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WOORD VAN DE VOORZITTER

Afgelopen maanden ging onze maatschappij meer en meer van ’t slot. We 
kregen weer ruimte om te genieten. Onze gezamenlijke inspanningen en 
een vaccinatiecampagne, die liep als een trein, liggen aan de basis van dit 
herwonnen stukje vrijheid.

Ondanks dat de crisis er op persoonlijk vlak bij velen toch heeft ingehakt, 
mogen we niet vergeten welke grote stappen we als FOD gezet hebben 
afgelopen jaar. Tal van ambitieuze projecten werden op poten gezet en 
gerealiseerd, een aantal diensten werden hervormd voor een nóg betere 
samenwerking, we voorzagen en voorzien de nieuwe kabinetten van 
goed onderbouwde adviezen en voerden een aantal enorm belangrijke 
maatregelen door voor de personen met een handicap. En als kers op de 
taart mochten we onlangs felicitaties voor ons 20-jarige bestaan in ontvangst 
nemen.

Dat we bovenstaande dingen en zoveel meer konden realiseren midden in een 
pandemie is bewonderenswaardig. Ik ben als voorzitter dan ook enorm trots 
dat ik kan rekenen op zo’n geëngageerde en gemotiveerde medewerkers.

Al onze realisaties bundelden we zoals gewoonlijk in een jaarverslag. Ik 
nodig ieder van jullie uit om dit rapport te lezen en te ontdekken hoe onze 
verschillende projecten tot stand kwamen, welke successen we konden 
boeken en welke inspanningen we de komende tijd nog zullen maken.
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Want ook voor de toekomst hebben we nog een aantal uitdagingen 
op het programma staan, waarvan een van de grootste misschien wel 
de transformatie van onze FOD is. In het verlengde van de FARO-visie 
waarmee we onze FOD een nieuw elan willen geven, zullen we een nieuw 
directiecomité samenstellen. Onze FOD zelf zal evolueren naar een structuur 
van 4 DG’s en 1 Stafdirecteur. 

De crisis werd voor ons, ondanks alles, eigenlijk toch een verhaal van 
veerkracht. Ondanks de vele aanpassingen en veranderingen in onze manier 
van werken, werd het geen tijd van ‘onheil, maar wel een bron van hoop.

Rest mij nu enkel nog om al mijn collega’s te bedanken om samen met mij te 
blijven timmeren aan die innovatieve en wendbare netwerkorganisatie. Ze 
stonden er elke dag weer en garandeerden zo een kwalitatieve dienstverlening 
voor de burger doorheen de ganse pandemie. Hopelijk kunnen we binnenkort 
dit crisishoofdstuk stilaan afsluiten en onze weg vinden in het zogenoemde 
‘nieuwe normaal’.

Veel leesplezier! 

Peter Samyn 
Voorzitter van het directiecomité



VISIE: 
ONZE

EEN DUURZAME 
SOCIALE BESCHERMING
GARANDEREN
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Wat we doen, is in het belang van alle burgers en ondernemingen in 
ons land. 

Want het is de ultieme roeping van onze overheidsdienst om de 
duurzaamheid van onze sociale bescherming te garanderen. 

Om dat te realiseren monitoren en evalueren we continu de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van ons systeem van sociale zekerheid en al haar 
essentiële opdrachten. 

En we gaan nog een stap verder, want van 
daaruit kunnen we ook zelf beleidsvoorstellen 
doen om onze sociale zekerheid te verbeteren. 

Deze ambities worden vertaald in concrete 
acties die onze medewerkers het hele jaar 
door centraal stellen. 

We maken het verslag op van onze ambitie 
in 2020 en daarna : dagelijks werken aan het 

GARANDEREN VAN EEN 
DUURZAME SOCIALE 
ZEKERHEID. 
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We excelleren door onze medewerkers 
en voor onze gebruikers.

01

02

03

04

Onze rol als radar in 
een innovatief netwerk;

Onze strijd tegen ‘fake 
news’ en onze ambitie 
om de federale 
beleidsmakers 
te voorzien van 
nauwkeurige en 
relevante informatie;

We voeden en bevorderen het 
maatschappelijk draagvlak;

Onze acties kunnen worden gekoppeld aan vier principes die de visie van onze 
FOD in 2020 vormen:



01 WE ZIJN EEN 
INNOVATIEF 
NETWERK 
DAT DURFT 

De omgeving van de sociale bescherming is heel 
complex. Door onze unieke rol als netwerkorganisatie 
kunnen we alvast veel bijbrengen. We richten ons 
op rollen die geen andere organisatie opneemt of 
waarbij de coördinatie of samenwerking van meerdere 
spelers nodig is. Deze centrale plaats in het Belgische 
socialezekerheidslandschap brengt ons ertoe om in 
samenwerking met verschillende partners de rol van 
coördinator op te nemen in bepaalde projecten.
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INSTELLING VAN DE WERKGROEP 
SOCIALE IMPACT COVID-19 CRISIS

2020 werd nagenoeg volledig gedomineerd door de Covid-19 crisis. 
Door de verschillende maatregelen die werden genomen om het virus 
in te dijken, groeide ook snel de behoefte om een zicht te krijgen op het 
sociaal en maatschappelijk effect ervan.

De FOD Sociale Zekerheid nam samen met de partners in de sociaal-
economische crisiscel (ECOSOC) het initiatief  om een Werkgroep Sociale 
Impact COVID-19 op te richten (WG SIC). Deze werkgroep heeft als opdracht 
de impact op de sociale bescherming, de werkgelegenheid en op armoede en 
sociale uitsluiting te monitoren met actuele gegevens.

De werkgroep vormt een netwerk 
van experten van de FOD Sociale 
Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, de POD 
Maatschappelijke Integratie, de 
Openbare Instellingen voor Sociale 
Zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, 
de Nationale Bank en het Federaal 
Planbureau.

De belangri jkste output van 
de werkgroep is het rapport 
“Monitoring van de gevolgen van 
COVID19 op de werkgelegenheid 
en de sociale bescherming in 
België”. 
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Dit rapport wordt regelmatig, aanvankelijk wekelijks en momenteel 
tweewekelijks, geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens. Het bevat de 
belangrijkste vaststellingen, inschattingen en aanbevelingen. Je vindt het, 
samen met de overige publicaties van de werkgroep, op de aparte webpagina 
van de WG SIC.

Dankzij deze informatie kunnen de verschillende beleidsverantwoordelijken 
met kennis van zaken weloverwogen keuzes maken en adequate maatregelen 
invoeren die bovendien rekening houden met de specifieke sociale gevolgen 
van de COVID-19-crisis en van de reeds genomen maatregelen. 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) wijdde een speciale 
editie aan de bevindingen van de werkgroep. Je leest het op de site van het 
BTSZ: De respons van de sociale bescherming op de COVID-19 pandemie 
(1/2020).

Meer info? Raadpleeg onze website. 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19
https://socialsecurity.belgium.be/nl/belgisch-tijdschrift-voor-sociale-zekerheid/btsz-jaargang-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/belgisch-tijdschrift-voor-sociale-zekerheid/btsz-jaargang-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19
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DE TOEKOMSTGERICHTE BLIK      

Op het ogenblik dat de impact van de COVID-19 crisis steeds duidelijker 
wordt, heeft de FOD Sociale Zekerheid zich gebogen over de evolutie van 
de sociale bescherming. Hoe zal 100 jaar sociale zekerheid er uitzien in 
2044?

Om een aantal antwoorden op deze vraag te geven, heeft de FOD Sociale 
Zekerheid het experimentele verkenningsproject (Foresight) opgezet. In mei 
2020 ging dit project van start als een leerreis voor onze organisatie en het 
had de ambitie om te anticiperen op toekomstige trends. De samenleving 
wordt steeds complexer, we willen leren van de huidige uitdagingen om ons 
beter voor te bereiden op de toekomst zodat we in 2044 met trots het 100-jarig 
bestaan van de sociale zekerheid kunnen vieren. 

Door middel van drie reflectieve 
en interactieve webinars ,  in 
samenwerking met deskundigen 
en belangrijke stakeholders in de 
sociale zekerheid, en door middel 
van een Design Sprint, heeft dit 
project geprobeerd om mogelijke 
evolutiescenario’s te identificeren 
en de uitdagingen voor sociale 
bescherming in 2044 te belichten.

• Meer informatie over dit toe-
komstverkennend project 
vindt je op onze website

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-zekerheid-2044
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-zekerheid-2044
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-zekerheid-2044
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OM MEER BETROKKEN TE RAKEN 
BIJ PROJECTMANAGEMENT

Een jaar geleden geraakte de FOD  Sociale Zekerheid in een stroomversnelling 
op het gebied van projectbeheer. Binnen de organisatie werd een team met 
twee specifieke opdrachten opgericht: de projectpool en EPMO (Entreprise 
Project Management Office). Deze twee diensten versterken sinds enkele 
maanden de uitvoering van en het toezicht op de projecten van de FOD. 
Zij maken een betere voorafgaande analyse van de behoeften van de 
organisatie mogelijk en garanderen op die manier een optimaal gebruik 
van menselijke en materiële hulpbronnen. 



EPMO
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Maar wat zijn het EPMO en de projectpool in 
concreto?
De projectpool is een team van projectmedewerkers, projectleiders en 
programmabeheerders die tot taak hebben de prioritaire projecten van 
onze organisatie in goede banen te leiden en de kans op succes zo groot 
mogelijk te maken. Het is een bron van talent met uiteenlopende expertise 
in het hart van de organisatie. Leden van de projectpool werken aan projecten 
op basis van hun profiel en vaardigheden. 

EPMO is het Enterprise Project Management 
Office. Het helpt de organisatie om strategisch 
de prioritaire projecten voor de projectpool te 
bepalen. Op basis van de analyse van het EPMO 
wijst de directiecomité middelen toe aan de 
projecten. De EPMO koppelt een projectpooler 
aan een project. Met andere woorden, het 
selecteert het juiste talent door de behoeften 
van de projecten op de juiste manier te 
analyseren. Zij ondersteunt en controleert 
het projectbeheerproces en werkt aan 
de ontwikkeling van een grootschaligere 
projectaanpak voor de FOD. 

In één jaar tijd groeide de projectpool van 2 naar 16 
medewerkers. Deze evolutie toont de relevantie 
aan van de oprichting van deze teams en de 
interne behoefte aan een meer gerichte en 
gepersonaliseerde follow-up van elk project. 

In het jaar 2020 hebben de leden van de projectpool en EPMO tientallen 
projecten ondersteund en vooruitgang geboekt!
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We voeren rigoureuze studies uit om verkeerde informatie 
te bestrijden en federale beleidsmakers in staat te stellen 
beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige en 
relevante gegevens. We proberen ook te anticiperen op 
de ontwikkelingen in ons socialezekerheidsstelsel om 
flexibel te zijn in het licht van de veranderingen. We reiken 
simulaties, impactanalyses, internationale vergelijkingen en 
voorbeeldpraktijken aan. Daarmee kunnen we het beleid beter 
onderbouwen en ook de impact ervan verhogen.

WE
BESTRIJDEN 
FAKE NEWS 
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“CIJFERS IN DE KIJKER”

De FOD Sociale Zekerheid verzamelt, verwerkt en analyseert 
uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België. 

In een voortdurend streven om die informatie 
en kennis te delen met een ruimer publiek, 
nam de Werkgroep Statistieken  (DG 
Beleidsondersteuning- en coördinatie) 
in 2020 het initiatief om regelmatig een 
specifiek Cijfer in de Kijker te zetten met 
een toegankelijk thematisch artikel. Deze 
artikels vertalen de inhoudelijke elementen 
van complexe en uitvoerige cijferreeksen 
of publicaties (bijvoorbeeld ESSOBS, SHA 
of het Vade Mecum)  naar een begrijpelijke 
boodschap voor een breed publiek.

Naast deze nieuwe rubriek vind je ook de door 
ons gepubliceerde Statistieken van sociale 
bescherming en Publicaties over sociale 
bescherming op onze website.

In 2020 publiceerden we volgende items:

• Social Protection Performance Monitor voor België: laatste 
resultaten (16 november 2020)

• Gezondheidsuitgaven ten laste van huishoudens (SHA) (13 oktober 
2020)

• Internationale statistieken over sociale bescherming: waar 
situeert België zich? (16 september 2020)

• Uitgaven voor sociale bescherming (16 juli 2020)
• Uitgaven voor gezondheidszorg (14 mei 2020)
• Stijgend aantal rechthebbenden tegemoetkomingen (15 april 2020)

https://socialsecurity.belgium.be/nl/projecten/cijfers-de-kijker
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/statistieken-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/statistieken-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/statistieken-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/social-protection-performance-monitor-voor-belgie-laatste-resultaten
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/social-protection-performance-monitor-voor-belgie-laatste-resultaten
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/gezondheidsuitgaven-ten-laste-van-huishoudens-sha
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/depenses-de-sante-charge-des-menages-sha
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/internationale-statistieken-over-sociale-uitgaven-waar-situeert
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/internationale-statistieken-over-sociale-uitgaven-waar-situeert
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/uitgaven-voor-sociale-bescherming-16-07-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/uitgaven-voor-gezondheidszorg-14-05-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/stijgend-aantal-rechthebbenden-tegemoetkomingen-15-04-2020
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De rubriek ‘Cijfers in de kijker’ wil in de eerste plaats nieuwe cijfers en updates 
onder de aandacht brengen en gebruikers naar de volledige cijferreeksen 
leiden. Tegelijkertijd verduidelijken zij vaak opvallende tendensen: zo zien 
we bijvoorbeeld, als we de cijfers voor de laatste 10 jaar bestuderen, dat het 
aantal rechthebbenden op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 
en/of een integratietegemoetkoming (IT) voor personen met een handicap 
gestaag toenam. Meer vrouwen openen bovendien een recht op een uitkering 
dan mannen. 

Een ander voorbeeld: de vraag 
of de sociale uitgaven in België 
hoog zijn, duikt regelmatig op. 
De vraag is nog relevanter in het 
licht van de grootschalige sociale 
ondersteuningsmaatregelen in het 
kader van COVID-19. Hoewel de globale 
impact daarvan nog moet blijken, is 
het alvast nuttig om een goed beeld te 
hebben van de situatie voor de crisis.

België rapporteert hoge sociale 
u i tgaven,  maar  behoort  n iet 
tot het groepje landen met de 
allerhoogste uitgaven. Met een (bruto) 
uitgavenniveau aan sociale prestaties 
van 27 à 28% van het BBP, maken 
we deel uit van een bredere groep 
landen, met onder andere Nederland 
en Duitsland, die zich situeren rond 
eenzelfde niveau.

Meer info? Raadpleeg de rubriek ’Cijfers in de Kijker’.

https://socialsecurity.belgium.be/nl/projecten/cijfers-de-kijker
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Onze dagelijkse acties en de communicatie van deze 
acties stellen onze FOD in staat om bij te dragen aan de 
goede werking van het socialezekerheidsstelsel en om 
de kwaliteit van de geleverde diensten aan de burgers 
te garanderen.

WE VOEDEN EN 
BEVORDEREN HET 
MAATSCHAPPELIJK 
DRAAGVLAK   



56 
koninklijke 
besluiten

35 andere
maatregelen
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BEHEER VAN DE IMPACT EN DE 
GEVOLGEN VAN DE PANDEMIE

Vanaf maart 2020 was de DG Beleidsondersteuning- en coördinatie (de 
cluster ‘regelgeving’) van de FOD Sociale Zekerheid erg in trek bij de 
kabinetten Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en vanaf oktober ook bij 
het kabinet Pensioenen) om de impact en de gevolgen van de pandemie 
op diverse punten in goede banen te leiden. 

Het ging over het uitstel van betaling van de sociale bijdragen, de toekenning 
van premies en subsidies, de rechten van vrijwilligers, de dekking van 
beroepsziekten, de gevolgen van tijdelijke werkloosheid in de verschillende 
takken van de sociale zekerheid, de gelijkschakeling van de CTCFM met de 
jaarlijkse vakantie, enz. 

Zo hebben we 56 koninklijke besluiten van bijzondere machten, gewone 
koninklijke besluiten en wettelijke bepalingen opgesteld of eraan meegewerkt 
die hebben geleid tot de publicatie van 
de betrokken bepalingen in het Belgisch 
Staatsblad.  Voor nog eens 35 andere 
maatregelen is de publicatieprocedure nog 
aan de gang.
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TIJDELIJKE CRISISMAATREGELEN 
OVERBRUGGINGSRECHT 

De pandemie had een ongeziene impact op de zelfstandigen, die zich 
in veel gevallen gedwongen zagen hun zelfstandige activiteiten te 
onderbreken door de maatregelen opgelegd door de overheid om de 
pandemie in te dijken.

In dat opzicht werkte de cel ExperTIZ van de 
DG Beleidsondersteuning- en coördinatie van 
de FOD Sociale Zekerheid de regelgeving en de 
instructies uit inzake de verschillende tijdelijke 
crisismaatregelen overbruggingsrecht, de tijdelijke 
ouderschapsuitkering, het uitstel van betaling van 
de sociale-zekerheidsbijdragen, de vrijstelling van 
sociale-zekerheidsbijdragen, de psychologische 
bijstand voor zelfstandigen, het uitstel van de 
vennootschapsbijdrage, het corona-afbetalingsplan, 
de regeling inzake voorschotten voor de sociale-
verzekeringsfondsen, enz.

De cel bood daarbij ook voortdurend ondersteuning 
aan de sociale-verzekeringsfondsen (onder de vorm 
van het opstellen van verschillende interpretatieve 

nota’s, het online beantwoorden van FAQ’s en het publiceren van berichten 
via het digitale kennis en samenwerkingsplatform Piramid, enz.). Bovendien 
beantwoordde de cel ook vele individuele vragen van zelfstandigen.

Meer info over de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen

• Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: tijdelijke crisismaatregelen
• Crisismaatregelen zelfstandigen
• Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-tijdelijke-crisismaatregel-coronavirus-19-03-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/crisismaatregelen-zelfstandigen-05-05-2020
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/tijdelijke-ouderschapsuitkering-voor-zelfstandigen-20-05-2020
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/allocation-parentale-temporaire-pour-les-travailleurs-independants-20-05-2020
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BREXIT EN SOCIALE ZEKERHEID 

Naast de COVID pandemie was de Brexit wellicht de belangrijkste 
internationale gebeurtenis in 2020. Nooit tevoren heeft een lidstaat de 
Unie verlaten. De impact van die beslissing was enorm, ook voor wat 
betreft de sociale zekerheid.

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Om de 
verworven rechten van de Britse en Europese burgers te waarborgen, trad op 
1 februari 2020 een terugtrekkingsakkoord in werking.

De FOD Sociale Zekerheid coördineert en ondersteunt voor alle publieke 
actoren van de sociale zekerheid de voorbereidingen voor de Brexit, zodat ze 
allemaal over de nodige instrumenten beschikken om de negatieve gevolgen 
van de Brexit zo veel mogelijk te beperken. Daartoe coördineert de FOD de 
samenwerking met de Openbare Instellingen 
van de Sociale Zekerheid (OISZ) en overlegt o.a. 
met FOD Buitenlandse Zaken en FOD Kanselarij 
om te komen tot een uniforme aanpak.

De voorbereidingen voor Brexit zijn zeer 
variabel, onzeker en complex. Om deze 
omstandigheden zo goed mogelijk te beheersen, 
heeft de FOD de voorkeur gegeven aan een 
flexibele aanpak, waarbij voortdurend overleg 
met alle belanghebbenden wordt bevorderd.
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Brexit-referendum 
in het Verenigd 

Koninkrijk. 
De meerderheid 
van de kiezers 
(51,89 %) stemt 

voor de uittreding 
van het Verenigd 

Koninkrijk uit de EU

Brexit: het Verenigd 
Koninkrijk verlaat de EU. 

De overgangsperiode 
gaat van start. Tijdens 
deze overgangsperiode 

blijft het Verenigd 
Koninkrijk onderworpen 
aan alle EU-regels. Dit 
geldt zowel voor EU-

burgers in het Verenigd 
Koninkrijk als voor Britse 

burgers in de EU

inwerkingtreding 
van het 

terugtrekkings-
akkoord

einde van de 
overgangsperiode 

en inwerkingtreding 
van de handels- en 
samenwerkings-

overeenkomst 
tussen de Europese 
Unie en het Verenigd 

Koninkrijk

23/06/2016 01/02/2020 01/02/2020 01/01/2021
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Informatie over Belgen in het Verenigd Koninkrijk vind je op de Brexitpagina 
van het portaal van de sociale zekerheid en informatie voor Belgen in het VK 
vind je op de website Leaving Belgium. Voor specifieke 
informaties betreffend de sociale zekerheidsstelsel van 
het VK kan je ook Living in the UK raadplegen. 

Algemene informatie voor de Britse burgers in België 
vind je op website Coming2Belgium. 

Meer informatie over de impact van de Brexit op de 
sociale zekerheid vind je op onze website. 

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/brexit
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/
https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/living-uk
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/
https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/brexit-impact
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Onze overheidsdienst heeft een sterke organisatiecultuur. 
We rekenen op weerbare en flexibele medewerkers die het 
verschil maken. Dit moeten we koesteren en hier moeten we 
verder op inzetten. De wendbaarheid en weerbaarheid van de 
organisatie en zijn medewerkers gaan hand in hand. Het is de 
kracht van onze mensen die ook de organisatie zelf flexibel 
houdt. Dit is een voortdurende uitdaging in een maatschappij 
die steeds opnieuw verandert en waar ook de verwachtingen 
van de gebruikers voortdurend evolueren. 
Deze flexibiliteit binnen onze FOD stelt ons in staat om te 
innoveren en de beste werkinstrumenten te vinden om de 
efficiëntie van de diensten op lange termijn te verzekeren 
en een positieve impact te hebben op de werknemers en de 
gebruikers.

WE EXCELLEREN 
DOOR ONZE 
MEDEWERKERS 
EN VOOR ONZE 
GEBRUIKERS
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DE FOD TIJDENS DE LOCKDOWN: 
DELEN, SAMENWERKEN EN WELZIJN

Hoe kan je als grote organisatie (>500 medewerkers) in verbinding blijven 
met je medewerkers in een situatie van exclusief en langdurig telewerk? 
Telewerken was al vóór de covid-pandemie ingeburgerd bij ruim 80% van 
onze medewerkers. Maar hoe blijft iedereen vanop afstand betrokken 
en gemotiveerd aan het werk als de interpersoonlijke relaties zich 
noodgedwongen beperken tot een digitaal afkooksel?

Door te communiceren met een hart
Tijdens de lockdown kon de FOD Sociale Zekerheid 
rekenen op de dienst Communicatie om contact 
tussen alle collega’s tot stand te brengen en 
te onderhouden. Door een wekelijks journaal te 
publiceren, gaven we het personeel de gelegenheid om 
informatie, maar vooral ook ideeën voor activiteiten 
en soms persoonlijke en ontroerende beelden te 
delen. Collega’s deelden hun tips op het vlak van sport 
en welzijn tijdens deze stressvolle periode, alsook 
kook- en tuintips. Om de connectie met de organisatie 
te behouden, publiceerden we dagelijks updates van 
de verschillende afdelingen, zodat iedereen kon volgen 
wat er in de organisatie gaande was. We voerden ook 
andere acties: een persoonlijke postkaart naar collega’s 
sturen, een wekelijkse boodschap van de voorzitter, een 
online concert om alle gepensioneerde medewerkers te 
bedanken,...
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Door te zorgen voor onze geestelijke en 
lichamelijke gezondheid
De lockdown gaf aanleiding tot welzijnsinitiatieven zoals yogasessies op een 
stoel of mindfulness-meditatie via Skype. En naast deze activiteiten konden 
onze collega’s ook rekenen op de dienst Logistiek 
voor de levering van ergonomisch kantoormateriaal, 
dat onmisbaar is bij telewerken.  

Door te luisteren naar onze 
collega’s
Tijdens de lockdown hebben onze collega’s van het 
Interne dienst voor Preventie en Bescherming op 
het werk (IDPBW) verschillende enquêtes opgezet 
om het personeel te bevragen naar hun mening over 
de inperkingsstrategieën die wij planden naarmate 
de crisis evolueerde. Het was ook de bedoeling dat 
zij uiting gaven aan hun ervaringen met hun situatie op het werk, thuis en op 
het gebied van hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze enquêtes 
waren zeer nuttig voor de managers, maar ook voor de welzijnsmanagers, die 
zo de nodige maatregelen konden treffen om collega’s tijdens de pandemie zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Onze preventie- en veiligheidsadviseur gaf 
ook advies over de nodige aanpassingen die moesten worden aangebracht in 
de lokalen waar de werknemers rechtstreeks werken en/of in contact komen 
met de burgers: onze medische expertisecentra, de onthaalruimte van ons 
hoofdgebouw, de scanning,... Hij bezocht deze lokalen regelmatig om na te 
gaan of de getroffen maatregelen werden nageleefd en toereikend waren.
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867 werknemers  
werkten van thuis 

uit op het FOD-
netwerk

297 nieuwe 
telewerkschermen 

werden bij de 
werknemers thuis 

afgeleverd

1300 team-
vergaderingen 
gedurende de 3 
maanden van de 
eerste lockdown

ENKELE LOCKDOWNSCIJFERS
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Elke dag loggen 
gemiddeld  
600 VPN-

gebruikers in

1 intern journaal 
elke dag aan het begin 
van de lockdown, twee 

keer per week sinds 
juli 2020

Wekelijks 
1 boodschap 

van de voorzitter 

@ 1

Wil je meer informatie over het geleverde werk van onze ICT-dienst tijdens de lockdown? Lees verder op  onze website. 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/connection-succeeded-it-tijden-van-lockdown-24-08-2020
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NAAR EEN VERBETERING VAN DE 
DG PERSONEN MET EEN HANDICAP

Enkele cijfers van 2020
• 598 241 personen hebben een erkenning van hun handicap bij de DG 

Personen met een handicap.

• 206 259 personen krijgen maandelijks een Inkomensvervangende en/
of Integratietegemoetkoming (IVT/IT). 

• De DG betaalde 1,78 miljard euro uit aan tegemoetkomingen. 

• Er zijn 465 099 parkeerkaarten voor personen met een handicap in 
omloop, in 2020 werden er 60.072 afgeleverd.

• In 2020 werden 105 klachten ingediend. Ter vergelijking: in 2019 waren 
dat er 182. 
Hiervan waren er 91% klachten, de andere waren vragen om informatie, 
zaken die niet tot onze bevoegdheid behoren of betwistingen van 
beslissingen waarvoor beroep kan aangetekend worden. In 26% van 
de gevallen ging het om een terechte klacht en hebben wij de nodige 
maatregelen genomen.

In het licht van de huidige maatschappelijke evolutie en om tegemoet 
te komen aan de wens om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden 
aan personen met een handicap en partners op het terrein, heeft DG 
Personen met een handicap heel wat veranderingen ondergaan om zijn 
dienstverlening te verbeteren. 

206 259

1,78 miljard

465 099

105

598 241

!

€
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Een nieuw tool voor dossierbeheer
Aangezien Tetra verouderd raakt, wordt een nieuwe IT-tool (TRIA) ontwikkeld 
om de continuïteit van de dienstverlening bij het beheer van de dossiers 
binnen DG Personen met een handicap te waarborgen.

De ontwikkeling van deze nieuwe tool kadert in een algemene modernisering 
van DG Personen met een handicap, een organisatie die opereert binnen 
een steeds veranderende omgeving (bv. evolutie van nieuwe technologieën, 
verwachtingen van de gebruikers, wijzigingen in de wetgeving, enz.). In dit 
verband is Tria zo gebouwd dat het in staat is om toekomstige veranderingen 
snel te implementeren.  

Dit nieuwe instrument wordt ontwikkeld in samenwerking met de teams van 
DG Personen met een handicap. Het integreert dus hun huidige behoeften, 
maar zal ook rekening houden met de veranderingen die zich in de loop van 
het project in deze DG zullen voordoen.

Een kwalitatieve evaluatie van de handicap
De missie van DG Han is de economische 
onafhankelijkheid en de autonomie van personen 
met een handicap en hun gezin ondersteunen 
door toelages en diensten toe te kennen. Een 
mensgerichte en kwaliteitsvolle evaluatie van 
de handicap is een kerntaak in het uitoefenen van 
deze missie. In dat kader werd in 2020 het project 
EVAL gelanceerd.

Een belangrijk onderdeel van het project zijn de 
opleidingen tot ‘assistent in de evaluatie’. De eerste 
fase van de opleidingen liep van mei  tot juli, het 
tweede deel werd afgerond eind september. 
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Onze assistenten in de medische evaluatie zullen onze artsen bijstaan bij het 
behandelen van de dossiers om zo de behandelingstermijnen te verlagen en 
kwaliteitsvolle evaluaties te garanderen. Ze gaan o.a. de dossiers voorsorteren, 
voorbereiden, klasseren als prioritair dossier, bijkomende informatie vragen en 
aanvragen voor heroverwegingen behandelen.

Samen met de burgers bouwen 
dankzij burgerparticipatie
Burgers willen steeds vaker betrokken worden bij het 
ontwikkelen van diensten en beleid. Als FOD Sociale 
Zekerheid kunnen we deze realiteit niet negeren. Daarom 
werd het project ‘Burgerparticipatie’ opgestart.

Het project ‘Burgerexpertise’ heeft als doel om samen met 
de gebruikers te zoeken naar oplossingen die effectief 
werken om zo de dienstverlening aan de burger te 
verbeteren. Hoe? Door in gesprek te gaan en te luisteren 
naar de eindgebruikers, wil dit project proactief voorzien 
in hun behoeften. Het project is onderverdeeld in 
verschillende subprojecten:

• Bevestiging aanvraag 

Personen met een handicap die een aanvraag indienen voor een 
tegemoetkoming moeten vaak maanden wachten vooraleer ze een eerste 
bericht van onze diensten krijgen. Door intakes te observeren en korte 
interviews af te nemen, kregen we inzicht in de informatienoden na het 
moment van de aanvraag. Hierdoor kunnen we hier in de toekomst beter 
op inspelen.
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• Evaluatie handicap 

Personen met een handicap weten vaak niet wat ze moeten verwachten 
wanneer ze door onze arts opgeroepen worden. Is dit een volledig klinisch 
onderzoek of louter enkele vragen? Dit kan leiden tot stress en angst.

Het doel van dit project was om alle gevoelens, verwachtingen, en 
vooroordelen in kaart te brengen door middel van ervaringsinterviews met de 
patiënten en de dokters. Daarna werden concrete oplossingen voorgesteld om 
de juiste verwachtingen te creëren en om in te spelen op eventuele gevoelens 
van stress en angst.

• Schuldbrieven

De brieven van DG Personen met een handicap zijn vaak onbegrijpelijk voor 
de burger. In een eerste fase van dit project werden de brieven rond de 
schuldprocedure herschreven. Via een usertest gingen we na of de brieven 
duidelijk en begrijpelijk opgesteld zijn.

•  Website DG Personen met een handicap

Wat zijn de belangrijkste taken waarvoor onze 
gebruikers de website consulteren? Op basis van 
een online enquête (Top Task Analyse) werden deze 
vragen beantwoord. Zo kunnen we de website van 
DG HAN in de toekomst gebruiksvriendelijker en 
meer klantgericht maken.
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PERSOPOINT: EEN NIEUWE MANIER 
OM LONEN EN PERSONEELSDOSSIERS 
TE BEHEREN 

In 2013 besliste de ministerraad om het beheer van de lonen en dossiers van 
de federale regering te centraliseren bij één speler. Hoewel het lidmaatschap 
aanvankelijk vrijwillig was, werd het in 2016 verplicht na de oprichting van 
PersoPoint. De FOD Sociale Zekerheid is daarom in januari 2021 in het 

verhaal gestapt. Vanaf 2020 hebben onze collega’s deze migratie 
voorbereid in samenwerking met de FOD BOSA.

Maar wat is PersoPoint?
Als federaal secretariaat verzorgt PersoPoint de personeels- 
en salarisadministratie van een groot aantal overheids-
organisaties. Het biedt op die manier een gemeenschappelijk 
en uniform gamma van diensten aan. 

PersoPoint biedt haar klantenorganisaties diensten aan op drie 
gebieden: 

1. Beheer van de loonlijst

2. Personeeladministratie

3. Digitaal personeelsdossier
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Onze collega’s van de dienst HR hebben, in samenwerking met 
verschillende diensten, het PersoPoint-project geleid en gezorgd voor 
de succesvolle invoering van deze nieuwe manier van gegevensbeheer 
binnen onze FOD. Zij getuigen van de complexiteit van het project in de 
beginfase:

‘Bij de uitvoering van dit project hebben wij verschillende 
fasen doorlopen om de migratie voor te bereiden. De 
eerste fase was de meest gecompliceerde. Het was de 
analyse- of voorbereidingsfase waarin wij het projectplan 
moesten ontwikkelen, de voor de uitvoering van het 
project benodigde technologie moesten analyseren en 
de verantwoordelijke personen moesten aanwijzen’ - Ilse, 
Dienst HR.

Het project zelf was vanaf het begin zeer technisch en ingewikkeld om 
uit te voeren. Het vereiste een gedegen kennis van het onderwerp, alsook 
technische uitmuntendheid op het gebied van HR en IT. Zonder een goed 
gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende diensten was dit 
niet mogelijk geweest. Ilse, een lid van het projectteam, getuigt:

‘Zonder het harde werk van iedereen die bij het project betrokken was, zouden 
we nooit de eindstreep hebben gehaald. Wij waren ervan overtuigd dat wij de 
voorgestelde termijn zouden halen, en iedereen heeft al het mogelijke gedaan om 
dit te bereiken. We waren er als een team en elk teamlid sprong bij wanneer hij/
zij kon en wanneer dat nodig was.’ 

Na veel werk door onze personeelsdienst is PersoPoint nu verankerd in de FOD 
Sociale Zekerheid. De collega’s konden ook rekenen op goede ondersteuning bij 
het gebruik van SAGO en SCOPE, de twee nieuwe online tools van PersoPoint. 
Personeelsleden kunnen nu een deel van hun dossier zelf beheren via 
Persopoint (verlofaanvragen, wijzigingen van persoonsgegevens, enz.). 

Wij wensen onze collega’s die zich bij het PersoPoint-team hebben gevoegd 
veel succes bij het beheer van de dossiers van onze FOD-medewerkers.
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PERSONEELCIJFERS

Het aantal 
medewerkers

in 2020 

626

Opsplitsing 
per geslacht 

254
(41,03%)

365
(58,97%)



Opsplitsing 
per niveau

Opsplitsing 
per taal

209
(33,76%)

328
(52,99%)

194
(31,34%)

46
(7,43%)

122
(19,71%)

291
(47,01%)

48
(7,75%)

A                  B                  C                  D                  0

FR                NL

Opsplitsing per 
leeftijdsgroep 22

(3,55%)
92

(14,86%)
202

(32,63%)
44

(7,11%)
169

(27,30%)
90

(14,54%)
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