Evaluatie uitkomsten Human Library Groningen 2016
Evaluation outcomes Human Library Groningen 2016

Date, time and place: 25-06-2016, 10:00 – 16:00 hrs, Groninger Forum Bibliotheek
This form was filled out by 97 persons.
1. Waarom heeft u dit boek / boeken gekozen?
Why did you choose your book?

17%

23%

23%
27%
10%

Ik heb iets in overeenstemming met de titel van het boek / I have something in common with this title
Ik weet dat deze titel soms wordt gestigmatiseerd in de media / I know this title could be stigmatized
in the media
Ik ken iemand die deze titel ook zou kunnen hebben / I know someone else who could have this title
Ik wilde mezelf testen op mijn vooroordelen / I wanted to challenge my personal perceptions
Anders: / Other: (mentioned: availability, interest, matched

2. Is er een vraag die u graag had willen stellen, maar niet gesteld heeft?
On reflection, is there a question you wish you had asked but didn’t?

29%

71%

nee

ja

3. Hoe lang was het gesprek?
How long was your conversation?
3%
13%
18%

66%

Minder dan 10 minuten / under 10 minutes

10-20 minuten

20-30 minuten

Meer dan 30 minuten / more than 30 minutes

4. Was de lengte van het gesprek goed?
Was the length of time about right?
1%
18%

27%

54%

Ik had genoeg tijd / I had enough time
Ik had een nog een paar minuten nodig / I needed just a couple more minutes
Ik had veel meer tijd nodig / I needed a lot more time
Het duurde te lang / it took too long

5. In hoeverre bent u het er mee eens dat de Human Library een goede manier is om vooroordelen,
exclusie, stigmatisering en discriminatie tegen te gaan?
How much do you agree that the Human Library is a good way to challenge prejudice, exclusion,

stigma and discrimination?
0% 0%

2%

36%

62%

Helemaal eens / totally agree

Eens / agree

Onbeslist / undecided

Oneens / disagree

Helemaal oneens / totally disagree

6. Heeft de ervaring inzichten opgeleverd over vooroordelen en discriminatie?
Did you gain insights on prejudices and discrimination?
3% 0%

49%
48%

Ja, ik heb veel geleerd / yes, i learned a lot

Ik heb een beetje geleerd / I learned a little

Ik heb niets geleerd / I did not learn anything

Weet niet / don't know

7. Hoe beoordeelt u de algehele ervaring met de Human Library?
How would you rate your overall experience at the Human Library?
1%

0%

34%

65%

Het was perfect! / it was excellent, I loved it
Het was goed, ik vond het leuk / it was good, i liked it
Het was goed, het kan beter / it was ok, it can be better
Het was niet goed / it was poor, I did not like it

8. Andere opmerkingen / suggesties:
Other comments / suggestions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erg goed initiatief
Leuk concept
Hulde voor jullie
It is such a wonderful project, but it is hard to ask everything, because it is too little time to put a
whole life in 30 min. But it was great to get a picture of some topics.
Human = a book is a bit objectifying
Vraag eens welke boeken mensen zelf willen lezen. Veel mensen willen zelf ook wel een boek zijn
denk ik.
Erg leerzaam en leuk
Super
Er kwamen waarschijnlijk vooral mensen op af die al open minded zijn. De mensen die je wil
bereiken durven waarschijnlijk niet de drempel over te stappen om met iemand te praten.
Ik denk dat vooral veel mensen komen die al vrij open minded zijn, misschien nog meer promoten
onder doelgroepen met veel vooroordelen?
Lovely thing going, please continue
One love!
Jullie bedankt.
Heel waardevol
Maybe two days next year, fantastic experience
2 days next year
Top! Heel goed intiatief! Elk jaar doen. Uitdaging: hoe krijg je mensen die niet open minded zijn
naar dit leuke project?
Thank you
Wachttijden waren behoorlijk lang. Misschien een idee om duo’s duidelijker te gedogen.
Vaker per jaar! 4 x oid.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Very nice person, i really liked the experience.
Thanks a lot for the experience. Hope to visit Iran one day!
Heel goed initiatief, zeker voor herhaling vatbaar, bedankt!
Het zou leuk zijn om een filmpje te maken met getuigenissen zodat meerdere mensen het kunnen
raadplegen.
Merci
This event is so cool
I like the concept very much, but i cannot say that i found out something completely new. I think
that you cannot expect this from one conversation, but it is a good start.
Heel erg bedankt, ik vind het een heel leuk concept.
Very interesting and quite unbelievable. Good for him he is ok and happy now.
Super aardige meneer die ik alles kan vragen, echt top. (ex homeless)
Freaking awesome
Dankje
Amazing project! I hope I will see you net year also. Good job.
Suggestions for books: meat eater / vegetarian / vegan, oil enthusiast / consuminderaar /
renewability / greenpeace books

