Impact &
Tevredenheid
115 respondenten waarvan:
30 deelnemers ontdekkingsreis* (FITplan)
85 bezoekers broedplaats meting juni 2021-november 2021
*de impact van de ontdekkingsreizen is verdiepend gemeten op behalen doel en verbetering leefgebieden

"Waar ik een half
jaar terug nog bij
vrijwel alles geen
hulp durfde/wilde
vragen, kan ik met
overtuiging zeggen
dat jullie mij hebben
laten inzien dat ik
er niet alleen
doorheen hoef."

100%

99%

91%

"Mijn persoonlijke
leiderschap heeft
zelfverzekerde stappen gezet
en ik weet nu veel beter hoe
ik mijn eigen kwaliteiten en
talenten kan gebruiken."

van de bezoekers ervaart de Broedplaats van
Boilrs Hub als een plek waar je terecht kunt
met je levensvragen.

van de bezoekers beveelt Boilrs Hub aan bij
vrienden en familie.

van de bezoekers zegt vooruit geholpen te zijn
door Boilrs Hub of de contacten die in de
Broedplaats zijn opgedaan.

"Jullie laten mij voelen dat jullie oprecht willen weten waarom ik
lach, waarom ik huil en waarom ik stil ben. Dat is iets heel
bijzonders en ik kan alleen maar met lof over jullie spreken.
Dank jullie wel."
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"Ik overzag
het niet
meer, maar
nu weer wel."

"Ingewikkeld om toe te
lichten maar dingen gaan nu
weer goed."
"Ik kwam toevallig iemand
tegen die me met mijn vraag
kon helpen."
"Dankjewel ik kan weer
vooruit."

100%
Ervaring reisprogramma
van de 30 deelnemers geeft de ervaring een

8+

100%
Veiligheid
van de bezoekers voelt zich veilig

95%
Contact met werknemers
van de bezoekers geeft het contact een

8+

81%
Positieve bijdrage inriching locatie aan gevoel
van de bezoekers geeft een

8+

87%
Is het duidelijk waar Boilrs Hub voor staat en wat we doen
van de bezoekers geeft de boodschap van
Boilrs Hub een

8+

"Daarnaast wil ik mijn dankbaarheid
uitspreken. Wat jullie en de boys van de
sporttrainingen mij voor kracht hebben
meegegeven, is iets wat ik heel diep in
mijn hart heb zitten."

