
Klantgerichtheid - Actieplan 2017 
Actie Realisaties 
1. Het betrekken van stakeholders in het 
beheer (art 29 BO) 

Heel wat contacten met stakeholders zijn geïnstitutionaliseerd via commissies, raden, 
bilaterale vergaderingen met federaties en overlegfora op nationaal en internationaal niveau. 
Via studies, nieuwsbrieven en rapporten worden de stakeholders geïnformeerd  en 
uitgenodigd om hun input te geven. Voorbeelden zijn o.a. de Hoge Raad voor de Statistiek, 
Enover en het Strategisch comité van de Kruispuntbank Ondernemingen. Bij het uitwerken 
van wet- en regelgeving wordt ook vaak overleg gepleegd met de betrokken sectoren. 
Via 120 communicatiecampagnes werden de doelgroepen van de FOD geïnformeerd over 
allerlei thema's die hun aanbelangen. 

2. Het periodiek meten van de 
klanttevredenheid (art 29 BO) 

Er kan een online tevredenheidsenquête van Statistics Belgium ingevuld worden omtrent de 
kwaliteit van de beschikbare statistieken. 
Klachten, als indicator van ontevredenheid, worden goed opgevolgd en kunnen leiden tot 
aanpassingen van de procedures en producten. 
Aan alle deelnemers aan de door de FOD georganiseerde seminaries wordt gevraagd een 
tevredenheidsenquête in te vullen. 
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid meet periodiek de tevredenheid van zijn 
stakeholders. Een voorbeeld is  de grote campagne rond de wettelijke verplichtingen inzake 
liften. 



Actie Realisaties 
3. Het periodiek in kaart brengen van de 
klantenbehoeften (art 29 BO) 

Er zijn zeer regelmatig vergaderingen van Raden en Commissies waarin 
consumentenvertegenwoordigers en beroepsfederaties aanwezig zijn en hun desiderata naar 
voor kunnen brengen. 
De FOD economie organiseert ook regelmatig studiedagen en contactmomenten met 
specifieke stakeholders bijv. federaties rond specifieke thema's.  
Bij het uitwerken van de structuur van de vernieuwde websites hebben eindgebruikers de 
ontwerpen kunnen uittesten . Hun opmerkingen werden verwerkt in de definitieve structuur 
van de websites. 
Het transversaal team (een interne denktank) analyseert regelmatig de proposition papers van 
de stakeholders van de FOD om er o.a. hun verzuchtingen en desiderata uit te halen.  

4. Het bekend maken van de resultaten van de 
metingen (art 29 BO) 

De resultaten van de online tevredenheidsenquête van Statistics Belgium kunnen 
geraadpleegd worden na het invullen van de enquête 

5. Het ontwikkelen van een actieplan i.s.m. de 
gebruikers 

Voor het duurzaamheidsverslag van de FOD Economie is een actieplan ontwikkeld in 
samenspraak met de stakeholders. 

6. Het beschikken over een publiek 
toegankelijk geactualiseerd handvest van de 
klantgerichte overheid (art 29 BO) 

Het klantencharter staat sinds 2015 op de website. Het is nog steeds relevant en moet dus 
niet geactualiseerd worden. 
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7. Het aantal aanpassingen ex ante aan de 
dienstverlening n.a.v. de metingen (art 29 BO) 

De FOD Economie houdt rekening met de input van stakeholders wanneer er daarvoor een 
draagvlak is binnen de desbetreffende doelgoep of bedrijfssector en voor zover deze binnen 
het wettelijk kader vallen en in functie van de beschikbare middelen van de FOD.  
Verschillende diensten binnen de FOD Economie hebben ISO certificaten behaald die een 
garantie zijn voor kwaliteitsvolle en transparante procedures met aandacht voor de 
afhandeling van klachten en beroepen tegen beslissingen. Een voorbeeld hiervan zijn de labo's 
van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid die ISO/IEC 17025 gecertifieerd zijn. 

8. Het beroep doen op ervaringsdeskundigen 
in armoede (art 29 BO) 

De FOD Economie beschikt over 1 Nederlandstalige ervaringsdeskundige. Die heeft volgende 
acties gerealiseerd in 2017:  
bezoeken aan externe diensten: 20 
deelname aan projecten: 4 
deelname aan werkgroepen: 13 
gegeven opleidingen: 7 
gevolgde opleidingen: 4 
deelname aan seminaries: 12 
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9. Het beantwoorden van klachten (art 29 BO) De klachtencoördinator behandelde 93 contacten. Daarvan  gingen er 60 over de 

dienstverlening van de  FOD. Na onderzoek door de betrokken directies werd  30% als gegrond 
bestempeld.  33 contacten betroffen vragen om informatie of klachten bestemd voor andere 
instanties. Deze laatsten werden doorverwezen naar de bevoegde instantie, voor zover die 
gekend was, of er werd meegegeven welke stappen eventueel kunnen gezet worden om het 
probleem op te lossen. 

10. Herbekijken en eventueel actualiseren 
klantencharter 

Het klantencharter werd kritisch bekeken. Er werd besloten dat een aanpassing niet nodig is. 

11 Evaluatie actieplan 2017 en opstellen 
actieplan 2018 

De realisaties in 2017 zijn opgelijst. Het rapport is goedgekeurd door het Directiecomité. De 
resultaten zijn gepubliceerd op de website. 
Het actieplan 2018 is opgesteld en na goedkeuring door het Directiecomité eveneens 
gepubliceerd op de website. 

12 Uitvoeren van de aanbevelingen vermeld in 
een vergelijkende  studie van federale 
contactcenters op basis van mystery calls en 
mails 

Aanpassen van de templates voor de mail 
Opnieuw aandringen bij de agenten om de juiste begroetingsformule te gebruiken 
Beter opvolgen beschikbaarheid agenten om wachtrij te beperken 

13 Vernieuwen van de websites De structuur van de websites werd aangepast op basis van testen door de eindgebruikers. De 
teksten op de websites worden herschreven in een taal op maat van het doelpubliek zodat ze 
gemakkelijker begrijpbaar zijn voor dat publiek. Deze oefening loopt ook nog door in 2018. Bij 
het opstellen van nieuwe teksten zal al rekening gehouden worden met het doelpubliek. 
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