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titel.
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1 Ga voor elke vraag na of u ze als een 
controlevraag, een keuzevraag of een open 
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Soorten vragen en de keuze 
van de vraagsoort
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1 Pas de algemene richtlijnen voor de vragen 
toe.

Algemene richtlijnen voor de 
vragen
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6 Vermeld de acties van de dossier-
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De verwerkings informatie

De onderdelen van de 
verwerkings informatie
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7 Waarborg de bescherming van de privacy van 
de invuller.

De privacywaarborg  133
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1 Bepaal welke begeleidende documenten bij 
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12  De opmaak
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u een papieren formulier 
ontwerpt,

past u de huisstijl en de 
sjablonen voor formulieren 
van uw organisatie toe.

Voorbeeldformulieren  207

u een elektronische versie 
van het formulier ontwerpt,

past u de richtlijnen voor 
webformulieren toe.

Webformulieren  175
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1 Zorg, afhankelijk van uw functie, voor:

• het centrale formulierenbeheer

• het formulierenbeheer op uw afdeling.

Het centrale formulierenbeheer

Het formulierenbeheer op 
elke afdeling
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2 Onderhoud de samenwerking tussen 
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formulierenbeheer op afdelingsniveau.

De samenwerking tussen 
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een formulier niet 
volgens deze handleiding 
ontworpen is,

toetst u het formulier aan alle 
vereisten waaraan een goed 
formulier moet voldoen.

Het bureauonderzoek  201

•  u een nieuw formulier   
 ontworpen hebt,

•  u een bestaand formulier   
 tijdens een bureau-  
 onderzoek bijgewerkt 
 hebt,

spoort u problemen op door 
een aantal proefpersonen het 
formulier te laten invullen in 
uw aanwezigheid.

Het invulonderzoek  202

een formulier een tijdlang in 
gebruik is,

gaat u na welke problemen 
de dossierbehandelaars 
ondervinden.

Het verwerkings-
onderzoek
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problemen in het formulier 
aan de procedure toe te 
schrijven zijn,

meldt u de procedure-
problemen aan de 
beleidsmaker.

De melding van 
procedureproblemen

 205


