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Klantencharter - Realisaties 2020 
 
Actie Realisatie 
1. Contacten onderhouden met 
de stakeholders om hun 
behoeften te leren kennen 

Heel wat contacten met externe stakeholders zijn recurrent in 
het kader van allerlei overlegraden waarin de FOD 
vertegenwoordigd is. Daarnaast heeft de FOD ook nog 52 
evenementen, 160 externe en 28 interne 
communicatiecampagnes gevoerd die ofwel een overleg, 
ofwel een informatief karakter hadden. Enkele voorbeelden 
zijn het Webinar over het Continentaal plat, een workshop 
rond Belac, de presentatie van de World Ernergy Outlook 
2019. 
De interne stakeholders worden betrokken via 
gestructureerde overlegmomenten tussen stafdiensten en 
directies rond o.a. personeelszaken, ICT ondersteuning, 
facilitaire dienstverlening en communicatie. 
Statbel heeft een gebruikersenquête georganiseerd met het 
oog op het toegankelijker maken van de statistieken voor een 
groot publiek. 

2. Het periodiek meten van de 
klanttevredenheid  

Na de organisatie van evenementen wordt de deelnemers 
gevraagd om een evaluatie te geven over diverse aspecten 
van de organisatie en aan te geven wat beter kan. 
De resultaten van de gebruikersenquête van Statbel zullen 
toelaten de tevredenheidsenquêtes in de toekomst aan te 
passen om een beter inzicht te krijgen in de tevredenheid van 
de gebruikers. 

3. Het beschikken over een 
publiek toegankelijk 
geactualiseerd handvest van de 
klantgerichte overheid 

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

4. Het beroep doen op 
ervaringsdeskundigen in 
armoede  

De FOD Economie beschikt over 1 Nederlandstalige 
ervaringsdeskundige. Die heeft volgende acties gerealiseerd in 
2020: 

• bezoeken aan externe diensten: 14 
• deelname aan projecten: 1 
• gevolgde opleidingen: 2 
• gegeven opleidingen: 2 
• deelname aan werkgroepen: 16 
• deelname aan seminaries: 12 
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5. Het beantwoorden van 
klachten  

De klachtencoördinator behandelde 153 contacten. 
Daaronder waren 59 klachten over de werking van de FOD, 
waarvan 18 gegrond. Er werd binnen de antwoordtermijn van 
15 werkdagen geantwoord in 99% van de gevallen. Onder de 
63 contacten die niet over de dienstverlening van de FOD 
gingen waren er 31 vragen om informatie.  

6. Het beschikbaar stellen van 
een online klachtenformulier 
op de website van de FOD 
Economie 

Het formulier is sinds 1 januari 2020 beschikbaar. De helft  van 
de contacten met de klachtencoördinator verliepen op basis 
van dit formulier. 

7. Beschikbaar stellen van een 
tevredenheidsenquête in het 
Contact center 

De ontwikkeling zit in de testfase. De verwachting is dat de 
effectieve implementatie in het eerste semester van 2021 kan 
plaatsvinden. 

8. Het registreren van bepaalde 
gesprekken in het Contact 
center om de kwaliteit te 
verbeteren 

De ontwikkeling zit in de testfase. De verwachting is dat de 
effectieve implementatie in het eerste semester van 2021 kan 
plaatsvinden. 

9. Antwoorden binnen de 30 
werkdagen op vragen en 
informeren van de aanvrager 
indien deze termijn zal worden 
overschreden 

De termijn van 30 dagen werd gerespecteerd 

10 Evaluatie actieplan 2020 en 
opstellen actieplan 2021 

Het actieplan 2020 is geëvalueerd en het actieplan 2021 is 
opgesteld. Beiden zijn goedgekeurd door het Directiecomité 
en gepubliceerd op de website. 

 


