/23/2017 7:27 AM

23 bij voorkeur in het midden van het land 10/23/2017 7:25 AM

24 Alle genoemde opties zijn voor mij goed! 10/23/2017 6:27 AM

25 Maakt niet uit hangt sterk van de reistijd af 10/23/2017 6:23 AM

26 Afhankelijk van het onderwerp, of op locatie passend bij het onderwerp of een ander geschikt
onderkomen.

10/22/2017 2:11 PM

27 Geen voorkeur 10/22/2017 1:29 PM

28 Centraal in het land 10/22/2017 1:21 PM
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51.06% 24

48.94% 23

Q19 Tot slot, zou je een keer mee willen werken aan een
voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe deelnemers?

Answered: 47 Skipped: 18

TOTAL 47

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Lijkt mij leuk, echter moet ik hier wel de tijd voor hebben 10/26/2018 5:25 PM

2 maar mochten aspirant deelnemers een oud deelnemer willen spreken kan dat altijd telefonische 9/14/2018 9:20 AM

3 in overleg altijd mogelijk 9/10/2018 9:57 AM

4 Lijkt me gezien mijn evaluatie niet verstandig ;-) 9/9/2018 9:12 PM

5 Misschien in de toekomst wel, maar momenteel heb ik mijn agenda er nog te vol voor, ook mede
vanwege de gezinssituatie (2 jonge kinderen).

12/6/2017 10:15 PM

6 Ja en nee, ligt aan moment ed 11/23/2017 8:39 PM

7 afhankelijk van moment en inzet 11/21/2017 4:24 PM

8 Ik stel me beschikbaarom als (telefonische) referentie te fungeren voor potentiele/twijfelende
nieuwe deelnemers.

11/21/2017 1:42 PM

9 Wellicht in onderling overleg. 11/20/2017 9:35 AM

10 maar ben wel druk bezet dus is altijd de vraag of het past 10/26/2017 1:21 PM

11 -- 10/25/2017 10:26 AM

12 Zou dit best willen, maar zie hiervoor momenteel geen mogelijkheden. 10/23/2017 7:27 AM

13 Ik prijs jullie aan binnen de kern Duinstreek ik den dat dit prima is. 10/23/2017 6:23 AM

14 maar ben wel erg druk... Het moet uitkomen 10/22/2017 9:55 PM

15 Ligt aan de planning 10/22/2017 3:47 PM
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Q20 Heb je verder nog opmerkingen of suggesties?
Answered: 28 Skipped: 37

# RESPONSES DATE

1 Ga zo door! 10/26/2018 5:25 PM

2 geen 10/3/2018 7:39 PM

3 Ga zo door! 9/14/2018 9:20 AM

4 Nogmaals bedankt voor de mooie en intense rit! 9/10/2018 8:22 AM

5 Mijn complimenten, ga zo door en blijf (jonge) mensen inspireren! 9/9/2018 9:18 PM

6 Nee, maar jullie mogen uiteraard contact met me opnemen als jullie vragen hebben over mijn
evaluatie.

9/9/2018 9:12 PM

7 Voor het moment niet ;-) 9/9/2018 11:08 AM

8 Nee. 12/6/2017 10:15 PM

9 Belangrijk om te blijven doorzetten 11/23/2017 9:40 PM

10 Zie bovenstaand 11/23/2017 8:39 PM

11 Dank voor het enthousiasme en doorzettingsvermogen om de masterclass te behouden tijdens
lastige jaren,.. gezamenlijk op naar een mooie evenwichtige toekomst (voor de bouw )(en gezonde
marges )

11/21/2017 4:24 PM

12 - 11/21/2017 1:42 PM

13 Ik wil Peter en Syto bedanken voor hun tijd en inzet voor het organiseren en begeleiden van deze
Masterclass !

11/21/2017 11:07 AM

14 gebruik al je ex cursisten als acquisitie tool, bij wederzijds goed vinden. 11/20/2017 6:30 PM

15 Ik kijk met heel veel plezier terug op het afgelopen half jaar en gun iedereen van harte de
masterclass toe!

11/20/2017 9:35 AM

16 nee 11/16/2017 9:00 PM

17 nee 10/26/2017 6:00 PM

18 vooral inspirerende mensen blijven uitnodigen als gasten. 10/26/2017 1:21 PM

19 geen opmerking 10/25/2017 10:26 AM

20 Enquête was te lang.... 10/24/2017 12:54 PM

21 Goede enquête 10/23/2017 6:19 PM

22 Wel heel veel dezelfde vragen. Over het algemeen een nuttige cursus met nieuwe inzichten. Maar
je moet oppassen, dat je je eigen productiviteit niet vergeet. Dit blijft toch het belangrijkste.

10/23/2017 6:41 AM

23 Succes! 10/23/2017 6:27 AM

24 Nee niet echt goede vragen 10/23/2017 6:23 AM

25 Een inhoudelijke trailer zou mensen meer inzicht van tevoren geven. 10/22/2017 3:47 PM

26 Opzetten van een kennisbank, ontwikkelingen, delen van ervaringen, forum op een afgesloten
omgeving voor alle deelnemers.

10/22/2017 2:11 PM

27 Nee 10/22/2017 1:29 PM

28 Succes 10/22/2017 1:13 PM
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