
 

Overzicht van reacties van deelnemers aan Educatie als de workshop / Masterclass Nieuw in de Raad en Incompany & Advisory, en reacties door aanwezigen bij Lezingen & Seminars. 

 

Reacties van deelnemers workshop / Masterclass Nieuw in de Raad: 

“Dank voor de persoonlijke terugkoppeling. Ik vond het een erg leerzame workshop en herken me in de persoonlijke feedback.” 

“Jullie workshop heb ik zeer inspirerend gevonden en heeft zeker geleid tot antwoorden op vragen, die bij mij leefden.” 

“Dit was interessant en heeft meerwaarde voor mij; er wordt namelijk al genoeg abstract gedingest over Governance.” 

”Enkele weken geleden heb ik een gesprek gehad met de sollicitatiecommissie, welke op zoek was naar een voorzitter van de RvT. Een paar dagen later kreeg ik bericht dat zij mij wilden 

benoemen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens het sollicitatiegesprek veel heb gehad aan de informatie, die tijdens de middag door jullie naar voren is gebracht. Ik kon in ieder geval goed 

onder woorden brengen hoe ik als voorzitter van de RvT zou willen functioneren.” 

“Wanneer je denkt dat je alles wel weet, kom je er deze middag achter dat er zoveel is, waarover ik niet had nagedacht. Dank voor de vele eye openers.” 

“Dank voor jullie beschouwingen. Ik denk met veel genoegen terug aan genoemde middag, en ga zeker mijn voordeel doen met de opgedane ervaringen en jullie inhoudelijke bijdrage hierin.” 

“Jullie workshop en nazorg heeft helemaal aan mijn verwachtingen voldaan. Mooie bijkomstigheid was dat er een goede mix was tussen mensen uit bedrijfsleven, politiek en non-profit. Ik 

heb ook mijn profiel al op www.commissarisvinden.nl ingevuld.” 

“Hartelijk dank voor de leuke en boeiende bijeenkomst gistermiddag. Het was een prima inleiding en de cases waren leuke vraagstukken.” 

” Dank voor de evaluatie, ik vind dat jullie veel leveren voor zo’n middag. Voor mij was het meer dan een middagje kennis maken  met de RvT-rol. Jullie besteden veel aandacht aan de 

voorbereiding en feedback. Vragen ook voorbereiding van deelnemers. Het is beslist de moeite en investering waard.”  

“Dank voor jullie eerlijke en open feedback, daar heb ik iets aan. Na deze boeiende middag en met jullie opmerkingen kan ik me nu in ieder geval veel gerichter oriënteren op een mogelijke 

RvT positie. Dank daarvoor.” 

“De workshop was een mooie balans tussen theoretisch kader en praktijk. Na afloop van de levendige middag, het naslagwerk en de persoonlijke feedback die ik van jullie ontving, moet ik 

concluderen dat het het dubbel en dwars waard is en jullie veel meer leveren dan vooraf doet vermoeden.Top!”  
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“Nogmaals mijn complimenten voor de workshop en CV adviezen. Ook bedankt voor jullie schriftelijke feedback op de workshop, die ik gisteren ontving in de e-mail. Echt heel goed.” 

“Hartelijke dank voor de workshop en de leerzame en stimulerende feedback.”  

 “Het geheel was echt goed. En de opzet van een kleinere groep heb ik als zeer prettig ervaren; deze gaf ruimte voor interactie en vragen.” 

“Ik heb meerdere professionele governance trainingen gevolgd. Deze was erg goed c.q. de beste, het gaf een alomvattend raamwerk, om vandaaruit kennis te kunnen gaan bijhouden.” 

“Er gaat een klein lijstje rond, waarop jullie staan.” 

 “Een bekend bureau tipte mij op deze workshop”. “Ik vond de training en het traject zeer waardevol.” 

“Dank voor de training van afgelopen vrijdag. Fijn om van jullie expertise te leren. Inspirerend!” 

“Het was een bijzonder leerzame Masterclass, met een vakvrouw als docent! Erg goed voorbereid, verzorgd en op prachtige locat ie. Een aanrader deze Masterclass Good Governance 2020!“ 

 
Reacties van deelnemers Incompany trainingen & Advisory: 
 
“De Incompany training, en Advisory, was goed.” 
 
“Afvinken van Governance, zoals eerder, is Old School. De Incompany training New School gaf toch een heel goed overzicht.” 
 
“Bij Advisory kwamen toch een aantal punten naar voren. Dat was goed.” 
 
“Er werden prachtige beelden gebruikt in de presentatie, die mij bij gaan blijven. Ik ben er echt trots op dat onze organisatie deze training gevolgd heeft.” 
 
“Het geheel was zeer keurig verzorgd. Er is een hoop de revue gepasseerd. Waaronder goed om van actualiteiten op de hoogte te zijn.” 
 
“Het was zeer interessant, ook apart genomen het rijke cursusmateriaal.”  
 
“Op de dag zelf kwamen een aantal aandachtspunten aan het licht, waar we goed bij hebben stil gestaan en die goede basis zijn voor verdere uitwerking.” 
 
“Goed dat Partner in Governance als ons preferred supplier ook vervolgtrajecten begeleidt, zoals begeleiding bij de Zelfevaluatie en bij nadere uitwerking van bevonden aandachtspunten.” 
 
 
Reacties aanwezigen Lezingen & Seminars:   
 
“Dit was een 10!” 
 
“Ik werd op je naam geattendeerd door een relatie, die een lezing van jou had bijgewoond en aangegeven heeft dat jij daar een ontzettend goed verhaal gehouden hebt.” 
 
X times “Heel hartelijk dank voor jouw zeer inspirerende verhaal” en “Heel goed.”  
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