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Hoe goed vond u het congres?

18%

62%

15%

5%

Voldeed het congres aan uw positieve verwachtingen?

14%

60%

19%

7%

Bracht het congres u nieuwe inzichten voor de toekomst?

28%

47%

21%

5%

Staat u positief tegenover het PvE Veiligheidsinspecties?

20%

40%

31%

9%

Vond u de stage production (Theatergroep Drift) nuttig?

21%

40%

31%

6%

Vond u de forumdiscussie nuttig?

40%

41%

13%

6%

Was u het eens met de deskundigen in het forum?

22%

57%

19%

2%

Vond u het werken met de stemkastjes nuttig?

42%

49%

7%

2%

Vindt u dat Elektroraad in 2017 opnieuw een congres moet organiseren?

52%

36%

10%

percentages zijn afgerond zodat sommige totalen mogelijk niet exact op 100% uitkomen.

--

++

Hieronder vindt u de uitslag van de door ons gehouden evaluatie. Er zijn in totaal 106 formulieren ingeleverd en verwerkt.

2%

1%
2%

Overige opmerkingen
Hierna vindt u alle opmerkingen die de deelnemers aan de evaluatie op hun formulier hebben geschreven.


Algemeen
o Wederom een mooie interessante dag.
o Leuke opzet. Het nuttige met het luchtige gecombineerd.
o Door het schrappen van een paar sessie mis ik een stuk interactie. Hier zou meer ruimte voor moeten zijn.
o Dit congres heeft mij zeker geholpen om het veilig werken binnen ons bedrijf naar een hogere plek te brengen. Bedankt!
o Inspirerende dag, ik heb behoorlijk wat opgestoken en deze dag levert ook huiswerk op.
o Ik vond het weer heel positief en goed geregeld.
o Verzorging was subliem!



Drift
o
o
o

Jammer dat er tijdens de voorstelling van Drift gevloekt werd.
Het heeft mij gekwetst dat theatergroep Drift gevloekt heeft. Dit kan zeker zonder. Graag aandacht voor mensen die hier
moeite mee hebben.
Ik was zeer verrast en ben zeer lovend over het aandeel en de kwaliteit van uitvoering van Theatergroep Drift. Geweldig
geacteerd.
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Forumdiscussie
o Deskundige in het forum Annette Oorschot was zeer helder in haar opvattingen.
o Goed congres! Zeer goede sessie ‘werken onder spanning’ o.a. door aanwezigheid SZW.
o Voorgaande versies vond ik veel informatiever en inspirerender. Het idee was op zich wel goed maar de uitvoering wat
slordig. Annette was de enige echte heldere spreker.
o De vraagstelling moet naar mijn menig anders. Werken/meten scheiden.
o Panelleden matig met uitzondering Annette Oorschot
o Er is maar één onderwerp besproken. Dit wordt al uitgebreid behandeld bij ons. Dan is er de discussie die eindigt met
spraakverwarring of miscommunicatie. Er is dus geen enkele vraag beantwoord. Jammer.
o Vooraf een onderwerp uitlichten en uitdelen per mail.



Overig of gemengd commentaar
o Onderwerp ‘onder spanning werken was mooi geweest als er een stand stond met bedrijfskleding en veiligheidssets.
o Grote zaal is te warm na een tijd.
o Of er een volgend congres moet komen in 2017 hangt af van het onderwerp.
o Meer afwisseling in presentatoren was een pré geweest.
o Opmerkelijk veel standhouders van software gelieerde bedrijven. Ik miste b.v. wel bedrijven met de verkoop van pbm.
o Mooi congres. Wellicht een optie om de online discussie verder te zetten.
o Wellicht om de 2 jaar. Informatie via nieuwsbrieven. Deelnemende uitnodigen voor meer inbreng (praktijksituaties) . Ik ben
geschrokken dat de aanwezigen blijven zoeken om inspecties uit te voeren ondanks dat het niet veilig kan en zonder
de opdrachtgever hierop aan te spreken.
o Graag NEN commissie om vragen te kunnen stellen.
o Door de grote zaal minder interactie. Toegevoegde waarde door theatrale aspecten, zonder keuze in lezingen (als
voorgaande jaren).
o Iets meer ordening in de discussie met panel. Meer leveranciers aan het woord laten i.v.m. veiligheid meetapparatuur.
Nieuwe NEN 1010 niet aan de orde.
o Had meer van het PvE verwacht - Verdieping toepassing. Af en toe te rommelig door voorzitter – Het stemmen met de
kastjes had voor mij niet echt meerwaarde in het geheel – Annette Oorschot is in mijn ogen zeker een meerwaarde in het
geheel (verstand van zaken, goede uitleg).

Commentaar Elektroraad
Wij danken iedereen die de moeite heeft genomen om het evaluatieformulier in te vullen. We zijn niet alleen blij met alle
complimenten, maar ook met de kanttekeningen en adviezen. We zullen zeker proberen om hier lering uit te trekken.
Namens het team van Elektroraad,

Peter Treffers
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