
Bijlage	  A	  -‐	  Evaluaties	  	  
	  
Inmiddels	  hebben	  we	  op	  veel	  plaatsen	  en	  binnen	  diverse	  denominaties	  iets	  mogen	  betekenen.	  
Indien	  gewenst	  kun	  je	  referenties	  opvragen.	  Hieronder	  volgt	  een	  aantal	  uitspraken	  die	  we	  aantroffen	  
op	  evaluatieformulieren	  van	  cursisten	  die	  meededen	  aan	  een	  leiderschapstraining.	  
	  
	  
Vraag:	  	  Zou	  je	  aan	  willen	  geven	  wat	  er	  concreet	  veranderd	  is	  in	  jouw	  gedrag/leven/bediening/functie	  
als	  gevolg	  van	  hetgeen	  je	  hebt	  geleerd	  bij	  deze	  leiderschapstraining?	  

- Ik	  ben	  in	  bepaalde	  situaties	  anders	  tegen	  dingen	  aan	  gaan	  kijken.	  
- Bewuster	  leiderschap.	  
- Zorg	  en	  aandacht	  voor	  elkaar.	  
- Betere	  communicatie.	  
- Ik	  ben	  bezig	  mijn	  prioriteiten	  te	  stellen.	  
- Bewustwording	  van	  de	  invloed	  van	  je	  denken	  en	  handelen	  bij	  het	  leiding	  geven/delen.	  
- Mijn	  zelfbeeld	  is	  helderder	  geworden.	  
- Het	  functioneren	  binnen	  onze	  kerkenraad	  is	  met	  sprongen	  verbeterd.	  
- Besluiten	  nemen	  ‘los’	  van	  het	  gedrag/de	  reactie	  van	  anderen.	  
- Betere	  bewustwording	  van	  mijn	  eigen	  gedrag	  en	  deels	  van	  anderen.	  
- Ik	  voel	  me	  meer	  verantwoordelijk.	  
- Wat	  is	  er	  niet	  veranderd..?	  Ik	  zou	  willen	  dat	  ik	  deze	  training	  tien	  jaar	  eerder	  had	  gevolgd.	  	  
- Dingen	  uitspreken,	  i.p.v.	  op	  de	  achtergrond	  blijven	  omdat	  ik	  bang	  ben	  voor	  kritiek.	  
- Nieuwe	  woorden	  en	  begrippen	  geleerd,	  waardoor	  je	  bepaalde	  zaken	  beter	  kunt	  

begrijpen/ordenen.	  
- De	  Bijbel	  geeft	  veel	  meer	  handvatten	  voor	  leiderschap	  dan	  ik	  ooit	  heb	  gedacht.	  
- Beter	  inzicht	  in:	  het	  belang	  van	  samenwerken	  en	  het	  besef	  dat	  het	  niet	  om	  mijzelf	  gaat.	  
- Anders	  indelen	  van	  mijn	  tijd.	  
- Ik	  heb	  geleerd	  meer	  los	  te	  laten	  en	  anderen	  te	  helpen	  zich	  te	  ontwikkelen.	  

	  

Wat	  ik	  het	  meest	  gewaardeerd	  heb	  tot	  nu	  toe:	   	  

- Praktijkvoorbeelden	  tijdens	  de	  cursus.	  
- Openhartigheid	  (met	  name	  die	  van	  de	  cursusleider).	  
- Lesstof	  (is	  zeer	  praktisch	  en	  diepgaand).	  
- De	  medecursisten	  en	  hun	  inbreng.	  
- Het	  thema	  ‘sparringpartner’.	  
- Mooie	  uitleg	  van	  veel	  zaken/helder/structuur	  opbouwend.	  
- Ruimte	  om	  te	  reageren.	  
- Manier	  van	  lesgeven	  (prettige	  stijl	  van	  cursusleider).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


