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Tevredenheidsmeting Loopbaancheques  
 

Inhoudelijke vragen 

Wat denk je over volgende stellingen?  

(1 = Helemaal oneens, 10 = Helemaal eens) 

Een traject met heldere communicatie 

Ik kreeg van mijn loopbaancentrum … 

● … duidelijke informatie over de inhoud van de begeleiding. 

Dienstverlening op maat 

Mijn loopbaanbegeleider … 

● … heeft aandacht voor mijn specifieke situatie.  

● … biedt structuur in de begeleiding. 

● … is deskundig en professioneel. 

Ondersteuning in mijn zoektocht. 

Deze loopbaanbegeleiding helpt mij … 

● … in het uitvoeren van actie(s). 

● … betere en bewustere loopbaankeuzes te maken. 

● … ook op lange termijn doelgerichtere stappen in functie van mijn loopbaan te ondernemen. 

Een duidelijk traject met een begin- en eindpunt. 

Mijn persoonlijk ontwikkelplan (POP) … 

● … sluit aan bij mijn loopbaanvraag.  

● … is concreet, realistisch, relevant en getimed. 

Algemene beoordeling  

● Ik zou mijn loopbaancentrum aanraden aan vrienden en kennissen.  

● De inhoud van de loopbaanbegeleiding sluit aan bij mijn loopbaanvraag. 

● Mijn loopbaanvraag is beantwoord. (Ja / Neen) 

 

Open vragen 

● Wat vond ik goed? 

● Wat kon beter?  

● Heb je nog suggesties voor ons? 
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Verwerkingsvragen 

 

● In welke gemeente heb je loopbaanbegeleiding gevolgd? 

(Keuzelijst met postcodes) 

● Bij welk centrum heb je loopbaanbegeleiding gevolgd? 

(Keuzelijst met centra)  

● Ander centrum? Zoja, welk centrum? 

 

Hoe ben je voor het eerst met loopbaanbegeleiding in contact gekomen? 

● Via iemand die zelf loopbaanbegeleiding volgde; 

● Op aanraden van iemand (partner, familie, kennis of collega, via via); 

● Via de media (publiciteit voor loopbaanbegeleiding in krant of tijdschrift, op radio of tv); 

● Via mijn werkgever; 

● Via promotie door het loopbaancentrum zelf (folder, website, ...); 

● Via VDAB (website, werkwinkel, servicelijn, e-coach, ...); 

● Via doorverwijzing door mijn huisarts; 

● Via doorverwijzing door psycholoog/therapeut;  

● Via doorverwijzing door de vakbond; 

● Via doorverwijzing door een andere dienst of organisatie; 

● Via internet (info over loopbaanbegeleiding, websites van centra, ...); 

● Andere. Hoe ? .......... 

 

Wat was voor jou de voornaamste reden om voor dit loopbaancentrum te kiezen? 

● De informatie verspreid door het centrum zelf (folder, brochure, website, ...); 

● Door mijzelf ingewonnen informatie (o.a. via internet); 

● De aanbeveling van iemand die daar reeds loopbaanbegeleiding volgde; 

● De aanbeveling van een kennis (familie, vrienden, collega's); 

● De aanbeveling van mijn werkgever; 

● Specifieke, praktische redenen (afstand, bereikbaarheid, openingsuren, ...); 

● Het kennismakingsgesprek en de duidelijke info die ik daar kreeg van het centrum; 

● Andere redenen: .......... 

 

VDAB is steeds op zoek naar personen die willen getuigen over hun gevolgde loopbaanbegeleiding. 

Mogen we je hiervoor contacteren? 
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Ja 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Nee 

Bedankt om samen met ons de dienstverlening te verbeteren. 

 


