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Expertise/Vakkundigheid
Response

Comment
7.7 / 8

Received From Peer
Je bent wat mij betreft de rots in de branding van ons team. Ik verbaas me dagelijks wat jij
allemaal wel niet weet en kan. Niet alleen in je eigen vakgebied, maar ook daar buiten. Ik zou je
graag feedback willen geven, waar je iets van kunt leren, maar ik heb nog niets kunnen vinden
waar je aan zou kunnen werken!
Received From Peer
Je hebt veel expertise en bent vakkundig in je werk. Je houdt het overzicht en kunt gemakkelijk
impact bepalen van zaken. Je kunt dit echter nog iets beter communiceren naar buiten toe.
Received From Peer
De kennis die je in huis hebt op je vakgebied is enorm en je weet dit ook goed over te brengen
naar je collega's. Je bent ook altijd bereid om je kennis te delen. Probeer ook je uitleg op het
niveau van de toehoorder te brengen, zodat je geen stappen overslaat, en de kennis kunt
bestendigen bij je opvolger(s).

Purposefulness/Doelgerichtheid
Response

Comment

7.7 / 8

Received From Peer
Je gaat regelrecht op je doel af. Van refinement tot sprint demo. Ik heb volgens mij nog niet
meegemaakt dat je een userstorie niet hebt gehaald binnen de sprint. Je ziet hier dat niet alleen je
vakkundigheid, overtuigingskracht en doelgerichtheid bij elkaar komt., maar ook dat je een echte
team player bent.
Received From Peer
Je bent het liefste met 1 taak volledig bezig. Dit helpt je om focus aan te brengen, maar daardoor
is het soms lastig als de werkzaamheden vragen om veelvuldig te schakelen. Dan wil er nog wel
eens iets van je netvlies afvallen. Verder werk je altijd naar een bepaald resultaat toe.
Received From Peer
Je bent zeer doelgericht aan het werk, kunt goed focussen en daardoor kunnen sommige dingen
wel eens blijven liggen. Over het algemeen zijn dit kleine zaken en weet je je prioriteiten goed te
stellen.

Persuasiveness/Overtuigingskracht
Response

Comment
7.3 / 8

Received From Peer
Door je grote vakkundigheid is het niet moeilijk om mij te overtuigen. Je geeft niet alleen een
menig, maar kan hem ook altijd goed onderbouwen. Dit is volgens mij cruciaal om mensen te
kunnen overtuigen.
Received From Peer
Je kunt je punten goed uiteenzetten en kan dmv argumenten een ander overtuigen. Dit zorgt
ervoor dat je op een prettige manier je punt kunt maken en rustig blijft in (soms) verhitte
discussies.
Received From Peer
Door je kennis van zaken ben je ook goed in staat om anderen te overtuigen van de keuzes met
betrekking tot allerlei professionele zaken.

Overige feedback, die je nog wil geven
Response

Comment

Peer Answered
Je bent een top collega. Ik heb gehoord dat je minder gaat werken in ons team vanaf september. Ik ga je nu

al missen! Gr René
Peer Answered
Gabor, je bent een prettige collega om mee samen te werken. Ik weet dat je straks andere (een)
opdracht(en) zult aannemen en wat minder aanwezig zult zijn bij ons team. Omdat je kennis zo groot is,
vergeet niet dat niet iedereen die kennis bezit waardoor je onbewust stappen overslaat en je
gesprekspartner de draad kwijt raakt. Ik hoop in ieder geval dat je nog een tijd onze teamgenoot zult zijn, al
was het alleen maar om nog een whiskey proeverij te mogen meemaken ;-).
Groet, Sandra

