Process/ internal evaluation
for the initiative:
Celebrating each other's influence
Netherlands – Turkey: 400 years of architecture, urban development
and interior design

Introduction
We are continuously looking at ways to improve our work. Please rate your level of
satisfaction with the following items by making the number that represents your opinion
bold. If one or more of the variables is not applicable, please feel state n.a. (not applicable)
in the clarification box.

My level of satisfaction with:
Very
poor

1. the regularity/amount of
communication from Inclusive
Works

poor
1

good
2

Very
good

3

4

Clarifications/ comments:

2. the content and clarity of the
communication from Inclusive
Works

1

2

3

4

Clarifications/ comments:
Hallo Laura, ik heb poor en good aangekruist. Ik vind poor namelijk te negatief, maar aangezien
wij tijdens onze samenwerking op een misverstand zijn gestuit over bijvoorbeeld inhoudelijk wie
er zou spreken (kort samengevat: m.i. het aandragen van gastsprekers nadat het programma
definitief was)vind ik het hier passend om niet voor good te kiezen. Positief hieraan vind ik dat
we goed email contact hebben gehouden en het misverstand op korte termijn uit de wereld
hebben geholpen. Ik vind het positief dat je op dat moment het doorgevraagd totdat het voor jou
geheel duidelijk was. We zijn hier samen goed uit gekomen.

3. the form/ manner in which
Inclusive Works communicated
with you

1

2

3

Clarifications/ comments:
Ik kreeg altijd snel reactie zowel telefonisch als via email. Vakantie periodes werden

4

doorgegeven.

4. the opportunities Inclusive
Works created to provide input
for the content of the project

1

2

3

4

Clarifications/ comments:
I.W. heeft tijdens de organisatie van de bijeenkomst meegedacht en input geleverd en op die
manier zeker haar bijdrage geleverd aan het goede verloop van de bijeenkomst.

5. the cooperation with Inclusive
Works

1

2

3

4

1

2

3

4

Clarifications/ comments:

6. On your own involvement in
the project

Clarifications/ comments:
Iedere partij heft zijn bijdrage geleverd aan de bijeenkomst, dit is goed verlopen. We hebben
positieve reacties ontvangen over de bijeenkomst.

7. How your organisation was
represented during the project

1

2

3

4

Clarifications/ comments:
De locatie van de bijeenkomst was HCG Turkije waardoor het HCG Turkije goed gepresenteerd
werd.

Any other clarifications/ comments that you might want Inclusive Works to hear about:
Thank you for cooperating with HCG of Turkey in Leiden.
It would be nice to work together in the future.
Joni

