Formulier eind evaluatie
Avondsymposium Intimiteit en seksualiteit
Datum: 22 november 2012
Doelgroep medewerkers: verpleging en verzorging
Opgave: 46 medewerkers
Aanwezig: 39 medewerkers waarvan 2 niet aangemeld
Afwezig mkg: 3 medewerkers
Afwezig zkg: 4 medewerkers
Invuldatum:

29

november 2012

De waardering wordt aangegeven in cijfers:
1 = heel tevreden
2 = tevreden
3 = niet tevreden / niet ontevreden
4 = ontevreden
5 = heel ontevreden
Vraag:
1. Hoe vond u de wijze waarop u vooraf bent geïnformeerd over het
avondsymposium?
Toelichting:
• Via e-mail was helder ook via posters op de afdeling.
• Leerzaam.
• Ik vond het duidelijk, zag meerdere posters hangen en was
aandacht voor.
• Duidelijk per brief en e-mail.
• Het formulier was erg duidelijk en sprak me meteen aan
• Via posters en e-mails.
• Jammer, alleen voor VZ graag breed trekken. Iedereen die
cliëntcontact heeft, heeft hier belang bij. Gelukkig mocht ik
meedoen.
• Via flyers en e-mail.
• Voldoende reclame gemaakt, gelegenheid tot opgave.
• Door middel van posters en computer.
• Via e-mail en flyer goed op de hoogte gebracht.
• Prima e-mail en posters.
• Goed.
• Duidelijk via flyer. Via e-mail bevestiging ontvangen.
2. Hoe vond u de ruimtes waar u het avondsymposium heeft
ontvangen?
Toelichting:
• Goed: ruimte was prettig.
• Overzichtelijke ruimte.
• Gezellige, sfeervolle ruimte.
• Mooie ruime ruimte.
• Goed.
• Prachtig.
• Gezellige ontspannen ruimte.
• Prima.
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Waardering:
1: 14 maal
2: 26 maal
3: 1 maal

1: 16 maal
2: 25 maal
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• Uitstekend.
3. Hoe vond u de organisatie van het avondsymposium? (tijd, duur en
verloop)
Toelichting:
• Kleine groepjes was prettig. Tijd hiervoor mag van mij wel
langer zijn voor diepgang.
• Tijd had je wel nodig en was afwisselend.
• Ik vond in eerste instantie 18.00 uur wel vroeg i.v.m. eten voor
het werk. Maar de tijd was wel nodig i.v.m. bespreken.
• Was goed georganiseerd.
• 18.00 uur niet helemaal een tijd om weg te gaan i.v.m.
etenstijd.
•
Ik vond het duidelijk en te begrijpen.
• Strak geregeld. Oneindige gesprekken worden netjes afgekapt.
• Prettig.
• 18.00 uur was erg haastig na werkzaamheden.
• Leerzaam.
• Informatief en verhelderd.
• Goed voorbereid, gereorganiseerd, gestructureerd en goede
catering.
4. Hoe vond u de verzorging en inhoud van het lesmateriaal?
Toelichting:
• Goed, was duidelijk en prettig om met elkaar hierover in gesprek
te gaan.
• Heel duidelijk.
• Duidelijk overzichtelijk.
• Goed.
• Netjes, duidelijk, helder.
• Zag er netjes en duidelijk uit.
• Duidelijk en goed voorbereidt.
5. Vond u de theorie tijdens de presentatie van Mathilde Bos
begrijpelijk?
Toelichting:
• Compliment.
• Ja heel duidelijk.
• Verhelderd.
• Heel duidelijk.
• Duidelijk en begrijpelijk.
• Ze vertelt mooi en met passie hierover.
• Was duidelijk.
• Vond haar duidelijk en helder. Zat aan haar lippen.
• Ze presenteert duidelijk en zonder gene.
• Duidelijk.
• Duidelijk en rustig.
• Erg leuk, duidelijk voorbeeld.
6. Vond u de theorie van het avondsymposium actueel?
Toelichting:
• In de toekomst zal dit meet bespreekbaar moeten worden,
andere generatie (open).
• Zeker, omdat het nog blijkt dat er een taboe overheerst.
• Zeer actueel en erg zinvol om eens bespreekbaar te maken.
• Ja, er kan meer over gepraat worden.
• Begin om meer aandacht aan dir onderwerp te besteden.
• Goed.
• Ja, het komt steeds meer in deze tijd voor, er komt een andere
generatie aan.
• Doorbreekt een taboe.
• Ja, eindelijk wordt een taboe doorbroken. Aanbeveling vervolg
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1: 13 maal
2: 28 maal
3: 1 maal

1: 19 maal
2: 22 maal

Ja: 41 maal

Ja: 40 maal
Soms: 1 maal
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op dit symposium.
7. Sluiten de workshops aan bij de praktijk?
Ja:32 maal
Toelichting:
Soms: 9 maal
• Weinig aandacht aanbesteed vroeger. Tegenwoordig meer
openheid over dit onderwerp.
• Juist door de praktijksituaties, filmpjes en gesprekken.
• Ja, ik denk in de toekomst steeds meer, omdat er opener over
seksualiteit wordt gesproken.
• Ja, deze sluit aan op situatie uit de praktijk.
• Was leuk, praktijksituaties besproken. Is moeilijk met cliënten
erover te praten.
• Ja, prettig delen van ervaringen, prettige sfeer.
• Tijdens workshop kwam er steeds meer na voren.
• Je kon je ervaring kwijt en ziet de verschillen in verz- en
verpleeghuis.
• Juiste voorbeelden besproken uit de praktijk.
8. Is het geleerde in dit avondsymposium toepasbaar in de praktijk?
Ja: 30 maal
Toelichting:
Soms:11 maal
• Zal nog veel de aandacht moeten komen, onwennig, erover
parten, bijv. in werkoverleggen.
• Dit moet zich nu gaan uitwijzen.
• Ja, ik hoop dat wij oplossingen die hebben aangedragen meer
kunnen toepassen in de praktijk.
• Dit is nog wel lastig.
• Ja, het is altijd simpel om er over na te denken hoe je er zelf
mee omgaat.
• Tegenwoordig wordt er meer aandacht aan besteed dan jaren
geleden.
9. Hoe vond u de presentatie/begeleiding van de gespreksleiders?
1: 19 maal
Toelichting:
2: 21 maal
• Zeer goed.
4: 1 maal
• Prettig.
• Goed, rustig, prettig.
• Erg nuttig en duidelijk.
• Presentatie/gesprekbegeleiders begeleiden goed. Iedereen werd
gehoord.
• Goed.
• Prettig.
• Te aanvallend.
• Goed.
• Ongedwongen prettig.
• Goed.
• Duidelijk en erg ongedwongen.
10. Bent u tevreden over het avondsymposium dat u heeft gevolgd?
1: 19 maal
Toelichting:
2: 21 maal
• Heel tevreden, kijk naar vervolg symposium.
3: 1 maal
• Ja.
• Erg verhelderend.
• Ja.
• Ja, ben blij dat ik me opgegeven heb en hoop op een vervolg.
• Ik mis praktische tips bij ontremd gedrag.
• Ja.
• Ja, zeer zinvol.
• Ja.
• Ja, voor herhaling vatbaar.
11. Heb je nog opmerkingen of suggesties voor een eventuele volgende avondsymposium?
Toelichting:
• 2 x Intimidatie en manipulatie.
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Onderwerp pesten ouderen.
Jammer dat er weinig jongeren waren in de personeelsruimte wordt het onderwerp
te pas en te onpas besproken. Zeker een leermoment voor jongeren.
Over een tijdje evalueren of er veranderingen zijn t.o.v. het handelen m.b.t. dit
onderwerp.
Meer aandacht voor dit onderwerp, opleiding leerlingen en stagiaires.
Evaluatie wat er mee gedaan is en veranderingen er zijn.
Dieper ingaan op wat “het” met verzorgenden doet, Hoe gaan zij ermee om!
Snoezelen PDL.
Bespreekbaar maken op de afdeling en bewoners. Oplossingen zoeken ook voor PGcliënten.
AZP breed trekken, nu erg gericht op V&V.
Goede zinvolle avond, na te denken hoe je er zelf mee omgaat. Hopelijk komt er
meer openheid voor het onderwerp.
Dit is een goed begin, graag volgende gesprekken en meer diepgang, waar loop je
tegen aan en wat doe je ermee in de praktijk.
2x Dementie en Alzheimer.
Goed gesprek aan gaan hoe doe je dat?
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