
Beste flexpool collega,

Op 1 mei jl. heb je bij Forseti in Rosmalen de basistraining tot WMO consulent gevolgd via WWZ Academi. Graag willen wij van jou horen
wat je van deze training vond. Ik wil je vragen om de evaluatie in te vullen en voor 20 mei a.s. aan ons te retourneren. Het neemt slechts
enkele minuten van jouw tijd in beslag.

Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!

Met vriendelijke groet,
Hanneke van de Ven

Mijn naam is:

Marcel Slotema

Judith Michielsen

Yolanda Brouwer

Nicole van der Heijden

Rolanda Remmelts

Janinka Meijers

Wat is jouw algemene oordeel over de basistraining WMO consulent van 1 mei 2015?

Zeer goed 0 0,0 %

Goed 4 66,7 %

Voldoende 2 33,3 %

Slecht 0 0,0 %

Zeer slecht 0 0,0 %

Geen keuze 0 0,0 %

Totaal 6 100,0 %

Toelichting:

Kunt maar bepaalde zaken uitlichten in zo'n korte cursus uiteraard.

Leerzame training, goed gestructureerd en balans in theorie en oefeningen.

Voor een basistraining was het zeker goed, maar voor mij was het grootste gedeelte meer herhaling als nieuw. Om de basis weer opnieuw te
horen is ook goed en heeft mij meer inzicht gekregen in wat ik al weet en waar mijn leerpunten liggen



Wat is jouw mening over de presentatie van Anne Vrieze?

Zeer goed 1 16,7 %

Goed 4 66,7 %

Voldoende 1 16,7 %

Slecht 0 0,0 %

Zeer slecht 0 0,0 %

Geen keuze 0 0,0 %

Totaal 6 100,0 %

Toelichting:

de sheets zouden nog meer als educatiemateriaal kunnen dienen als er meer definities op staan.

Heldere uitleg, goed verwoord.

Ze heeft veel kennis en weet dit op een laagdrempelige manier over te brengen.



Wat vond je goed aan de training?

duidelijk inzicht in wet en regelgeving

Dat er op alle punten werd ingehaakt.

Het basisprincipe vd Wmo regels te leren kennen.

Wat ik hierboven al meldde, goede balans in theorie en praktijk. Ik vond het leerzaam.

Interessante materie en duidelijke uitleg.

Afwisseling tussen theorie en praktijk.

Wat wil je aan eventuele verbeterpunten meegeven aan deze training?

Er was beperkte tijd voor concrete casussen. De verdieping in de stof gaat voor mij wat snel omdat ik praktijkervaring in de wmo mis.

Misschien was het te veel informatie voor 1 dag en kan een eventuele volgende training in twee dagen worden gegeven.

Misschien meer tijd aan de indicering besteden? Ipv de discussies over gevallen/situaties Om 2 uur ging bij mij het licht uit ttv de vele
informatie die tot mij kwam.

Zelf had ik soms wat moeite om geconcentreerd te blijven en daarom waren de oefeningen ook prettig. Een pauze tussendoor en even
afstemmen of een ieder nog bij de les is, is eventueel een tip. Ik vond het verder erg goed.

Meer verdieping, maar aangezien dit een basistraining is liggen mijn verwachtingen hierin misschien wat te hoog.

Wat vond je van Anne als "leider" van deze training?

prima, je kan goed vertellen uit eigen vervaring

Goed. Duidelijke spreker en nam de tijd om onze vragen te beantwoorden.

Goed

Wat mij betreft prima.

Ze weet lastige informatie laagdrempelig te brengen. Ze neemt de tijd om vragen te beantwoorden, dat was prettig. Ze neemt de tijd om
vragen te beantwoorden en is bereid om iets nogmaals op een andere manier uit te leggen als iets onduidelijk is.

Vind je dat deze training goed aansloot op de praktijk? Waarom (niet)?

voor mij minder van toepassing, omdat ik vooral vanwege het wettelijk kader aansloot



Ja dat vond ik wel. Ik heb door de training nu ook een beter beeld van de praktijk.

Wmo is te veelomvattend om in 1 dag te behandelen.

Jazeker. Sluit volgens mij goed aan op de praktijk. Wel jammer dat het niet in alle gemeentes hetzelfde ertoe gaat.

Ik heb hier nog niet in de praktijk mee gewerkt.

Ja, omdat er ook praktijksituaties en casussen voorbij kwamen.

Heb je aspecten of informatie gemist?

Dat denk ik niet

Niet dat ik weet

Ik zou nog wel willen ervaren hoe de informatie verwerkt dient te worden systeemtechnisch dan.

Weet ik niet.

Zie verbeterpunten training.

Bij welke onderdeleen heb je zelf het meeste baat gehad?

vervoer

De oefeningen, hierdoor kun je meer zien of de Wmo wel echt bij je past.

Vond alles even relevant

De oefeningen; het zelf doen en ervaren werkt voor mij goed.

Praktijkvoorbeelden en algemene info.

De oefening met de zelfredzaamheidsmatrix.

Welk 'rapportcijfer' zou je deze training geven op schaal van 1 tot 10?

10 0 0,0 %

9 1 16,7 %

8 2 33,3 %

7 3 50,0 %

6 0 0,0 %

5 0 0,0 %

4 0 0,0 %

3 0 0,0 %

2 0 0,0 %

1 0 0,0 %

Geen keuze 0 0,0 %

Totaal 6 100,0 %

  7,67  



De WWZ academie biedt komende tijd ook online modules aan over verschillende onderwerpen. Wil je daarvan op de hoogte worden
gehouden?

Ja 3 50,0 %

Nee 1 16,7 %

Informatie sturen naar het volgende mailadres: 3 50,0 %

Geen keuze 1 16,7 %

Informatie sturen naar het volgende mailadres:

judithmichielsen1@hotmail.com

yolandabrouwer@gmail.com

nini_heijden@hotmail.com



Heb je tenslotte nog overige op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de basistraining WMO Consulent?

-

Nee

Nee ik wilde zelf wel meer verdieping maar denk dat ik dan gewoon de opleiding dan moet volgen?

Ik vind het een goed initiatief van Forsetie deze training gegeven te hebben. En ik hoop dat er een goede samenwerking uit voort vloeit.
Hartelijke groet, Nicole

Nee

Voor een basistraining is dit prima, maar mocht deze opnieuw een keer gegeven worden dan moet er goed gekeken worden wat de
kennisniveau van de medewerkers is.


