Stage feedback collega’s
Dit document bevat de feedback die ik heb gekregen over mijn functionaliteit,
communicatie en samenwerking gedurende mijn stageperiode bij HappyGreen.
ik heb deze vragen gesteld aan mijn collega’s waar ik elke dag mee heb gewerkt
om er achter te komen op welke punten ik op professioneel gebied kan
verbeteren.
De vragen worden met een cijfer of opmerking beantwoord. De cijfers gaan van
1-10.

Davey
Rol: Medewerker HappyGreen, Lead full-stack developer WEAR
Samenwerking: Eerste contact development

Luc kan zowel zelfstandig als in teamverband werken (1-10)
8
Luc communiceert duidelijk met collega’s (1-10)
8
Luc trekt op tijd aan de bel als hij een vraag heeft (1-10)
9
De samenwerking met Luc is als prettig ervaren (1-10)
10
Luc neemt genoeg initiatief (1-10)
8
Luc heeft een kritische houding en wil een goede kwaliteitsgraad behouden
(1-10)
8
Luc houd zich aan bestaande communicatieprotocollen (1-10)
7
Zijn er verbeteringen voor Luc qua samenwerking of communicatie? (Open)
Kan nog iets beter opzoeken voordat hij het vraagt, verder alles top
Zijn er nog andere opmerkingen voor Luc? (Open)
-

Frank
Rol: Eigenaar HappyGreen, Stagebegeleider, Developer
Samenwerking: Stagebegeleider gedurende de hele periode.

Luc kan zowel zelfstandig als in teamverband werken (1-10)
9
Luc communiceert duidelijk met collega’s (1-10)
9
Luc trekt op tijd aan de bel als hij een vraag heeft (1-10)
8
De samenwerking met Luc is als prettig ervaren (1-10)
9
Luc neemt genoeg initiatief (1-10)
9
Luc heeft een kritische houding en wil een goede kwaliteitsgraad behouden
(1-10)
9
Luc houd zich aan bestaande communicatieprotocollen (1-10)
8
Zijn er verbeteringen voor Luc qua samenwerking of communicatie? (Open)
Soms iets meer zoeken naar beschikbare documentatie induiken i.p.v. te vragen.
Zijn er nog andere opmerkingen voor Luc? (Open)
Luc communiceert goed, is prettig om mee samen te werken en geeft duidelijk
aan wanneer iets wel of niet goed gaat.

