
 

 
 
 

 
Uitvraag informatiebehoefte hulpaanbieders 

De gemeenten in Midden-Limburg willen graag van u weten of ze u voldoende informeren over het 
verwervingsproces en –inhoud, u in de gelegenheid stellen te reageren op de aangeboden informatie en u de 
mogelijkheid bieden uw vraag te stellen. Door deze vragenlijst hopen wij een beeld te krijgen of wij voldoen 
aan uw wensen of dat aanpassingen nodig zijn. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u deze vragenlijst zo 
volledig mogelijk invult. Het resultaat publiceren wij in september op de website van de gemeente Leudal (op 
de pagina verwerving 2018). 
 
 
Vragen informatiebehoefte, kwaliteit en interactie 
 
1. Alle informatie over het verwervingsproces 2018 kunt terugvinden op de website van de gemeente 

Leudal. Mist u bepaalde informatie over het verwervingsproces? Zo ja, welke? 
            
             

 
 
2. Gemeenten en hulpaanbieders maken gebruik van verschillende informatie- en communicatiemiddelen. 

Hoe ervaart u de kwaliteit van de huidige gemeentelijke communicatiemiddelen (omcirkel wat van 
toepassing is): 

 
o Schriftelijke correspondentie 

Goed/ Voldoende/ Neutraal / Onvoldoende/ Geen mening 
 
Toelichting 
           
            
 
 

o Digitale nieuwsbrief jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg 
Goed/ Voldoende/ Neutraal / Onvoldoende/ Geen mening 
 
Toelichting 
           
            
 
 

o De subpagina ‘Informatie voor aanbieders Jeugdhulp & Wmo Midden-Limburg’ op de website van de 
gemeente Leudal 
Goed/ Voldoende/ Neutraal / Onvoldoende/ Geen mening 
 
Toelichting 
           
            
 

 

 



3. De verschillende informatie- en communicatiemiddelen variëren in mate van interactiviteit. De ene biedt 
meer de mogelijkheid tot het voeren van een dialoog dan de andere. Hebt u behoefte aan meer 
interactie? 

o Ja  
o Nee 

 
Toelichting 
           
            

 
 
4. Indien een nieuwe website over het verwervingsproces wordt ingericht, vindt u het dan wenselijk dat u 

zelf contact- en productinformatie kunt uploaden t.b.v. de uitvoeringsorganisatie gemeenten 
(consulenten)? 

o Ja  
o Nee 

 
Toelichting 
           
            

 
 
5. Hebt u specifieke ideeën over andere vormen van communicatie die u wilt toelichten, mogen wij u dan 

bellen? 
o Ja, [organisatie, naam en tel. nr.]        

            
o Nee 

 

 


