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Klantencharter - Realisaties 2021 
 

Actie Realisatie 
1. Contacten onderhouden met de 
stakeholders om hun behoeften te 
leren kennen 

In het kader van de opstelling van het nieuw strategisch 
plan werden de stakeholders bevraagd omtrent de rol, 
efficiëntie, betrouwbaarheid, missie en taken en de 
samenwerking met de FOD. De resultaten hebben 
toegelaten om de werking van de FOD beter af te 
stemmen op de verwachtingen van de stakeholders.  
In april 2021 werd een enquête gevoerd onder het 
personeel van de FOD om de psychosociale risico's in 
kaart te brengen. Hieruit bleek dat het met de 
interpersoonlijke relaties, werkorganisatie en jobinhoud 
wel goed zit. Het werktempo en -volume worden 
minder goed beoordeeld.  
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 42 evenementen, 170 externe en 23 interne 
communicatiecampagnes gevoerd die ofwel een 
overleg, ofwel een informatief karakter hadden.  

2. Het periodiek meten van de 
klanttevredenheid  

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nam in 
november 2020 een enquête af onder haar gebruikers 
en initiatoren. Daaruit blijkt dat 94% tevreden tot zeer 
tevreden is over de gegevens in de KBO. 
Uit de eerste resultaten van de in oktober in het 
contactcenter  ingevoerde tevredenheidsenquête blijkt 
dat 90% van de bellers de ontvangen informatie als 
nuttig tot zeer  nuttig bestempeld. 97% vond dat de 
agenten klantvriendelijk tot zeer klantvriendelijk 
handelden. 
Bij Statbel beoordeelde 89% van de respondenten de 
algemene kwaliteit van Statbel als goed of zeer goed. 
Driekwart was tevreden over de kwaliteit van de 
persberichten, 77% was tevreden over de tijdigheid van 
de statistieken en 83% bestempelt de nauwkeurigheid 
als goed of zeer goed. 

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 ervaringsdeskundige is sinds 1 mei 2021 in 
loopbaanonderbreking voor 1 jaar 

5. Het beantwoorden van klachten  De klachtencoördinator behandelde 140 contacten. 
Daaronder waren 49 klachten over de werking van de 
FOD, waarvan 13 gegrond. Er werd binnen de 
antwoordtermijn van 15 werkdagen geantwoord in 
99% van de gevallen. Naast de 58 contacten die niet 
over de dienstverlening van de FOD gingen waren er 
33 vragen om informatie.  

 



2 

 

6.  De Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (Statbel) zal de 
procedure om de vergoedingen aan de 
deelnemers aan enquêtes uit te betalen 
en de burger hierover te informeren 
herbekijken om ze efficiënter te 
maken. 

Na overleg met de financiële afdeling bleek dat er een 
formele procedure moet gevolgd worden waarlangs het 
gezin zijn bankrekeningnummer communiceert naar de 
FOD, zonder tussenkomst van een enquêteur. De 
procedure werd dus niet aangepast. 

7. De basisinformatie voor bedrijven en 
consumenten op de website zal 
geleidelijk aan ook in het Duits 
beschikbaar gesteld worden. 

Eind 2021 is 70% al vertaald naar het Duits. De 
resterende pagina's zullen in de loop van 2022 vertaald 
worden.  

8.  De Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium (Statbel) past de 
tevredenheidsenquête aan aan de 
inzichten van de gebruikersenquête 
gevoerd in 2020 

Op basis van de ontvangen feedback werd een vraag 
toegevoegd aan de enquête namelijk "Jij hebt het 
woord ! Schrijf hier alles wat je ons wilt vertellen...” 
waar de respondenten hun feedback en verwachtingen 
konden invullen. Die informatie kan gebruikt worden 
voor het opzetten van toekomstige acties. 

9. De Directie Communicatie 
bestudeert de processen van en 
interacties tussen haar 
communicatiekanalen om de 
informatiestroom te optimaliseren 
teneinde de interactie met de klanten 
te verbeteren. 

Er werd een studie uitgevoerd door een externe 
consultant. Op basis van de resultaten hiervan zal de 
chatfunctie in het Contact Center ingevoerd worden in 
2022 

10. Evaluatie actieplan 2021 en 
opstellen actieplan 2022 

Het actieplan 2021 is geëvalueerd en het actieplan 
2022 is opgesteld. Beiden zijn goedgekeurd door het 
Directiecomité en gepubliceerd op de website. 

 

  

 


