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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 1 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Aanspreekpunt voor bedrog, fraude en oplichting 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

- De persoon die het probleem meldt; uit het bedrijfsleven of de 
consument, krijgt een antwoord en een advies op maat bij de 

kennisgeving van het probleem. Zo weet hij meteen welke 
stappen te ondernemen en wie te contacteren voor hulp. 
- De contactpersoon zorgt voor een meer efficiënte en vlugge 

administratieve verwerking van de rapporten. Op basis van 
gerichte vragen is het signalement zeer concreet wat de analyse 

vergemakkelijkt. Zo kunnen nieuwe oplichting of fraude sneller 
worden geïdentificeerd. 
- Het contactpunt is zo gestructureerd dat snel kan worden 

geanticipeerd op de actualiteit: een advies op maat kan direct bij 
elke nieuwe vorm van oplichting worden opgemaakt. Dit is een 

vooruitstrevend instrument. 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  

 

- Het is in de eerste plaats een hulpmiddel voor administratieve 

vereenvoudiging bij bevoegde instanties, zoals de Economische 
Inspectie, en ten tweede, het levert snel adviezen. 

- Het verlicht de backoffice van puur informatieve taken en het maakt 
dus tijd vrij voor analyse en het opstellen van wetgeving ter bestrijding 
en voorkoming van de gerapporteerde misbruiken. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      Stefaan Jacobs 
Telefoon : 02 277 76 62 

E-mail :    stefaan.jacobs@economie.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 2 
 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Sociale Zekerheid 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Call Center DG Personen met een handicap 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

 Reorganisatie van het call center van DG Personen met een 
handicap in 2013: 

> Nieuwe website + contact formulier 
> Nieuwe organisatie 
> Een betere interne samenwerking 

> Coaching en training 
> Kwaliteit maatregelen 

> De professionals van de sociale sector kunnen online onze 
dossiers raadplegen 

 Resultaat: dramatisch toegenomen toegankelijkheid (23% tot 

85% beantwoorde gesprekken). 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties.  
 

 Toegenomen toegankelijkheid= meer klanttevredenheid 
 Mogelijkheid tot telewerken: verhoogde productiviteit 
 Minder klachten voor de organisatie 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      Isabelle Wauters 
Telefoon : 02/509.84.82 

E-mail :    isabelle.wauters@minsoc.fed.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 3 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

Internationaal Perscentrum – Residence Palace 

Dienst Externe Communicatie bij de Kanselarij van de Eerste Minister 

 

Gelieve het juiste thema aan te vinken: 
 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 
Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 

 

Algemeen onthaal voor bezoekers, huurders en evenement-

organisatoren 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk (bullet points) 
 

 Het beantwoorden per mail, en verdere opvolging van een 
reservatieaanvraag van A tot Z 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties (bullet points).   
 

 Het belang van de klant staat voorop, wij staan als team steeds 
ter beschikking om zo vlot mogelijk op alle vragen te 

beantwoorden. Bij problemen word steeds naar een oplossing 
gezocht die de klant alsnog tevreden stelt. Flexibiliteit, 
vriendelijkheid en ervaring helpen ons om het zowel voor de klant 

als voor onszelf aangenaam te maken. 
 Het is aan te raden om dit ook toe te passen in de Federale 

Administratie omdat de klant bovenstaande puntjes zeer weet te 
appreciëren en bijgevolg dus zeer tevreden zal zijn over de 
organisatie in het algemeen. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Saskia De Landtsheer 
Telefoon: 02 235 21 11 

Email:     saskia.delandtsheer@presscenter.org 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 4 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

CDSCA 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Helpdesk voor webshop 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 
 

Hulp bij gebruik van de webshop 
Telefonisch onmiddellijk contact zoniet met contactformulier en 

ontvangstmelding 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties (bullet points).   

 

De klant heeft een aanspreekpunt en voelt zich geholpen. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Eddy Baertsoen 
Telefoon: 02/264 60 60 

Email:     eddy.baertsoen@cdsca.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 5 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

HZIV - CAAMI 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Externe internetsite 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

Dit jaar richt de HZIV zich op de ontwikkeling van een nieuwe website. 
Deze zullen zijn: 

• duidelijker en gebruiksvriendelijker. Gebruikers zullen gemakkelijk de 
gewenste informatie terug vinden; 
• meer interactief en gebruikers krijgen toegang tot hun dossier; 

• rijker aan standaarddocumenten met betrekking tot onze instelling. 
• ... 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties  
 

Toegang tot informatie en transparantie zijn onmisbare factoren voor 
het goed functioneren van een openbare instelling als de onze. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam: 
Telefoon: 

Email: 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 6 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Binnenlandse Zaken 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Contact 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk (bullet points) 
 

E-mailadres (info@ibz.fgov.be) en contactformulier op website 
beschikbaar. 

 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties (bullet points).   

 

Meerdere mogelijkheden om de FOD te bereiken 

 

 

Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 
praktijk 

 

Naam:     Centrale Cel voor Informatie en Communicatie 

Telefoon: 02 500 22 09 
Email:     info@ibz.fgov.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ibz.fgov.be
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 7 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Binnenlandse Zaken 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Doorsturen 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk (bullet points) 
 

- Vragen buiten de bevoegdheid van IBZ  doorgestuurd naar 
bevoegde dienst 

- Met vraagsteller in kopie 
 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties (bullet points).   
 

- Burgers worden steeds geholpen 
- Opvolging verzekerd 

 

 

Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 
praktijk 
 

Naam:     Centrale Cel voor Informatie en Communicatie 
Telefoon: 02 500 22 09 

Email:      info@ibz.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 8 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Binnenlandse Zaken 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Beschikbaarheid 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk (bullet points) 
 

- Meerdere personen beantwoorden de informatievragen via e-mail 
- NL en FR 

 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties (bullet points).   

 

- Burgers worden steeds geholpen 

- In hun eigen taal 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Centrale Cel voor Informatie en Communicatie 
Telefoon: 02 500 22 09 
Email:      info@ibz.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 9 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

Opleidingsinstituut van de federale Overheid (OFO) 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

www.ofoifa.belgium.be (2013) : 
Overgang naar mode « PULL » voor Zijn Vorming 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 

 

Sedert de lancering van haar website (Front Office), is het OFO 

overgestapt van een traditionele logica "PUSH" (verspreiding papieren 
catalogus - administratieve inschrijving - verdeling in een klassikale 
training met gedrukte syllabus) naar een logische "pull "waar de 

medewerker terecht komt in het centrum van een integratiestrategie via 
computertoepassingen gewijd aan training: 

 
- De papieren catalogus wordt vervangen door de publicatie van de 
eCatalog, dynamisch en thematisch, met zoekmogelijkheid in een lijst 

van 300 titels. 
- Inschrijving gebeurt rechtstreeks (actueel met uitzondering voor de 

politie, gerechtelijke orde, ...). Online (02/2016) via de eID van de 
medewerker en zijn keuze tussen de bestaande sessies (gaande tot J-1 
van de vorming) of via de optie KeepMeInformed (KMI) (Geen 

wachtlijsten meer). 
- De registratie van de inschrijving wordt direct gecodeerd in de ERP 

ITMA (ook beschikbaar voor de overheidsdiensten als ITMA As A Service 
- IAAS: momenteel FOD Justitie-Werk-Aff en-Economie en de RSVZ en 
BOZAR. Homepages met hun eigen logo.) 

- De bevestiging van de registratie gebeurt onmiddellijk aan de 
deelnemer gemeld via zijn versleutelde e-mail (toekomstige 

ontwikkeling voor toegang tot zijn profiel en zijn verslag van de 
gevolgde formaties) en waarschuwingen van zijn chef (import van 

PDATA-gegevens); een link naar een eventueel automatische 
uitschrijving is toegevoegd. 
- De e-mail met de bevestiging van de inschrijving bevat een link voor 

een toegang  Single Sign On (SSO) naar de eCampus (2003: eerste 
ervaring - Eind 2014: overgang naar een nieuwe LMS: Moodle *), die de 

syllabus verzamelt en / of andere educatieve middelen voor de 
opleiding (om af te drukken of te transfereren naar de tablet). 
(*) LMS-module geeft toegang aan ALLE federale ambtenaren tot 

http://www.ofoifa.belgium.be/
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eCampus en aan de open opleidingen. 
- Merk op dat de website ook informatie verspreidt die specifiek is voor 
de leidinggevende en de trainer, deze laatste kan onder meer zijn 

opleiding organiseren door middel van e-Learning via de eCampus. 
- De opleidingsverantwoordelijke (SPOC of HR) heeft toegang tot de 

Data-portaal ITMA Deelnemers / Opleidingen via een beveiligde 
toegang op de website: beheer van de deelnames, registratie van de 
deelnemers (bvb. zonder eID), annulatie van inschrijvingen, ingave van 

de motiveringen bij afwezigheden (FC) Pre-registratie door SPOCS voor 
taalcursussen (Patati - Elao) (nog niet live voor deelnemers), de 

productie van het wekelijks verslag van de deelnemers bij OFO voor de 
volgende week, het rapport van de deelname aann opleiding sinds 2005. 
De productie van dubbele uitnodigingen. 

- Toepassing Vraag Tool voor de online vragenlijst, zoals de online 
opleidingsevaluatie (eHAPP – Happiness bladen / Toekomstige 

ontwikkeling HAPP Online) is een toekomstige optie op de website. 
- De omschakeling van de mode "PUSH" naar "PULL" maakt deel uit van 
een papierloze logica gestart in 2013. 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  

 

- Dit is een wijziging in de logica bij de ontwikkelde processen op basis 

van een eigen visie bij het OFO en van een incrementele implementatie 
via projecten/stappen met progressief zoeken naar oplossingen en 
ervaringsfeedback. De herziening van de processen As Is/To Be en hun 

impact ervan op de werklast en de expertise van de verschillende rollen 
(helpdesk, infrastructuur manager, trainer, projectmanager, 

secretariaten-ContactCenter, Account management) neemt gestaag toe 
alsook de  fase voor het integreren van de beheersgegevens en de 
KPI's. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:         Stassen 
Telefoon:     02 573 74 16 

E-mail :       nicolas.stassen@ofoifa.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 10 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal     X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

RAADPLEGING EN BEHEER PERSOONLIJK DOSSIER 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

Onze klant kan via onze website toegang verkrijgen tot zijn persoonlijk 
dossier. 

Hij kan op ‘mijn vakantierekening’ zijn persoonlijke gegevens 
raadplegen en zelfs wijzigen (rekeningnummer, adres, taalrol) alsook 
alle gegevens ivm zijn vakantiegeld.  

Tevens kan hij documenten af printen die hij nodig zou hebben (fiscale 
fiche, vakantieattest, rekeninguittreksel,…) 

Hij kan zelfs de briefwisseling consulteren tussen hem en onze 
diensten.     

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties.  
 

Door zulke toepassing hoeft de klant niet te wachten tot de burelen 
open zijn om gegevens die hem aanbelangen te verkrijgen.  De klant 

kan zijn dossier zo vaak als hij wenst raadplegen en de evolutie 
bekijken van de berekening en uitbetaling van zijn vakantiegeld.  Hij 
kan zo zelf zijn wijziging van adres en/of rekeningnummer meedelen.  

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam: Pierrette ROELS 
Telefoon: 02/ 62 79 241 

Email: pierrette.roels@rjv.fgov.be 
 

 

 

 

 

 

mailto:pierrette.roels@rjv.fgov.be
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 11 
 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  
 

HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) 
 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 
 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X  

het logistiek aspect bij het onthaal  
 
Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Kwaliteitslabel voor een toegankelijke HVW-website (AnySurfer) 
 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

 Navigatie 
o De structuur is overal uniform (header-, hoofd- en footermenu) 

o Links hebben betekenisvolle verwijzingen 
 Inhoud 

o De teksten zijn leesbaar 

o De titels zijn betekenisvol 
o Pagina’s hebben een duidelijke structuur 

o Elke afbeelding heeft een tekstuele omschrijving 
o Tabellen hebben de juiste hoofdingen 

 Vormgeving 

o Links zijn zichtbaar te onderscheiden 
o Afbeeldingen in de imageslider (startpagina) kunnen gestopt 

worden 
o Kleuren zijn aangepast aan bezoekers die geen kleuren kunnen 

onderscheiden 

 Interactiviteit 
o Elk formulierveld heeft een duidelijke omschrijving 

o Een foutieve invoer wordt gemarkeerd 
o Acties zijn niet tijdsgebonden 

 Downloadbare documenten 

o PDF-documenten zijn beschikbaar als webpagina 
 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede praktijk en waarom 
het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere Federale Administraties: 
 

 De HVW is trots op deze goede praktijk omdat er momenteel slechts 

112 organisaties (waaronder de HVW) zijn die het label AnySurfer 
dragen; 

 Door het label te behalen houd je rekening met een doelgroep die 

soms uit het oog verloren wordt. 
 

Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede praktijk: 
 

Naam: Tim De Coster 
Telefoon: 02/209 13 18 

Email: webmaster@hvw-capac.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 12 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FEDERAAL PLANBUREAU 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal    X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Elektronische adres 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

Algemeen adres: contact@plan.be (= meertalig) – met opvolging van de 
vragen 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  
 

 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Françoise HERBIET 
Telefoon: 02/507 73 26 

Email:     fh@plan.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@plan.be
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 13 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Uitbouw van een Front Office voor de RSZ 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

Van de Front Office wordt het volgende verwacht: 

- een gedetailleerde registratie van de vraag, 

- onmiddellijk beantwoorden van de vragen indien mogelijk en 
zoniet: 

- intelligente dispatching naar de deskundige dienst 

- opvolging van de vraagstelling en feedback aan de vraagsteller  

- overzichten bieden door middel van rapporten 

 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties .  

 

Elk contact met de klant ongeacht het kanaal (onthaal, mail, 

webformulier, telefoon) wordt geregistreerd in een ticketingtool. 
 Het telefonieysteem van Front Office is geïntegreerd in de 

software van de ticketingtool. 
 Elk contact is gekoppeld aan een elektronisch uniek dossier.  
 Dit geeft een duidelijk beeld van de dienstverlening door de Front 

Office voor de organisatie.  
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Sofie De Preter 
Telefoon: 02/509.25.01 
Email:     sofie.de.preter@rsz.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 14 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Verzekerde beschikbaarheid en kwaliteit van het antwoord binnen de 
gestelde termijn. 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 

 

 De Front Office beantwoordt de telefonische oproepen en mails van 

8u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u30 (vrijdag tot 16u). 
 Permanentie wordt over de middag verzekerd (11u45 tot 12u30 en 

13u tot 13u45) en ‘s avond (16u tot 16u30, behalve vrijdag tot 16u). 

 In 95% van de gevallen worden de vragen beantwoord (per telefoon 
of per e-mail) binnen de twee werkdagen.  

 Om te kunnen antwoorden op 80% van de vragen heeft de dienst 
Front Office een referendaris per materie aangeduid. Deze volgen 
doorlopend vorming en delen hun kennis met hun collega’s.  

 de dienst Front Office heeft toegang tot de agenda van alle 
medewerkers teneinde de vraag, indien nodig, over te maken aan de 

beschikbare competente persoon. 
 Elke inkomende vraag wordt geregistreerd ; de naam van de 

gebruiker, de datum van ontvangst en het behandelde onderwerp 

(dtabank). 
 De status van een vraag kan gemakkelijk geraadpleegd. De klant 

ontvangt een registratienummer. Hiermee kan eenvoudig de 
afhandeling van de vraag gevolgd worden. 

 De medewerker van de Front Office kan de historiek van de vraag 

overzien, zodat de klant zijn vraag niet hoeft te herhalen en 
verbonden kan worden met de juiste persoon. 

 De medewerker van de Front Office volgt op als er binnen de twee 
werkdagen een antwoord werd geformuleerd, zonodig stuurt hij een 

“reactie”. 
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Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties. 
 

 De dienst Front Office behartigt elke binnenkomende vraag en 
beantwoordt deze zelf in 80% van de gevallen. 

 Volgens tevredenheidsonderzoek van 2015 is het percentage van de 

tevredenheid voor de Front Office verhoogd +10,7%, eerste-
lijnsdienst van de POD MI. 

 Het percentage van de "verloren oproepen" (telefonisch bellen) is 
minder dan 10%. 

 Deze percentages (95%, 80% en 10%) worden maandelijks 

gemeten en opgenomen in de BSC (Balanced Scorecard). 
 De POD heeft gekozen om niet te werken met een Interactive Voice 

Response-systeem, maar wel te beschikken over twee aparte 
telefoonnummers voor de Franstalige en Nederlandstalige oproepen 
en twee groepen (1 Fr + 1 Nl) van eigen medewerkers. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      Béatrice SERVAIS 
Telefoon:  02/508.85.86 

E-mail:     beatrice.servais@mi-is.be   
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 15 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

WIV-ISP 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Competent personeel leidt tot een klantvriendelijk onthaal 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

Elektronisch onthaal: Nieuwe website “user friendly” in ontwikkeling in 
samenwerking met CODA-CERVA, georiënteerd  naar de klanten en de 

gebruikers (ook intern). 
 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties).   
 

Meertalig personeel 
Nieuwe website “user friendly” 

 

 

Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 
praktijk 
 

Naam:     Jocelyn Charlet/Daisy Tysmans 
Telefoon: 02 642 50 43/  02 642 52 64 

Email:     Jocelyn.Charlet@wiv-isp.be/Daisy.Tysmans@wiv-isp.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 16 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD JUSTITIE Dienst documentatie en contact cel bibliotheek 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Documentlevering 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 
 

Via telefoon en mail kunnen personeelsleden documentatie aanvragen.   
De bibliotheek tracht steeds binnen de 3 uur te voldoen aan deze 

aanvraag. 
Te voorzien zijn:  

 Werkschema 

 Gemeenschappelijk mailadres 
 Mogelijkheid tot scannen 

 Aanvraagformulier op intranet 
 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 

Federale Administraties .   
 

Door deze service dienen andere personeelsleden zich niet te 
verplaatsen en dat levert een significante tijdswinst op. 

Kostenbesparend 
Hogere efficiëntie 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Steve Vangilbergen 
Telefoon: 02/ 542.65.45 

Email:     steve.vangilbergen@just.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 17 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD JUSTITIE Dienst Communicatie en Informatie - woordvoerder 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Gevalideerd unieke procesbeschrijving 
 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 

 

De dienst Communicatie en Informatie heeft een uniek proces voor 

persvragen ontwikkeld. Deze procesbeschrijving werd gecommuniceerd 
via een dienstnota op het intranet. 
 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  

 

Door de implementatie van een enkel proces, kan de woordvoerder 

beter de contacten beheren en coördineren tussen de FOD Justitie en de 
media. 
Het mandaat van de woordvoerders is versterkt nu ze worden 

aangeduid als "SPOC" voor alle vragen van de pers. 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      Edward Landtsheere 
Telefoon : +32 2 542 67 57 
E-mail :     edward.landtsheere@just.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 18 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD JUSTITIE dienst communicatie en informatie cel info 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Herziening van de “homepage” / toptaken 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

De cel info werd betrokken bij de herziening van de “homepage” van de 
FOD Justitie. 

Vaak gestelde vragen van de burger zullen bepalen welke toptaken 
(formulieren en links) op de homepage worden geplaatst.  Daardoor 
wordt de online content beter aangepast aan de noden van de klant en 

is het minder vaak noodzakelijk om de vraag telefonisch of per mail te 
stellen.   

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  
 

De cel info krijgt inspraak in het communicatiebeleid van de FOD 
Justitie. 

De wijzigingen aan de “homepage” zullen een directe impact hebben op 
de dagelijkse werking van de cel info.   

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Edward Landtsheere 
Telefoon: 02/ 542.67.57 
Email:     edward.landtsheere@just.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 19 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Hulpmiddelen: website, webformulieren, e-mail, sociale media 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

 Hulpmiddelen voor klanten: 
o Vernieuwde website (sinds voorjaar 2016) 

o Aanwezigheid FOD op twitter en facebook 
o Contact via online contactformulier (webformulier) met 

ontvangstbevestiging binnen 24u (vastgelegd in SLA) 

 Hulpmiddelen voor alle personeelsleden: 
o Regels rond gebruik van sociale media 

 Hulpmiddelen voor medewerkers callcenter: 
o CRM-opvolgsysteem 
o Vastgelegde kwaliteitscriteria 

o Procedurebeschrijvingen / richtlijnen voor operatoren 
                     Klantenbevraging + workshop 

 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  

 

 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      Luc Baele 
Telefoon: 02/524.98.02 

Email:     Luc.Baele@gezondheid.belgie.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 20 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Gelieve het juiste thema aan te vinken: 
 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 
Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 

 

Online meldpunt voor consumenten en ondernemingen 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 

 

- De melder, consument of onderneming, krijgt een antwoord en 

advies op maat op het ogenblik dat hij zijn melding maakt. Hij weet 
meteen welke stappen hij nog kan ondernemen en wie hem daarbij 

kan helpen.  
- Het Meldpunt zorgt voor een efficiëntere en snellere administratieve 

behandeling van de meldingen. Aan de hand van de gerichte vragen 

zijn de meldingen heel concreet en dit vergemakkelijkt de analyse 
ervan. Op die manier kunnen nieuwe vormen van bedrog of fraude 

sneller geïdentificeerd worden.  
- Het Meldpunt is zo opgezet dat het snel kan inspelen op de 

actualiteit: voor nieuwe vormen van bedrog kan meteen een advies 

op maat toegevoegd worden. Het is ook een evolutief instrument.  
 

 
Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 

praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties. 
 

- Het is tegelijkertijd een administratieve vereenvoudiging voor de 
bevoegde instanties, zoals de Economische Inspectie, en een snelle 

adviesverlening aan consumenten en ondernemingen  
- Het ontlast de backoffice van een aantal diensten van loutere 

informatieve vragen en maakt meer tijd vrij voor analyses en 
regelgeving om de aangekaarte misbruiken te beteugelen en te 
voorkomen. 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:   Stefaan Jacobs 
Telefoon:02 277 76 62 

Email:    stefaan.jacobs@economie.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – ELEK 21 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD Budget en Beheerscontrole 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal  

het elektronisch onthaal X 

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Helpdesk 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

 Elektronisch onthaal 
 Er is een informatieambtenaar aanwezig die via mail kan 

worden gecontacteerd (info@budget.fed.be). 
 Helpdesk Fedcom 

Er wordt bij de medewerkers op aangedrongen om de functie “out of 

office” te activeren als ze afwezig zijn + eventueel de naam van een 
collega te vermelden. 

 

 

Gelieve kort weer te geven waarom je als organisatie trots bent op de goede 
praktijk en waarom het aan te raden is om dit ook toe te passen in andere 
Federale Administraties.  

 

 

 
 

 

 

Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 
praktijk 
 

Naam: Rika Denduyver (fysiek en logistiek), Elke Blommaert 
(elektronisch) 

Telefoon: 02/212. 39.20 (Rika), 02/212.37.02 (Elke) 
E-mail: rika.denduyver@budget.fed.be ; elke.blommaert@budget.fed.be 
 

mailto:info@budget.fed.be

