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Stage- / project beoordeling: 
 
 
 
Naam van de student : Maarten Geraets 
 
Organisatie : Anthony b.v. 
 
Periode : september - december 2009 
 
Beoordelaar : Herman Aartsen 
 
 
 
A) Houding van de student  
 
 
Verantwoordelijkheid  :  goed  
 
 
Pro-actieve houding : zeer goed 
 
 
Kritisch : voldoende 
 
 
Drive / enthousiasme  : zeer goed 
 
 
Samenwerking : zeer goed 
 
 
Time management / planning :  matig  (*) 
 
 
 
 
 
 
(* Soms had ik indruk dat je niet echt bewust was van de korte doorlooptijd en 
daardoor teveel hooi op vork nam. Ook puntje wat onder planning valt : tijdig 
opleveren van een 'klad' versie van het verslag. Nu was het te laat om nog 
commentaar te leveren.)  
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B)  Beschrijving van de opdracht 
 
 
"Onderzoek wat de beste uitvoeringsvorm is (materialen, techniek, vormgeving etc.) 
voor een op personen te bevestigen lokalisatie-transponder die kan worden 
toegepast in de zorg." 
 
 
C)Resultaten 
 
Resultaten kwaliteit: ruim voldoende.  
 
Resultaten hoeveelheid: ruim voldoende 
 
Ontwikkeling competenties:  
 
 
 
D) Opmerkingen : 
 
Een sterke eigenschap die mij bij Maarten al direct opviel was dat hij in staat is om 
mensen bij elkaar te brengen en enthousiast te krijgen voor zijn ideeën. Zo heeft hij 
geheel zelfstandig de verschillende stakeholders (afdelingshoofden, directie enz.) 
voor dit project bij elkaar gebracht.  
 
Er is daarbij goed gecommuniceerd en nagedacht over de wijze van onderzoek en 
verwerking van de gegevens. Veel mensen hebben de tijd genomen voor het invullen 
van de lijsten (waarschijnlijk mede dankzij het enthousiasme van Maarten). Er is ook 
nagedacht over additionele functionaliteit van de transponder (valsensor, 
draagdetectie e.d.) ook al behoorde deze uitbreidingen niet direct tot de opdracht. 
Belangrijkste is dat er goed geluisterd is naar wat mensen 'in het veld' hierover te 
zeggen hebben. Hierdoor heeft dit onderzoek ons veel nuttige gegevens opgeleverd 
en goede contacten met onze toekomstige klanten.  
 
 
E) Verbeterpunten ·: "meer gebruik maken van creatieve technieken" 
 
In plaats van uitbreiding van functionaliteit van de transponder had ik  graag gezien 
dat er een wat meer methodische of analytische aanpak was gevolgd op het ontwerp 
van de transponder in zijn basale vorm (uitsluitend de lokalisatie functie). Daarbij zou 
dan bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van creatieve technieken zoals 
brainstormen en morfologische analyse om vorm, techniek en materiaalkeuze te 
bepalen. Vooral het sluitingsmechanisme zou zich daar goed voor lenen. Ik heb de 
indruk dat er nogal snel naar een variant op het alom bekende horloge-gesp is 
gegaan zonder eerst een aantal basisconcepten op een rijtje te zetten. 
 
Datum: januari 2010 
 


