De resultaten van de equete van het start event (gebaseerd op 29 reacties)
Vraag
Was je bij dit event als:

Van welke opleiding kom je?

Hoe wist je van het event?

Antwoord
Alumnus
(Oud) docent
Medewerker
Oud directeur

86%
10%
0%
3%

Kun je jouw antwoord toelichten?

Chemie
BML
Bio-informatica
Anders
N.v.t.

14%
66%
17%
0%
3%

Via Facebook
Via LinkedIn
Via de site van HANalyst
Via-via
Via onze uitnodiging per email
Anders

9%
3%
9%
9%
53%
18%

Wat vond je van de presentatie van Casper De meesten mensen vonden het (zeer) interessant. Helaas sloot de presentatie niet bij alle
van Eijck?
richtingen even goed aan.

Ja

69%

Heb je inhoudelijk iets gehad aan de
presentatie van Casper van Eijck?
Nee

Heb je zelf een idee voor de volgende
gastspreker?

31%

Sommigen hebben nieuwe kennis opgedaan
die bruikbaar is voor hun werk. Voor de
meesten was het vooral informatief en leuk
om de huidige stand van zaken op dit
gebied te zien.
Het had te weinig raakvlak met het
werkveld/vakgebied en ging uit van kennis
die niet bij iedereen aanwezig is.

Robotisering van labwerk
Hans Clevers over Organoids
Iemand die zelf ook op het lab heeft gewerkt
Elon Musk
Een gastspreker uit ons werkveld, biologie/chemie
Marco Janssens, automatisering van de bacteriologie
Een alumnus over zij/haar huidige werkzaamheden
Hans Clevers - Hubrecht Instituut
Een gastpreker meer richting de genetica van de mens of van planten
Een presentatie die ook meer chemisch geschoolde alumni aanspreekt om het aantal
chemische alumni te vergroten dat komt.

Heel goed
Goed
Heb je nu een goed beeld van wat HANalyst
Matig
is en doet?
Slecht
Heel slecht

21%
48%
28%
3%
0%

Netwerk
Stage/baan
Kennis
Wat zou je willen dat HANalyst je oplevert?
Gezelligheid
Interessante sprekers
Delen van faciliteiten

35%
5%
13%
27%
17%
3%

Vraag

Antwoord
1 = Heel goed
2 = Goed

7%
31%

3 = Matig

45%

4 = Niet goed

17%

1 = Ja

55%

2 = Nee

0%

Wat vond je van de catering?

Zou je een volgende keer weer komen?

3 = Misschien

Heb je tips voor verbetering voor een
volgend event?

45%

Kun je jouw antwoord toelichten?
Lekker, simpel, voldoende
Lekkere hapjes maar eenvoudig
Het was te simpel, er was weinig en niet zo
veel keus. Met de dieetwensen was in geen
rekening gehouden alhoewel je dat wel
door kon geven.
Het was geen warme maaltijd waardige
catering terwijl je dat wel zou verwachten
gezien het tijdstip en de tekst in de
uitnodiging.
Als er weer een interessante spreker komt
en er weer gezellig veel oud klasgenoten bij
zijn.
Van veel afstudeerjaren waren er weinig
alumni. Ook waren er niet zoveel docenten.
Het tijdstip viel wat tegen en de organisatie
ook.

Vooraf een deelnamelijst inzien
Nodig actiever mensen uit
Laat het later beginnen
Verbeter de catering
Verminder onduidelijkheid in de structuur van het event
Zorg voor meer interactie voor alumni die alleen komen
Meer focussen op de borrel om meer bij te kunnen kletsen en meer (oud)leraren
Beter tijdstip
Beter tijdstip
Beter eten en meer alumni en (oud)docenten.
Beter tijdstip
Een spreker met meer affiniteit voor analisten (zelf HLO-er)
Het event organiseren in het HLO gebouw.
Betere promotie via bijvoorbeeld Twitter en Instagram.
Liever een uur later
Beter tijdstip
Beter tijdstip in verband met werk en reistijd

