
Actieplan 2018
Actie
1. Het betrekken van stakeholders in het 
beheer (art 29 BO)

De FOD Economie organiseert heel wat overlegmomenten 
met zowel externe als interne stakeholders(zijn personeel of 
interne klanten van bijv. de ICT, personeels- of 
communicatiediensten). Via interfederale werkgroepen wordt 
ook gezocht naar best practices om de eigen werking te 
verbeteren.
Heel wat overleg wordt ook op regelmatige basis 
georganiseerd met andere bestuurlijke niveau's, 
beroepsfederaties en belangengroepen om de vinger aan de 
pols te houden van wat leeft op de goederen- en 
dienstenmarkt.
Een belangrijk punt in deze is communicatie. Via 
nieuwsbrieven, platformen, persberichten, studies en 
rechtstreeks overlg worden de standpunten van de FOD 
Economie meegedeeld en zijn ze vatbaar voor discussie. 
Nieuwe wetgeving wordt in een aantal gevallen vooraf 
afgetoetst met de betrokken actoren om zeker te zijn dat ze 
aansluit bij de realiteit van het terrein waar ze betrekking op 
heeft en om ongewenste effecten te vermijden.

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

Na de SILC enquête krijgen huishoudens een vragenlijst 
opgestuurd om de tevredenheid te meten. In 2019 zal dat ook 
gebeuren bij een gedeelte (15%) van de LFS Enquête. Er is ook 
een gebruikersenquête georganiseerd bij personen die 
statistische gegevens opvragen.
De communicatiedienst peilt naar de tevredenheid van zijn 
opdrachtgevers bij de organisatie van evenementen. De 
deelnemers worden ook bevraagd. De facilitaire dienst heeft 
een enquête georganiseerd bij de bezoekers van de gebouwen 
naar de tevredenheid over het onthaal.

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

Verschillende diensten houden interne bilaterales om hun 
interne klanten te polsen naar hun noden. Die noden 
weerspiegelen ook deels de noden die zij bij hun externe 
klanten onderkennen.
Tijdens de cursussen die de Algemene Directie Energie geeft 
bij de Waalse OCMW's betreffende het sociaal tarief voor 
energie kunnen de deelnemers aanpassingen of aanvullingen 
van die cursus en de publicaties kenbaar maken.

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

De resultaten van de gebruikersenquête werden gepubliceerd 
op de website van Statbel.



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

De opmerkingen en suggesties van de stakeholders worden in 
de mate van het wenselijke en mogelijke uitgevoerd. Acties 
worden dikwijls ad hoc ondernomen na opmerkingen van 
gebruikers waardoor die de facto inspraak hebben in de 
actieplannen.

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

Het klantencharter is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie en is nog steeds actueel.

7. Het aantal aanpassingen ex ante aan de 
dienstverlening n.a.v. de metingen (art 29 
BO)

Een aantal directies heeft, om de continuïteit van de 
dienstverlening te maximaliseren, geopteerd voor 
dienstmailboxen i.p.v. persoonlijke mailboxen waardoor het 
contact met de klant vergemakkelijkt wordt.
Processen worden continu bijgestuurd naar aanleiding van 
metingen of andere feedback.

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 
2018: 
bezoeken aan externe diensten: 9
deelname aan projecten: 4
deelname aan werkgroepen: 15
gegeven opleidingen: 2
gevolgde opleidingen: 4
deelname aan seminaries: 5

9. Het beantwoorden van klachten (art 29 
BO)

De klachtencoördinator behandelde 95 contacten. Daaronder 
waren 57 klachten over de FOD, waarvan 19 gegrond. Er werd 
binnen de antwoordtermijn van 15 werkdagen geantwoord in 
97,8% van de gevallen. Voor de 38 contacten die niet over de 
dienstverlening van de FOD gingen werden in de meeste 
gevallen de juiste pistes aangereikt om de klacht in te dienen.

10. Herschrijven van de teksten op de 
website in functie van het doelpubliek

In 2018 werd 85% van de teksten reeds herschreven. De 
overige 15% zullen volgen in het eerste trimester van 2019. 
Daarnaast is de privacyverklaring aangepast aan de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)



Actie
11. Implementeren van de 
kwaliteitscontrole en de 
klantentevredenheidsenquête in het 
Contactcenter

De  functies 'registratie van de gesprekken' en  
'tevredenheidsenquête' die gevraagd werden in  het nieuwe 
informaticasysteem van het contactcenter (Unified 
Communications)  moeten nog worden geïmplementeerd. 
Deze blijven op de agenda staan voor 2019. Voor de 
opleidingen  werd een openbare aanbesteding uitgeschreven 
om workshops te organiseren rond deze thema's. Deze zullen 
doorgaan in 2019. Er wordt bovendien op permanente basis 
door de leidinggevende en de supervisoren bijgestuurd 
wanneer zij merken dat een agent  zich niet professioneel 
gedraagt tijdens een gesprek, zowel rechtstreeks naar de 
agent toe als tijdens de periodieke teamvergaderingen. 

12 Evaluatie actieplan 2018 en opstellen 
actieplan 2019

Het actieplan 2018 is geëvalueerd en het actieplan 2019 is 
opgesteld. Beiden zijn goedgekeurd door het Directiecomité 
en gepubliceerd op de website.
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