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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 1 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Opvolgen van een onvoltooide telefonische oproep 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

 Bij afwezigheid van een gezochte persoon wordt een e-mail 
verzonden naar die persoon. Hij wordt verwittigd dat iemand contact 

wou nemen. De e-mail bevat de volgende gegevens: naam en 
voornaam van de beller, het tijdstip, de reden voor de oproep en het 
telefoonnummer. 
 

 Daarnaast wordt elke oproep vastgelegd in een logboek. 
 

 De receptie is in staat om te weten welke medewerker fysiek 

aanwezig is in het gebouw of niet. 
 

 

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 versturen van een opvolgingsmail wanneer een medewerker van 

het Agentschap niet kon worden gecontacteerd, geeft aan het Onthaal 
een gevoel dat de taak voltooid is. Het onthaalpersoneel heeft de indruk 

dat ze het maximum hebben gedaan om de informatie correct  door te 
geven. 
 

 

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

 

Naam:         NYS Vincent 

Telefoon:     02 289 21 45 
E-mail:        vincent.nys@fanc.fgov.be 

 
 
 

 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwtMyAwqfNAhUHKsAKHblzAZAQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fanc.fgov.be%2F&usg=AFQjCNFpiaEBsliInPf4m3YMiXUSuq0F6Q&bvm=bv.124272578,d.ZGg
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 2 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Overname telefooncentrale door het contactcenter 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 
 

- Het betalende algemeen telefoonnummer van de FOD werd 
vervangen door het gratis 0800 nummer van het contactcenter 

- Dat verlaagt de drempel voor burgers en ondernemingen om 
informatie op te vragen 

- Door de toepassing van de IVR kunnen de bellers al de taal en het 
onderwerp van hun vraag kiezen 

- Daardoor verkort de zoektocht naar de dienst of ambtenaar die op 

hun vraag kan antwoorden 
- Wanneer er een FAQ voor dat onderwerp voorhanden is kan de 

agent van het contactcenter de vraag al meteen beantwoorden 
zonder dat er moet doorverbonden worden naar ambtenaren die 
misschien niet op hun bureel zijn 

- Er wordt de mogelijkheid geboden om een boodschap in te 
spreken waarin de vraag of problematiek kan uitgelegd worden. 

De  beller wordt nadien door het contactcenter terug gebeld met 
het antwoord op zijn vraag 
 

 
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 dienstverlening aan de bellers kan opgevoerd worden in zijn 

eigen taal 
- De telefonische toegankelijkheid van de FOD wordt verbeterd door 

de kosteloosheid voor de burger/onderneming 

 

 

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 – TEL 3 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

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 – TEL 4 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

WIV-ISP 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

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: 
 

Telefonisch onthaal: meertalig personeel, handleiding telefooncentrale 
steeds beschikbaar. Goed opgeleid personeel met kennis van het 

instituut, de werknemers en ze zijn in staat verschillende taken op zich 
te nemen en prioriteiten 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).   

 

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 – TEL 5 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

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 : 
 

 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 :   

 

 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 – TEL 6 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

OFO-IFA 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Integratie telefonisch onthaal bij fysiek onthaal 

 

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

 
 Vroeger was er één operatorpost voor het OFO die door 1 persoon 

bediend werd, nu hebben we de telefooncentrale geïntegreerd in 
het Contact Center. Al de medewerkers van het Contact Center 
kunnen de operatorpost bedienen. 

 
 We hebben ook een 2de operatorpost geïnstalleerd, die op drukke 

momenten ook gebruikt  kan worden om bellers sneller te helpen. 
 

 
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 operatorpost is steeds bemand 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:     Inge Oris 
Telefoon: 02/573 73 15 
Email:     inge.oris@ofoifa.fgov.be  
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – Tel 7 
 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  
 

HZIV - CAAMI 
 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 
 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

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

Professioneel onthaal 
 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 
 

De HZIV organiseert regelmatig opleidingen voor medewerkers die 
contact met het publiek hebben. Deze vormingen moeten een 

kwalitatieve ontvangst en behandeling verzekeren, hetzij het nu ten 
gronde of vormelijk is. 
 

Deze training bestaat uit: 

 goede praktijken van een face-to-face of telefonische communicatie; 
 ensceneringen en geleefde situaties; 

 uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers; 
 besprekingen en advies over de toepassing van onze referentienorm. 
 

Deze "groepen van collega's" worden georganiseerd en begeleid door 

deskundigen van de hoofdzetel in Brussel. 
 

Daarnaast stimuleert de directie medewerkers om opleiding op het IFA 

in verband met klantgerichtheid te volgen. Deze opleidingen worden 
besproken tussen de evaluator en de geëvalueerde, met name in het 

kader van de ontwikkelingscirkels. 
 
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. 
 

 Als service provider van een bijzondere soort, moeten we onze 
gebruikers ondersteunen of dat het nu is om hen hun rechten toe te 

kennen, of om hen te herinneren aan hun verplichtingen. 
 Deze dubbele rol, positief en negatief, vereist een constante 

begeleiding om zich naar best te kunnen aanpassen aan elke situatie 

en bij alle profielen. 
 Een besluit, a fortiori negatief, zou alleen te begrijpen zijn als het 

goed is overgekomen. En dit ongeacht het kanaal (telefoon, loket, 
maar ook e-mail). 

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

Naam: 

Telefoon: 
Email: 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 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 X 

het elektronisch onthaal  

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 telefonische 
informatievragen 

- 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 – TEL 9 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Doorschakelen 

 

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

- Vragen buiten de bevoegdheid van IBZ  doorverwezen naar 
bevoegde dienst 

- Oproepen buiten de normale diensturen  automatisch 
doorgeschakeld naar de permanentie van het Crisiscentrum 

 

 

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 

 

 

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 – TEL 10 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Helpdesks 

 

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

- Specifieke helpdesks beschikbaar voor de burger (Belpic, Dienst 
Vreemdelingenzaken) 

 

 

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 

- Hulp bij specifieke problemen 
 

 
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 – TEL 11 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FPD (Federale Pensioendienst) 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Klantgerichtheid door het gebruik van verschillende kanalen:  
informatie voor allen - persoonlijk onthaal 

 
Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk: 

 

Introductie van het nummer '1765' (klantgerichtheid in functie van de 

pensioenregeling/status van de zaak ofwel instructief ofwel betalend) 
 

 
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.  
 

- Graden van klanttevredenheid 
- Effectiviteit 

- Veelzijdigheid medewerkers: 3 vakgebieden: fysiek onthaal - telefoon 
- geschreven en elektronische correspondentie: laat het telewerken toe 
 

 
Gelieve de contactgegevens te noteren van de referentiepersoon voor de goede 

praktijk 
 

Naam:      BOUCHEZ Anne-Catherine  
Telefoon : 02. 529.3353 

E-mail :    anne-catherine.bouchez@sfpd.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 12 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Optimalisatie 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 
 

              Telefonisch onthaal: n.v.t. indien hiermee een callcenter wordt 
bedoeld 

 
 Helpdesk Fedcom 
 Indien een vraag gesteld wordt via telefoon aan de 

informatieambtenaar, wordt gevraagd om de vraag op mail te 
zetten, zodat de vraag kan gericht worden naar de juiste 

persoon in kwestie (behalve indien er onmiddellijk een 
antwoord kan geformuleerd worden) 

 De FOD B&B beschikt over een algemeen nummer 

(02/212.37.11) 
 

 
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) 
Email: rika.denduyver@budget.fed.be; elke.blommaert@budget.fed.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 13 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FEDERAAL PLANBUREAU 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal    X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

antwoord 

 

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

Aan de lijn blijven tot op het ogenblik dat er iemand antwoordt aan de 
andere kant van de lijn 

 

 

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 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 14 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Klantvriendelijk zijn 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk  
 

 Klant zijn verhaal laten doen 
 Kalm zijn  

 Samen naar oplossingen zoeken 
 Juiste info geven 

 

 
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 .   

 

 Wij zijn heel klantvriendelijk,  

 zoeken steeds naar oplossingen die en de klant tevreden stellen 
en tevens de richtlijnen van onze organisatie naleven.   

 Win win situation ! 

 

 

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

 

Naam:     Gérard Frere 

Telefoon: 02/629.82.99 
Email:       gerard.frere@ign.be 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:gerard.frere@ign.be
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 15 

 
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 X 

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 

(databank). 
 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, zo nodig 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%, 
eerstelijnsdienst 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 – TEL 16 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

Myria, Federaal Migratiecentrum 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Kwaliteitsvolle omgang door het onthaalpersoneel 

 

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

 Indien de geappelleerde collega afwezig is, wordt de oproep 
doorverbonden naar het onthaal die hem/haar via e-mail ingelicht 

over de oproep, met duidelijke vermelding van alle 
contactgegevens van de klant: de klant krijgt van het onthaal de 
boodschap dat hij/zij binnen de 2 werkdagen wordt terug 

opgebeld door collega. 

 De onthaalmedewerker kan een afspraak vastleggen in de 

juridische permanentie agenda van Myria voor de bezoeker. 

 

 

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.  
 

 Ondanks de drukbezette agenda van de juridisch medewerkers 
van Myria, zorgt deze werkwijze er voor dat de bezoekers voor de 
juridische permanentie zich gerespecteerd voelen vanaf hun 

eerste contact met Myria (onthaal en juridisch medewerkers).  
 

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

 

Naam:     Goris Katleen  

Telefoon: 02 212 31 22 
Email:     katleen.goris@myria.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 17 

 
Gelieve de naam van je organisatie weer te geven:  

 

FOD JUSTITIE Dienst Legalisaties 

 
Gelieve het juiste thema aan te vinken: 

 

het fysiek onthaal  

het telefonisch onthaal X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Beschikbaarheid en flexibiliteit 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk : 
 

 De dienst Legalisaties neemt steeds op tijdens de stamtijden (van 
9u tot 12u en van 14u tot 16u) 

 Om de continuïteit te verzekeren, krijgt de vaste medewerker, 
indien nodig, ondersteuning van zijn collega’s van de cel 
Parlementaire Vragen of versterking van een team van het 

Onthaal (2 medewerkers zijn daartoe speciaal opgeleid). 
 De aanvragen worden behandeld in meerdere talen (vademecum 

in NL? FR, Engels , Duits in de buurt).   
 

 
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 . 
 

Voor bepaalde departementen is de toegankelijkheid niet altijd 
verzekerd. 

Geen klachten 
 

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

 

Naam:     Wilfried Kennes 

Telefoon: 02/542.69.16 
Email:     wilfried.kennes@just.fgov.be 
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GOEDE PRAKTIJK ONTHAAL – TEL 18 

 
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 X 

het elektronisch onthaal  

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 – TEL 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 X 

het elektronisch onthaal  

het logistiek aspect bij het onthaal  

 

Gelieve een titel te geven aan je goede praktijk 
 

Hulpmiddelen: contactcenter, algemeen nummer 

 

Gelieve een korte omschrijving te geven van je goede praktijk 
 

 Hulpmiddelen voor klanten: 
o Algemeen nummer terug te vinden onder rubriek “contact” 

website 
o Bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 12u / 13u en 16u 
o Keuzemenu 

o Wachtmuziek 
 Hulpmiddelen voor callcenter medewerkers: 

o Calls worden opgevolgd via CMS 
o Vastgelegde kwaliteitscriteria voor kwalitatief onthaal 

beschikbaar voor medewerkers 

                     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 

 
 

 
 
 

 
 


