>>> EVALUATIE TJC 2013

1 | Wat is Train Je Collega?
In de week van 7-11 okt ober 2013 gaven collega's binnen een veert igt al
(semi-)overheidsorganisat ies in Nederland en België elkaar kort e
werkgerelat eerde t rainingen. Collega's verzorgden t rainingen van max. 1 uur
in onderwerpen variërend van Excel t ot conflict hantering, van Twit t er t ot
online reput at iemanagement . Hieronder een evaluat ie van dit - in haar
omvang - unieke init iat ief door t rainers en deelnemers. In 13 vragen over
Train Je Collega 2013 geeft het een compleet beeld van de opzet en waarde
van het init iat ief voor t rainers en deelnemers. Deze evaluat ie is het best t e
bekijken in iOS/Safari, Chrome of FireFox. Zie verder www.t rainjecollega.nl

"Wat ik vooral waardeer is dat kennis die
aanwezig is bij collega's op een
'vrijblijvende en ongedwongen' wijze
wordt gedeeld"
Deelnemer Gemeente Oost Gelre

40
Aantaldeelnemende (semi-)
overheidsorganisatieswaarbinnenlokale
TJC-trekkershet aanspreekpunt waren

650
Aantalcollega`s dat als trainereen korte
trainingverzorgde tijdensde TJC-week

5000
Aantalcollega`s dat deelnam aan 1 of
meerdere TJC-trainingenvan een collega
T rain Je Collega in Noordenveld
//yout u.be/82LhaTzU1HQ
Fotoimpressie van de workshops in de week van Train Je Collega in
de gemeente Noordenveld

2 | Waar gingen de trainingen over?
Trainers konden zelf het onderwerp van hun t raining bepalen al moest de
inhoud wel bijdragen aan kennis en vaardigheden t oepasbaar in het werk.
Algemene kennis en vaardigheden waren onder t e verdelen in 4 cat egorieën
(efficiënt er werken, comput ervaardigheden, soft skills en social media). De
cat egorie 'overig' omvat meer specialist ische kennis en vaardigheden vaak
gerelat eerd aan een bepaald vakgebied.

Ef f icient werken 25%
Comput ervaardigheden 15%
Sof t Skills 15%
Social Media 10%
Overig 35%
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3 | Hoeveel tijd investeerden trainers?

6,5 uur
Gemiddeld aantaluren dat een trainertijdens
TJC 2013 besteedde aan de voorbereiding en
het geven van de training(n = 135)

4 | Leeftijd van de trainers?
20-35 jaar 21%
36-45 jaar 29%
46-55 jaar 31%
55+ jaar 19%

0

10

20

30

40

(n = 213)

5 | Trainers m/v?

44%
56%

Man

Vrouw

6 | Trainingservaring trainers?
Trainers binnen de verschillende organisat ies waren niet allemaal bekend met
het geven van t rainingen. Hieronder de t rainingservaring uit gedrukt in het
aant al keer dat aangemelde t rainers eerder al t rainingen hebben gegeven.

Geen ervaring (0 keer) 9%
1-2 keer 11%
3-5 keer 15%
6-10 keer 10%
11-25 keer 25%
Veel ervaring (+ 25 keer) 30%
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7 | Waarom doen trainers mee aan TJC?
Er zijn veel verschillende redenen. Hieronder een paar exemplarische quot es:

"Ik kreeg veel vragen via e-mail, TJC leek
me een goed moment om de mensen die
steeds vragen stelden, samen te
laten komen"
TJC Trainer Agentschap Natuur & Bos

"Voor mijn eigen ontwikkeling (beter
worden in presenteren) en iets
waardevols delen met collega's"
TJC Trainer Gemeente Amsterdam

"Omdat ik vaardigheden bezit die ik wil
delen met anderen, zodat zij hun doelen
kunnen bereiken"
TJC Trainer Provincie Z-Holland

"Leuk om kennis en vaardigheden over te
dragen aan collega's"
TJC Trainer UWV

"Heb er zelf baat bij dat de specifieke
kennis wordt overgebracht"
TJC Trainer Provincie N-Holland

8 | Wat houden trainers over aan TJC?
In de Wordcloud hieronder st aan samengevat de verschillende t ermen die
vaker dan 1 maal werden genoemd in de evaluat ie door TJC t rainers (n=372)

Leerervaring

Waardering Niets

Energie
Positieve reacties
Voldoening

Kennis Leuke ervaring
Plezier

Goed Gevoel Zelf vertrouwen
Nieuwe contacten
Enthousiaste deelnemers
Kennisoverdracht

9 | Waren deelnemers tevreden over TJC?
Naast de t rainers hebben ook de deelnemers aan de TJC-t rainingen van zich
lat en horen. In t ot aal hebben 1211 deelnemers aangegeven wat ze van
verschillende TJC-aspect en vonden. Evaluat ie vond 2 maanden na de TJC-week
plaat s.

(Zeer) t evreden (Helemaal) niet t evreden

10 | Waar volgden deelnemers trainingen?
14 %

86%
Binnen eigen organisat ie Binnen andere organisat ie

11 | Vonden deelnemers trainers
bekwaam?
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12 | Hebben deelnemers geleerde kennis
en vaardigheden succesvol kunnen
toepassen?
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13 | Zouden deelnemers weer meedoen?
Ook als trainer?

(Zeer) kleine kans 63%

3%

Gemiddelde kans 17%
(Zeer) grot e kans 80%

Gemiddelde kans 27%
(Zeer) grot e kans 10%
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Toelichting Evaluatie TJC 2013
Het Train je Collega init iat ief is in 2013 gemonit ord door TNO in samenwerking
met de landelijke TJC organisat ie. In t ot aal namen 362 TJC t rainers deel aan
de kort e prakt ijkevaluat ie middels een digit ale vragenlijst . Ook ont vingen
t rainers een meer specifieke vragenlijst voor en na de TJC week. Hier
ret ourneerden t rainers op 2 t ijdsmoment en 213 (T1) en 136 (T2)
vragenlijst en. De evaluat ie van de TJC week door deelnemers/cursist en werd
door 1211 mensen digit aal ingevuld. In 2014 zullen verder result at en van ook
een gekoppeld wet enschappelijk onderzoek worden opgeschreven. We willen
de t rekkers, t rainers en deelnemers danken voor hun inzet en de moeit e om
deze evaluat ies in t e vullen!
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