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EVALUATIERAPPORT ODYSSEE 
 
Training Pensioen in Zicht - 01 - MV 
Startdatum 09-mei-2011 
Projectcode P10055 
Trainer Meindert Rudolphi 
Accommodatie Hampshire Inn - Mooi Veluwe 
Marktgroep 8403 
 
Deelnemers 
 
 
Algemeen oordeel 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
                64,3% 35,7%    14 8,4 
  
 
Trainer 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
Hoe beoordeelt u de trainer?                33,3% 53,3% 13,3% 15 8,8
In hoeverre vindt u de trainer vaardig om de groep te 
begeleiden? 

               13,3% 66,7% 20,0% 15 9,1

In hoeverre vindt u de trainer deskundig met betrekking 
tot de inhoudelijke onderwerpen? 

               28,6% 50,0% 21,4% 14 8,9

In hoeverre bent u tevreden over hoe de trainer de 
discussie stuurt en vragen beantwoordt? 

               13,3% 73,3% 13,3% 15 9,0

  
Toelichtingen Trainer 
 
Heeft naar de juiste manier gezocht, is persoonlijk te benaderen. 
Samengevat: ruim voldoende. 
Voelt zich eigen met een groep. Begripvol. 
Heeft van een groep "los zand" een hechte "kluit" gemaakt. 
Trainer geeft op juiste wijze ruimte aan eigen inbreng en past programma daar op goede wijze op aan. 
Prima ervaring, hoop van geleerd. 
Zeer gedreven met aandacht voor iedereen. 
De trainer was heel "responsive". Reageerde goed op kritiek/vragen uit de groep en paste zaken aan. 
3. Ik kan hierover niet oordelen omdat ik niet kan vergelijken, het vakgebied niet ken. 
Zeer gedreven, met een menselijke kant en aandacht voor iedereen. 
In het begin moeilijk te beoordelen of het wel aansprak. In de loop van de dagen steeds fijner gevoel en zag je ook echt 
vooruitgang. Het op een goede manier naar jezelf kijken. 
Wellicht is het een idee, om de huisarts te vervangen door een #. 
Rustige, bekwame man die de groep goed aanvoelt en ieder in zijn waarde laat. Zorgt door zijn rustige uitstraling, dat ook 
degene die niet meteen in de belangstelling wil staan, ook mee doet en zich op z'n gemakt voelt. 
  
Inhoud van de training 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
In hoeverre beantwoordde de training aan 
hetgeen u verwachtte op grond van het 
vooraf verstrekte programma? 

      7,1%   7,1% 14,3% 50,0% 21,4%    14 7,6

In hoeverre zijn uw doelstellingen van de 
training gerealiseerd? 

            7,1%  57,1% 35,7%    14 8,3

In hoeverre heeft de trainer een vertaling 
gemaakt naar uw dagelijkse praktijk? 

            7,1%  50,0% 42,9%    14 8,4

Hoe beoordeelt u de afwisseling in het 
programma? 

          7,1% 14,3% 42,9% 28,6% 7,1% 14 8,1

  
 



EVALUATIERAPPORT ODYSSEE 
 
Training Pensioen in Zicht - OI - PEL 
Startdatum 18-apr-2011 
Projectcode P10044 
Trainer M. Rudolphi 
Accommodatie Hotel de Pelikaan Texel 
Marktgroep 8403 
 
 
Algemeen oordeel 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
                57,1% 33,3% 9,5%  21 8,5 
  
Trainer 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
Hoe beoordeelt u de trainer?                28,6% 57,1% 14,3% 21 8,9
In hoeverre vindt u de trainer vaardig om de groep te 
begeleiden? 

               28,6% 52,4% 19,0% 21 8,9

In hoeverre vindt u de trainer deskundig met betrekking 
tot de inhoudelijke onderwerpen? 

               28,6% 57,1% 14,3% 21 8,9

In hoeverre bent u tevreden over hoe de trainer de 
discussie stuurt en vragen beantwoordt? 

               28,6% 57,1% 14,3% 21 8,9

  
Toelichtingen Trainer 
 
Deskundig gezellig in omgang. 
Hij is niet opdringerig. Pust niet, door zijn fysieke aanwezigheid kom je tot daden en uitspraken. 
Zeer deskundig. Hij weet op een verfijnde manier van werken de mensen te boeien en te motiveren. 
Z.o.z. 
Fijne, menselijke benadering, fijne en goede sfeer. 
Heel flexibel, humor, interactie. 
Groot empathisch vermogen t.a.v. alle leden van de groep, betrokken/bevlogen groepsgevoel bevorderend, emotie tonend 
en uitlokken. 
Prima trainer, die zich goed kan inleven in de cursisten. 
Coach is duidelijk zeer betrokken, is open over eigen leven, belevenissen en ervaringen. 
Fijne trainer, geeft je een vertrouwd gevoel. 
Zeer warme en # man. Juiste dosering vooral veel bewegen/wandelen erg prettig. 
Er wordt heel goed ingespeeld op de groep - de kennis en vaardigheden, afwisseling grote en kleine groepen. 
Muziek, gedichten vormden goede aanvulling. Afwisseling binnen en buiten plezierig. 
Trainer is behalve "trainer" een warm mens. 
Heel veel geduld. 
Goed, maar blijft wel op lijn d.w.z. vakgebieden waar geen kennis van heeft blijven buiten de discussie (goed dus!). 
  
Inhoud van de training 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 
In hoeverre beantwoordde de training aan 
hetgeen u verwachtte op grond van het vooraf 
verstrekte programma? 

          9,5% 23,8% 38,1% 23,8% 4,8%  21 7,9

In hoeverre zijn uw doelstellingen van de 
training gerealiseerd? 

          10,0% 5,0%  55,0% 25,0% 5,0%  20 8,1

In hoeverre heeft de trainer een vertaling 
gemaakt naar uw dagelijkse praktijk? 

            15,0% 35,0% 40,0% 10,0% 20 8,5

Hoe beoordeelt u de afwisseling in het 
programma? 

            4,8%  47,6% 28,6% 19,0% 21 8,6
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