
	  

Evaluatie	  training	  Personal	  Branding	  voor	  consultants	  van	  Lloyd’s	  Register	  Rail	  
Georganiseerd	  door	  HR	  Lloyd’s	  Register	  Rail	  en	  ImagoMatch	  
Aantal	  evaluaties:	  20	  	  Score:	  Schaal	  1	  t/m	  5	  
	  
Algemeen	  oordeel	   1	   2	   3	  (1x)	   4	  (16x)	   5	  (3x)	  
Kwaliteit	  inhoud	   1	   2	  (1x)	   3	  (4x)	   4	  (13x)	   5	  (2x)	  
Kwaliteit	  trainer	   1	   2	   3	  (1x)	   4	  (12x)	   5	  (7x)	  
Kwaliteit	  locatie	   1	   2	  (3x)	   3	  (4x)	   4	  (9x)	   5	  (4x)	  
Toepasbaarheid	  werksitatie	   1	   2	  	   3	  (3x)	   4	  (11x)	   5	  (4x)	  
Aan	  te	  raden	  voor	  collega’s	   1	   2	  	   3	  (1x)	   4	  (11x)	   5	  (8x)	  
Kwaliteit	  persoonlijk	  consult	   1	   2	  (1x)	   3	  (1x)	   4	  (12x)	   5	  (2x)	  
	  
Opmerkingen:	  
Leerpunt	  voor	  LRR:	  nieuwe	  huisfotograaf	  nodig	  
Verrassend	  nuttig	  
Goed	  aan	  te	  bevelen	  training	  
Boeiende	  cursus,	  waar	  heel	  veel	  handige	  weetjes	  aan	  bod	  komen.	  Persoonlijk	  
consult	  was	  ook	  zeer	  informatief.	  Zabeth	  van	  veen	  is	  prettig	  om	  mee	  samen	  te	  
werken.	  Op	  de	  cursusdag	  zelf	  vond	  ik	  dat	  het	  tempo	  er	  in	  het	  tweede	  deel	  wat	  
uit	  was.	  
Het	  accent	  lag	  iets	  te	  veel	  op	  kledingadvies,	  Hoewel	  de	  eerste	  indruk	  die	  je	  
achterlaat	  erg	  belangrijk	  is,	  had	  er	  wat	  mij	  betreft	  nog	  wat	  meer	  over	  personal	  
branding	  in	  gemogen	  
Gedurende	  de	  cursusdag	  zelf	  was	  het	  ochtendprogramma	  goed	  ,	  
middagprogramma	  was	  het	  tempo	  wat	  te	  laag	  en	  had	  het	  inhoudelijk	  nog	  wat	  
meer	  diepgang	  kunnen	  hebben	  
Tempo	  goed	  vertrouwenssfeer	  in	  groep	  was	  goed	  en	  is	  van	  belang	  voor	  zo’n	  
cursus	  
Erg	  leerzame	  cursus,	  heeft	  goed	  inzichten	  opgeleverd	  
Zabeth	  laat	  heel	  goed	  zien	  hoe	  personen	  overkomen	  van	  nature	  en	  hoe	  ze	  dit	  
soms	  negatief	  versterken.	  Dit	  was	  heel	  sterk	  
Elevator	  pitch	  deel	  was	  voor	  mij	  al	  in	  meerdere	  cursussen	  aan	  bod	  geweest,	  
dus	  was	  voor	  mij	  dubbelop,	  maar	  voor	  anderen	  weer	  niet.	  
Dit	  is	  een	  training	  die	  iedere	  collega	  zou	  moeten	  volgen	  van	  Lloyd’s	  
Goede	  spiegel	  voor	  je	  eigen	  beeld	  



	  

	  


