
 

Evaluatie webinar Blijf Actief, Juist NU. Dat Werkt #3 

42 mensen hebben zich aangemeld van 18 organisaties. 

27 mensen waren aanwezig in het Webinar.*  

Hierbij treft u de uitslag van de evaluatie, reactie op de vraag over grenzen stellen 

en tips voor een volgende webinar.  

Uitslag evaluatie: 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden Vraag over grenzen stellen 

 Werk en privé lopen erg in elkaar over. Je staat altijd 'aan' 

 Loop nergens tegen aan  

 Werkdagen en vrije dagen lopen makkelijker in elkaar over 

 Te veel afspraken na elkaar plannen zonder pauzes 



 

 Ik pak heel snel regelzaken op die gedaan moeten worden voor het team, want iemand 
moet het doen,  

 Huisgenoten die tussendoor aandacht vragen  mooi weer  

 Ik merk dat werk en privé wat meer door elkaar lopen.  

 Kinderen die hulp nodig hebben bij hun huiswerk, terwijl ik ook mijn eigen werk moet/wil 
doen 

 In 1 ruimte , thuis werken bedoel ik, loopt werk sneller door je privétijd heen 

 Grenzen worden niet van te voren aangegeven dus je gaat er makkelijk over heen. Thuis 
situaties  

 Mijn eigen werk en privé loopt nu wat door elkaar merk ik. En wb de jongeren die ik 
begeleid: ik vind het moeilijk om telefonisch te sturen. Ze hebben een uitkering 

 

 

Heb je tips voor het volgende webinar?  

 Nee denk dat er al veel aan bod gekomen is, ik probeer een deel daarvan met klanten 
steeds te bespreken en hen iets aan te reiken. Erg leuk en zinvol! 

 Geen 

 Lengte van deze webinair vond ik prima, juist goed. 

 Mooie ontwikkeling! 

 Iets meer tijd vooraf besteden aan voorbereiding: is het voor iedereen hoorbaar, hoe werkt 
het?  

 Ik zou zeker aandacht besteden om beter verbinding te maken van het verhaal van Stefan 
Groothuis aan het verhaal van Hannah. Deze ontbrak bij mij volledig, helaas.  

 Blijf interactie houden,  oefeningen niet te langdradig maken. 

 Ik ben zeer positief over het nut van bewegen werkt. Ik zou het leuk vinden als in een 
webinar aandacht is voor de mensen die deel hebben genomen. Een aantal verhalen zijn zo 
positief van kandidaten. Daarmee "verkoop" je je product goed.  Een praktiche Webinar 
zou ook kunnen als training. Wat voor een oefeningen laten jullie mensen allemaal doen 
om zich beter te laten voelen. en wat zijn daar de resultaten van.  Een meer 
wetenschappelijk webinar met informatie over het nut van bewegen, het trainen van 
weerbaarheid, het bewaken van grenzen. zodat je praktijk en theorie samen kunt laten zien  
Misschien is dat al wel aan bod geweest, maar de eerste twee webinars heb ik nog niet 
kunnen zien. Ik heb alleen deze 3e gevolgd. Ik ga de andere twee later volgen, dat is zeker! 

 

* Reden voor dit verschil kan zijn: 

 Vanuit een interne omgeving kan de website naar Clickmeeting geblokkeerd zijn. 

Het is dus belangrijk om buiten de werkomgeving naar het Webinar te kijken. 

 Een klein aantal had geen bevestiging van inschrijving ontvangen. Kijk daarom 

ook in je spam mailbox. 

 


