Uw mening over ons is heel belangrijk
Beste dame, beste heer,
JobRoad ivzw stelt voor zichzelf hoge eisen voor de efficiëntie en doeltreffendheid van de projecten. Daarom
wordt de aanpak en het telkens opgezette netwerk geregeld geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Net zoals de mening van de leden/ambassadeurs de werking van onze ivzw mee kan sturen, is uw opinie of
uw evaluatie van JobRoad heel belangrijk om onze dagelijkse werking verder te verfijnen.
Hartelijk dank om hiervoor circa 10’ vrij te maken.
Indien dit voor u niet voldoet, neem dan gerust even contact op met joachim.commeene@jobroad.be.
Dan regelen we indien gewenst verder overleg.
Hartelijk dank!

(Joachim Commeene, CEO JobRoad ivzw)

Uw mening is heel belangrijk
(*) = antwoord vereist

UW SAMENWERKING MET JOBROAD
1. Hebt u reeds samengewerkt met JobRoad ivzw? *
0 ja
0 nee

2. Indien niet, was hier een speciale reden voor? *
0 ik heb geen directe nood aan samenwerking
0 ik voel niet direct iets voor het project
0 ik zal in de toekomst misschien met JobRoad samenwerken
0 ik zal in de toekomst zeker met JobRoad samenwerken

3. Aan welk project van JobRoad ivzw nam u al deel? *
0 Integratie
0 Re-integratie
0 Welt
0 andere…

4. De uitnodiging van JobRoad ivzw voor de projecteditie werd tijdig verstuurd
0 0 0 0 0 (van niet tot zeer tijdig)

5. De uitnodiging over het verloop van de projecteditie was duidelijk
0 0 0 0 0 (van niet tot zeer tijdig)

6. Voldeed de projecteditie (kickstart, screening, verkenning, sollicitatiegesprek,…) aan uw verwachtingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Heeft de projecteditie een meerwaarde gecreëerd voor uw bedrijf/organisatie?
0 ja
0 nee

Indien ja, wat was voor u de meerwaarde?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

DE ORGANISATIE VAN JOBROAD
8. Wat vond u v/d communicatie met onze projectmanager/projectcoördinator? *
0 0 0 0 0 (van niet tot zeer goed)

Hebt u hierover speciale opmerkingen of aanvullingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Wat vond u van de hele aanpak van onze projectmanager/projectcoördinator? *
0 0 0 0 0 (van niet tot zeer goed)

Hebt u hierover speciale opmerkingen of aanvullingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Hebt u, globaal bekeken, bekomen wat u verwachtte door de samenwerking met JobRoad ivzw? *
0 0 0 0 0 (van niet tot zeer goed)

Hebt u hierover speciale opmerkingen of aanvullingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Zou u in de toekomst verder samenwerken met JobRoad ivzw? *
0 0 0 0 0 (van neen tot zeer zeker)

12. Zou u de werking van JobRoad ivzw aanraden bij collega’s?
0 0 0 0 0 (van neen tot zeer zeker)

13. Kent u JobRoad ivzw via?
0 partners als Voka, VDAB, Travi, OCMW, lokale overheid,…
Zo ja, welke? …………………………………………………………………………………………………………..
0 sociale media van JobRoad (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,…)
0 andere media (kranten, tijdschriften,…)
0 andere kanalen (persoonlijke tip,…)
………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Hebt u nog opmerkingen of suggesties voor JobRoad ivzw?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

UW GEGEVENS
Naam & voornaam: …………………………………………………………………………………………….
Bedrijf: …………………………………………………..
Functie: …………………………………………………
Mailadres: ……………………………………………..
Tel.: ……………………………………………………….
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u uw tevredenheidsformulier (laten) terugmailen naar:

CONTACT
JobRoad ivzw
Joachim Commeene – CEO
Joachim.commeene@jobroad.be

Privacy & GDPR: JobRoad ivzw streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
Alle mogelijke info vindt u hierover via www.jobroad.be/privacy-policy

