Evaluation
for the initiative:
Onderzoek “Eerlijk zeggen: selectiepraktijken van de
uitzendbranche in Utrecht”

Introductie
Wij streven ernaar voortdurend ons werk te verbeteren. Daarom willen wij u
vragen om dit evaluatieformulier in te vullen. Geef alstublieft voor de volgende
punten uw niveau van tevredenheid aan door het nummer vet te maken dat
uw mening het best vertegenwoordigt. Indien een vraag niet op u van
toepassing is, gebruikt u de box 'Verduidelijking/ commentaar' dit aan te geven
door middel van de afkorting 'n.v.t.'.

Mijn tevredenheidsniveau op de volgende punten is:
Erg
slecht

1. De inhoud product dat
Inclusive Works heeft
afgeleverd

Slecht
1

Goed
2

Erg
goed

3

4

Verduidelijking/ commentaar: ik ben tevreden over het product maar het had hier en
daar nog iets korter en bondiger gekund.

2. De visuele aantrekkelijkheid
van het product dat Inclusive
Works heeft afgeleverd
Verduidelijking/ commentaar:

3. De lengte/ tijdsduur nodig
om het product af te leveren

1

2

3

4

1

2

3

4

Verduidelijking/ commentaar: geheel volgens afspraak en planning.

1

4. De innovatie/ extra's in het
product (onderscheid het
product zich van andere?
heeft het onderdelen die u
van anderen niet had
ontvangen?)

1

2

3

4

Verduidelijking/ commentaar: n.v.t. Ik heb expliciet om dit product gevraagd aan
Inclusive Works en niet aan anderen.

5. De regelmaat/ hoeveelheid
communicatiemomenten met
Inclusive Works die nodig
waren om het product af te
leveren

1

2

3

4

1

2

3

4

Verduidelijking/ commentaar:

6. De inhoud en de
duidelijkheid van de
communicatie door Inclusive
Works

Verduidelijking/ commentaar: in de aanloop naar het onderzoek hebben we regelmatig
overleg gevoerd over wat de gemeente wilde als eindresultaat en wat achterliggende
doelen waren. Daar waren we het niet altijd over eens en dat leidde soms tot (kleine)
miscommunicatie. Maar uiteindelijk kwam alles goed.

7. Algemene waardering voor
de gehele samenwerking met
Inclusive Works

1

2

3

4

Verduidelijking/ commentaar: Laura is een prettige persoon om mee samen te werken.
Zij is secuur en zorgvuldig, houdt zich aan afspraken en aan planning, communiceert
duidelijk en tijdig, en is een goeie gedreven onderzoekster.

2

Heeft u andere opmerkingen die u met Inclusive Works wilt delen? Nee

Zou u weer met Inclusive Works willen werken (in verband met een soortgelijk product
of een andere initiatief)? Ja

3

