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2021, een jaar waarin we de tegemoetkoming 
van een aantal personen met een handicap 
konden laten stijgen dankzij de afschaffing van 
de prijs van de liefde. 2021, het jaar waarin we 
beleidsmakers en kunstenaars samenbrachten 
om een beter statuut uit te werken. 2021, het 
jaar waarin we samen met onze partners van 
de interdepartementale Werkgroep Sociale 
Impact COVID-19 (WG SIC) bleven waken over 
de sociale impact van de pandemie.

Als FOD Sociale Zekerheid werken we elke 
dag aan een duurzame sociale zekerheid. 
Soms realiseren we kleine ingrepen in onze 
dienstverlening, die een wereld van verschil 
maken voor de betrokken personen. Zo kreeg 
deze kwaliteitsdrang binnen onze FOD ook een 
substantiële ondersteuning van 5 miljoen euro 
om de dienstverlening voor personen met een 
handicap verder uit te bouwen en te verbeteren.

Dan weer verzetten we bakens, door ambitieuze 
regeringsplannen uit te werken. We lanceerden 
een grootschalige sensibiliseringscampagne 
rond mentaal welzijn op het werk, zodat 
werken aan je mentaal welzijn deel zou worden 
van ons DNA. En de eerste stappen zijn gezet 
om een beleidsplan te ontwikkelen, met inbreng 
van alle politieke niveaus, het academische en 
professionele veld, zodat het niet bij woorden 
blijft maar tot daden komt.

Als voorzitter ben ik erg trots om een solide 
team van meer dan 600 mensen rond mij te 
hebben dat zich dagelijks inzet om dit allemaal 
te realiseren. En ik ben al even fier op de talrijke 
samenwerkingsverbanden die we dagelijks 
met onze partners opzetten om onze burgers 
de sociale bescherming te bieden waar ze 
recht op hebben.

Veel leesplezier!
 

Peter Samyn 
Voorzitter van de FOD Sociale zekerheid

EEN WOORD 
VAN DE VOORZITTER



FOD Sociale zekerheid 
in beweging

20 JAAR 
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Als toekomstbestendige netwerkorganisatie 
verbeteren we het leven en de levensstandaard 
van burgers dankzij een duurzame sociale 
zekerheid.

We hebben een transversale rol te vervullen 
in het complexe landschap van de Belgische 
sociale zekerheid. We vertrekken hierbij van 
een holistische visie op sociale bescherming 
en staan voor doorgedreven netwerking, zowel 
binnen als buiten het administratief landschap. 

De meeste uitdagingen zijn complex en 
kunnen enkel worden aangegaan door een 
intensieve samenwerking tussen en over, 
de diverse takken, stelsels en beleidsniveaus.

In ondersteuning en in opdracht van de 
regering hebben we hierin een verbindende 
rol ten overstaan van alle betrokkenen en in 
het bijzonder ten overstaan van de sociale 
partners die een actieve en centrale rol hebben 

ONZE VISIE
We garanderen duurzame sociale 
bescherming

in het beheer, de organisatie en de financiering 
van de sociale bescherming.

We moeten, samen met alle andere actoren, 
een duurzame sociale bescherming in 
België garanderen, vandaag en in de 
toekomst. Hiertoe bewaken we de feitelijke 
ondersteuning van het beleid en bouwen 
we aan het maatschappelijk draagvlak.

Er wordt terecht verwacht dat iedereen de 
sociale bescherming geniet waar hij of zij 
recht op heeft. Daarom zetten we volop in 
op het terugdringen van het niet opnemen 
van rechten (‘non-take-up’ – NTU), waarbij we 
bijzondere aandacht hebben voor personen 
met een handicap.

Om in onze missie te slagen, kunnen we elke 
dag rekenen op getalenteerde medewerkers 
die klaarstaan om innovatieve ideeën voor te 
stellen.

Deze ambities worden gerealiseerd terwijl we 
een pionier van NWOW (New Way of Working) 
zijn, en dit al meer dan 20 jaar.
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We dragen bij aan 
een duurzame 
sociale 
bescherming
Het is onze fundamentele rol om de 
duurzaamheid, de samenhang, de financiële 
haalbaarheid en de doeltreffendheid van 
onze sociale bescherming te bewaken. 
Nu en in de toekomst. We ontwikkelen een 
transversale en duurzame langetermijnvisie 
over sociale zekerheid en sociale bescherming, 
die feitelijk is onderbouwd en rekening houdt 
met het beleid in andere sectoren (financiën, 
economie, interne markt van de Europese 
Unie, enz.).

Zo voeden we het politieke niveau voortdurend 
en proactief met een reeks scenario’s en 
adviezen om te reageren op de sociale 
uitdagingen en trends waarmee de sociale 
bescherming op korte, middellange of lange 
termijn zal geconfronteerd worden.

Voor onze klanten 
blinken we uit 
dankzij onze 
medewerkers
In ons denken en doen zetten we onze ‘klant’ 
centraal. De burger, een persoon met een 
handicap, een zelfstandige ondernemer, een 
kunstenaar, een politiek verantwoordelijke 
of beleidscel, een partnerorganisatie, onze 
collega’s.

De beschikbare mensen en middelen zetten 
we dan ook efficiënt in, gericht op concrete 
doelstellingen binnen onze opdrachten 
en strategie. En we creëren toegevoegde 
waarde dankzij een klantgerichte aanpak. 
We verbeteren en vernieuwen onze 
dienstverlening door ons aan te passen aan 
de (veranderende) verwachtingen van onze 
klanten en monitoren de kwaliteit van onze 
diensten en onze organisatie.

ONZE OPDRACHTEN 
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We vormen 
een durvend 
innovatief 
netwerk
De omgeving van de sociale bescherming is heel 
complex. Binnen dit complexe netwerk nemen 
we een transversale en coördinerende rol 
op wanneer samenwerking van meerdere 
spelers vereist is.

We zijn in dialoog met beleidsmakers, de 
openbare instellingen van sociale zekerheid 
(OISZ), de andere beleidsniveaus,  sociale 
partners, de verzekeringsinstellingen, 
universiteiten en organisaties uit het 
middenveld en de burger zelf. 

We betrekken dit nationale netwerk ook 
bij de internationale dimensie van sociale 
bescherming, en werken samen met nationale 
en internationale partners om de toegang 
tot de sociale bescherming te versterken. 
Als actieve partner binnen dit netwerk willen 
we niet alleen alle betrokken organisaties 
samenbrengen, maar ook een dynamiek op 
gang brengen en dankzij samenwerking een 
duurzame sociale bescherming verankeren 
in de maatschappij.
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We creëren en 
bevorderen 
een maatschappelijk  
draagvlak
Het sociale zekerheidssysteem is bedoeld 
om het leven en welzijn van burgers te 
verbeteren. Om duurzaam te zijn, moet een 
evenwicht bestaan tussen een collectief 
belang (solidariteit) en individuele belangen 
(bescherming tegen risico’s). En moet dit 
solidariteitsprincipe en evenwicht ook 
gedragen worden binnen de maatschappij.

We informeren en sensibiliseren op 
verschillende kanalen om zo veel mogelijk 
mensen en verschillende doelgroepen te 
bereiken. We volgen daarbij de laatste trends 
in sociale media, journalistiek, evenementen, 
online en offline publicaties en nog véél meer.

We zijn de 
toetssteen 
van de 
sociale bescherming
Een doordacht beleid is gebaseerd op feiten, 
objectieve vaststellingen, onderbouwde 
analyses, wetenschappelijk onderzoek en 
impactevaluaties. Deze feitelijke onderbouwing 
van het beleid, reactief en proactief, behoort 
tot onze kernopdrachten. Noem ons gerust 
de sociale bescherming ‘fact-checker’ van de 
sociale zekerheid die een dam opwerpt tegen 
‘fake news’ en populisme.

We activeren daarom een kruisbestuiving 
tussen wetenschap en bele id en 
verzamelen systematisch wetenschappelijk 
bewijs van het sociaal beleid. We reiken 
simulaties, impactanalyses, internationale 
vergelijkingen en voorbeeldpraktijken aan. 
Zo houden we de vinger aan de pols van 
maatschappelijke evoluties en formuleren 
we empirisch onderbouwde voorstellen voor 
beleidsoptimalisatie.



Innoveren en inspireren 
voor een duurzame  

sociale zekerheid   
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De FOD Sociale Zekerheid beschikt over uitgebreide 
statistische informatie over de inkomsten en 
uitgaven van de sociale bescherming. Om deze 
kerngegevens zichtbaarder en toegankelijker 
te maken, stelt de FOD zijn nieuw dashboard 
«sociale bescherming» ter beschikking.

Het dashboard geeft een overzicht van de 
financiering van de sociale bescherming 
en de adequaatheid ervan:

• Het Dashboard Financiering geeft 
inzicht in de inkomsten en uitgaven. We 
vertrekken van een globaal overzicht om 
daarna in te zoomen op de uitgaven voor 
gezondheidszorg en vergrijzing.

• Het Dashboard Adequaatheid vergelijkt 
de sociale minima met de armoedegrens, 
identificeert het aantal begunstigden, 
brengt structurele factoren samen met 
het armoederisico en toont aan dat 
sociale bescherming effectief is.

GEGEVENS OVER 
sociale bescherming in een oogopslag

Naast onze eigen gegevens bevat dit 
dashboard sleutelindicatoren die door 
andere instellingen uit het netwerk van 
de sociale bescherming zijn geproduceerd. 
Geen instelling beschikt immers over gegevens 
die het volledige spectrum van de sociale 
bescherming dekken. 

Dankzij doorgedreven samenwerking komen 
we tot een kwaliteitsvol overzicht van de 
kerncijfers van de sociale bescherming.

Benieuwd naar 
de belangrijkste 
inkomsten en 
uitgaven van ons 

gezondheidsstelsel? Of naar 
de efficiëntie van onze sociale 
bescherming?

Ontdek snel ons dashboard 
dat je deze gegevens meteen 
toont!

https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/dashboard-sociale-bescherming


De veiligheid en het 
welzijn van onze 
werknemers centraal 
stellen in onze 

prioriteiten
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De cyberveiligheidsopleiding werd volledig 
VOOR maar ook DOOR de werknemers 
van de verschillende diensten gegeven. De 
projectpool van onze FOD (EPMO) ontwikkelde 
de volledige opleiding in samenwerking met 
de DPO (Data Protection Officer). EPMO en 
de dienst communicatie hebben de video’s 
vervolgens opgenomen en gemonteerd. 
Ten slotte werden de video’s ter beschikking 
gesteld van de HR- en de dienst ICT, die 
samen zochten naar de beste manier om ze 
toegankelijk te maken voor alle werknemers. 
Een echt teamwerk!  

Deze opleiding maakt deel uit van het 
programma Gegevensbescherming, dat rond 
12 projecten is opgebouwd. Al deze projecten 
zijn erop gericht de vertrouwelijkheid en 
integriteit van de gevoelige gegevens van 
de burgers te beschermen. Zie je in 2022 
voor de rest!

BETROKKENHEID  
bij gegevensbescherming    

In 2021 organiseerde de FOD Sociale Zekerheid 
een opleiding cyberveiligheid voor zijn 
medewerkers om hen bewust te maken 
van de bescherming van professionele en 
privégegevens. Als federale overheidsdienst is 
gegevensbescherming van essentieel belang en 
moeten de werknemers zo goed mogelijk bewust 
worden gemaakt van de gevaren op internet. We 
verwerken immers dagelijks gevoelige gegevens 
van burgers van heel België en het is van essentieel 
belang dat we deze maximaal beschermen.

In deze opleiding komen alle beste praktijken 
aan bod die moeten worden gevolgd bij het 
surfen op het internet of bij het omgaan met 
gevoelige gegevens. Het bevat tips over hoe 
je zorgvuldig met e-mails omgaat, een goed 
wachtwoord kiest en bestanden op de juiste 
plaats op jouw computer opslaat. De opleiding 
is gestructureerd in 6 hoofd-thema’s, in de 
vorm van een video van tien minuten, die op 
elk moment door de werknemers kan worden 
geraadpleegd. 
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tussen collega’s is immers cruciaal voor een 
goed functionerende, efficiënte overheids-
organisatie. Het platform biedt ons de 
mogelijkheid om in de toekomst nog meer te 
leren van elkaar, best practices te delen via 
community’s,…

Huddle als resultaat van een geweldige samen-
werking!

Het project werd geleid door dienst 
communicatie, in samenwerking met de 
dienst projectbeheer (EPMO) en ICT voor 
de technische kant. Om tot een geslaagd 
eindresultaat te komen, waren er verschillende 
stappen nodig. In de zomer van 2021 heeft het 
hele projectteam alles in gereedheid gebracht 
om de inhoudsmigratie te voltooien. Normaal 
gezien een werk van lange adem, maar niet 
onoverkomelijk dankzij de hulp van velen. 
Collega’s uit de verschillende afdelingen staan 
aan de basis van het succes van het project! Zij 
zijn bovendien ook nog steeds verantwoordelijk 
voor de inhoud van hun afdeling op het 
intranet, zodat Huddle een bron van relevante 
en juiste informatie blijft. Huddle is dus hét 
grote voorbeeld van een transversale 
samenwerking op lange termijn!

MEER INTERACTIEVE   
en dynamische interne communicatie   

Ons nieuw intranet, Huddle, werd begin 
september 2021 gelanceerd en heeft onze interne 
communicatie een nieuw elan gegeven. 
Dynamische artikels, personalisering van de 
homepage en nuttige links binnen handbereik... 
Huddle is zonder twijfel een positieve verandering 
voor onze FOD!

De ambitie van het project was om de 
collega’s meer samen te brengen rond het 
nieuws en de projecten die leven binnen 
onze organisatie. Huddle is niet alleen een 
centrale bron van informatie, maar biedt ons 
personeel ook de mogelijkheid om nieuws te 
“liken”, te becommentariëren en te delen 
met hun collega’s. Deze nieuwe functies 
stimuleren de communicatie tussen collega’s 
en geven hen de gelegenheid om verschillende 
onderwerpen te bespreken, samen successen 
te vieren en elkaar aan te moedigen. 

Huddle wil een aantrekkelijk, gebruiks-
vriendelijk en interactief platform zijn. 
In tijden van bijna voltijds telewerken is het 
namelijk meer dan nodig om in contact 
te blijven en momenten te delen met 
collega’s. Een goede informatie-uitwisseling 



Samen de grote 
uitdagingen van onze 
samenleving 

aangaan    
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NAAR EEN MODERNISERING  
   van het statuut van cultuurwerkers      

In mei 2021, besliste de regering werk te maken 
van een verbetering van het Kunstenaarsstatuut. 
In samenwerking met de beleidscellen Werk, 
Sociale Zaken en Zelfstandigen zette de FOD 
Sociale Zekerheid een project op waarin de 
burger centraal staat: Working in the Arts.

Het doel van « Working in the Arts » is het 
Kunstenaarsstatuut te verbeteren door 
cultuurwerkers een stem te geven via een 
proces van burgerparticipatie. Om een statuut 
te ontwikkelen dat aansluit bij de realiteit 
op het terrein, faciliteert en ondersteunt de 
FOD Sociale Zekerheid de consultatie van de 
culturele sector via een digitaal platform. 

Via het  part ic ipat ietraject  werden 
128 voorstellen geformuleerd door 
440 deelnemers op het platform  
www.workinginthearts.be. Deze voorstellen 
werden vervolgens bediscussieerd en 
geconcretiseerd door een technische 
werkgroep tijdens 19 samenkomsten in de 
periode tussen 27 april en 8 juli 2021.

http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
https://www.youtube.com/watch?v=bWibGNFDrtU
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Het resultaat van deze aanpak is een uitgewerkt 
hervormingsvoorstel voor de Commissie 
Kunstenaars, de regels rond werkloosheid 
en de kleine vergoedings-regeling (KVR). Dit 
voorstel behelst een belangrijke wijziging van 
de bestaande wetgeving. Op 7 december 2021 
heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) haar 
advies uitgebracht. Op basis van dit advies en 
van de amateurkunstenorganisaties zal een 
wettekst worden opgesteld.

In een eerste fase gingen we in overleg 
met alle actoren van de sector rond 
thema’s als werkloosheid, de werking van 
de Kunstenaarscommissie en de kleine 
vergoedingsregeling (KVR). Andere thema’s 
als gender, internationale kunstenaars, 
auteursrechten, pensioen,… zullen in de 
komende maanden worden aangepakt.

Alle informatie 
over het 
hervormings-
voorstel en de 

bijdragen van de kunst- 
en cultuursector is te 
vinden op het platform 
Working in the Arts. Je 
werkt in de kunstsector 
en wilt je meewerken 
aan de hervorming van 
het Kunstenaarsstatuut? 
Registreer je op 
www.workinginthearts.be 
en laat je stem horen!

Wil je op de 
hoogte gehouden 
worden van het 
laatste nieuws 

over dit project? Volg 
ons dan op Instagram 
«Workinginthearts.be» ! Blijf op 
de hoogte, binnenkort meer 
nieuws… #TheFloorIsYours 
#Workinginthearts 

https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://workinginthearts.be/ 
https://workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.youtube.com/watch?v=lNaWVjmHqYU
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
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Het doel van de campagne is mensen 
bewuster te maken van geestelijke 
gezondheidsproblemen, stress en burn-
out op het werk. Het moedigt iedereen 
aan om over zijn mentale welzijn op het 
werk te praten en actie te ondernemen om 
eventuele problemen aan te pakken. Het 
helpt werkgevers ook om met hun werknemers 
afspraken te maken om werkgerelateerde 
psychosociale risico’s te voorkomen.

Deze campagne, die in november 2021 van 
start ging, is beschikbaar via verschillende 
media, waaronder radio en online. 

Welzijn op het 
werk is belangrijk. 
Deel daarom deze 
campagne ook op 

jouw sociale media. 

En vergeet niet een afspraak 
met jezelf te maken!

SAMEN VOOR   
   het mentaal welzijn van onze burgers

De Covid-19 crisis heeft een aanzienlijke impact 
gehad op het mentaal welzijn van de Belgen. 
Om van de preventie van stress op het werk een 
prioriteit te maken, besloot de federale regering 
om een federaal actieplan te lanceren om 
zo het mentaal welzijn op het werk van de 
Belgische bevolking te verbeteren.

Dit actieplan bestaat uit drie onderdelen: 
een informatie- en sensibiliseringscampagne, 
subsidies voor concrete (piloot)projecten en 
een beleidsplan. De FOD Sociale Zekerheid 
kreeg een coördinerende rol in de 
verschillende onderdelen van dit plan.

Samen met beleidsmakers, andere FOD’s, 
openbare instellingen voor sociale zekerheid, 
de academische wereld, het netwerk Mental 
Health@Work en andere private en publieke 
partners lanceerde de FOD Sociale Zekerheid 
een bewustmakingscampagne over het 
belang van mentaal welzijn op het werk: “Ik 
voel me goed op het werk”.

http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/
http://www.ikvoelmegoedophetwerk/


Naar een betere 
dienstverlening voor 
personen met een 

handicap  
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De FOD Sociale Zekerheid zet zich hiervoor in, 
met de steun van minister Lalieux, bevoegd 
voor personen met een handicap, en 
coördineert de uitvoering van het plan. Eind 
2022 komt er een eerste voortgangsrapport, 
en in 2024 volgt een eindrapport.

Ontdek het 
“Federaal actieplan 
handicap (2021-
2024)”

Meer weten over 
dit actieplan? 
Bekijk de video 
“Leave no one 
behind”! 

Op 16 juli 2021 keurde de ministerraad het 
‘Federaal actieplan handicap (2021 - 2024)’ 
goed. De bedoeling van dit plan is om de hele 
overheid, over de verschillende bevoegdheden 
heen, in te schakelen om onze maatschappij 
meer inclusief te maken voor personen met 
een handicap.

Dit voorstel van minister Lalieux, bevoegd 
voor personen met een handicap, werd mee 
uitgewerkt door het Coördinatiemechanisme 
voor het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, binnen de DG 
Beleidsondersteuning- en coördinatie (BeSoc) 
van de FOD Sociale Zekerheid. 

Opgebouwd rond de zes assen van het 
regeerakkoord, biedt het actieplan 145 
concrete maatregelen om personen met 
een handicap te ondersteunen in alle 
aspecten van het leven. Of het nu over 
gezondheidszorg, werkgelegenheid of vrije 
tijd gaat, iedereen moet ten volle kunnen 
deelnemen aan de samenleving!

ONZE MAATSCHAPPIJ     
   meer inclusiever maken voor   
     personen met een handicap  

https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/handicap/handicap-federaal-plan-2021-2024-nl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
https://www.youtube.com/watch?v=Ts4EZDYAIlk
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handicap door de interne werking van de DG 
Personen met een handicap te versterken.

« Excel Han » zal het proces van toekenning 
van de ondersteuning verbeteren, inclusief 
en vooral proactief communiceren 
bevorderen, ook met onze partners in het 
werkveld, en gelijke rechten garanderen aan 
personen met een handicap.

Om dit te bereiken zal de werking van DG 
Personen met een handicap worden 
versterkt door een betere interne organisatie, 
door te anticiperen op de toekomst, door 
samen te werken met andere diensten en door 
input te leveren voor een sterk beleid.

In oktober 2021, kende minister Lalieux, 
bevoegd voor personen met een handicap, 
circa 5 miljoen euro op jaarlijkse basis toe 
om de DG Personen met een handicap te 
versterken en de ambities waar te maken.

WE ZIJN ER VOOR JOU 

Personen met een handicap beter van dienst 
zijn door de diensten van de DG Personen met 
een handicap binnen de FOD Sociale Zekerheid 
te versterken, dat is de doelstelling van het 
programma Excel Han dat in oktober 2021 van 
start ging.

De afgelopen jaren, door onder andere de 
regionalisering maar ook door besparingen, 
kwam de kerntaak van de DG Personen 
met een handicap, namelijk ervoor zorgen 
dat personen met een handicap hun rechten 
kunnen opnemen, meer en meer in het 
gedrang.

Op basis van de resultaten van studies en 
analyses en rekening houdend met de ambities 
van minister Lalieux en de verwachtingen van 
de Nationale Hoge Raad voor Personen met 
een Handicap (NHRPH) werd het Excel Han-
programma gecreëerd.

Dit programma beoogt een betere 
dienstverlening aan personen met een 
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City H@ndi in het leven werd geroepen. Het 
doel van dit project is de gemeentebesturen 
te steunen bij de opvang van personen met 
een handicap.

EEN BETER ONTHAAL      
   van personen met een handicap, in  
     samenwerking met de gemeenten     

Met City H@ndi wil de DG Personen met 
een handicap van de FOD Sociale Zekerheid 
de gemeentebesturen ondersteunen om 
personen met een handicap beter te helpen.

Uit  de stat ist ieken bl i jkt  dat  de 
gemeentebesturen de laatste jaren steeds 
minder betrokken waren bij het onthaal en de 
begeleiding van personen met een handicap. 
En dat de pandemie deze tendens nog heeft 
versterkt… Heel wat aanvragen worden 
evenwel afgewezen wat doorgaans leidt tot 
een toenemende bestaansonzekerheid 
van personen met een handicap. Dit werd 
aangetoond in het rapport Armoede en 
Handicap (oktober 2019).

Een betere begeleiding van deze personen 
door de gemeentebesturen kan helpen 
voorkomen dat sommige aanvragen worden 
afgewezen. Dit is de reden waarom het project 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/boek-armoede-en-handicap-in-belgie-2019-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/boek-armoede-en-handicap-in-belgie-2019-nl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bWibGNFDrtU
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/boek-armoede-en-handicap-in-belgie-2019-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/boek-armoede-en-handicap-in-belgie-2019-nl.pdf
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Dit project, goedgekeurd door minister 
Lalieux in september 2021, bestaat erin een 
bewustmakingsbrief (ter ondertekening van 
de minister) te versturen naar de voornaamste 
leidende figuren van de gemeentebesturen 
van België, met een enquête over de specifieke 
behoeften van deze gemeenten als bijlage. 

De begunstigden van deze bevraging waren de 
burgemeesters, de voorzitters van de OCMW’s, 
de directeurs-generaal van de gemeenten en 
OCMW’s en de schepen van sociale zaken (deze 
laatste alleen in Vlaanderen - in Vlaanderen 
zijn de gemeentebesturen en de OCMW’s 
gefusioneerd).

In september 2021 werd deze bewustmakings-
brief naar de 581 gemeentebesturen in België 
verstuurd om zo te wijzen op het belang van 
een goed onthaal van personen met een 
handicap, in de gemeente waar zij wonen, 
daar waar de buurtdiensten van groot belang 
zijn. 1993 lokale leidende figuren werden 
persoonlijk gecontacteerd.  

De enquête heeft het mogelijk gemaakt de 
lijst van contactpersonen van de DG bij 
te werken en de specifieke behoeften van 
alle gemeenten in België in kaart te brengen. 
Op basis van de resultaten van deze enquête 
worden er 11 regionale actieplannen 
ontwikkeld met de 11 basisteams van DG 
Personen met een handicap. De eerste 
ondersteunende acties met de gemeente-
besturen vinden in de komende maanden 
plaats.

Meer weten over 
dit project en op 
de hoogte blijven 
van het laatste 

nieuws? Abonneer je op onze 
nieuwsbrief HandiNews!

http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
http://HandiNews - Inschrijven (belgium.be) 
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Ontdek dit nieuwe 
contactformulier 
op de website van 
de DG Personen 

met een handicap!

Elke maand verwerkt de DG Personen met een 
handicap 15.000 online contactformulieren. 
Om onze dienstverlening te verbeteren, heeft 
dit contactformulier een nieuwe look!

Dit nieuwe contactformulier is efficiënter, 
gebruiksvriendelijker en meer toegankelijk. 
Voortaan kan de gebruiker op dit nieuwe 
formulier het onderwerp van zijn vraag precies 
aangeven, zodat hij sneller naar de bevoegde 
teams kan worden doorverwezen. Dankzij 
dit nieuwe interne verwerkingssysteem zullen 
de verzoeken sneller en efficiënter worden 
verdeeld.

Tegelijkertijd wordt dit nieuwe formulier 
vergezeld door een nieuwe tool voor mail-
verwerking. Deze combinatie zal ervoor zorgen 
dat de duizenden vragen efficiënter een 
antwoord ontvangen.

EEN NIEUW   
   gebruiksvriendelijker en 
    toegankelijker contactformulier  

https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier/index.htm
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De video werd opgenomen in het Nederlands 
en ondertiteld in zowel Nederlands, Frans, 
Duits als Engels en is beschikbaar op onze 
website. Er werd ook een vertaling met 
gebarentaal aan deze video’s toegevoegd 
om de beelden zo toegankelijk en inclusief 
mogelijk te maken voor de eindgebruikers.

Onze rechtstreekse gebruikers en hun 
begeleiders kunnen de video bekijken via een 
QR-code op de brochures en de uitnodigings-
brieven, via de website van DG Personen met 
een handicap en via onze sociale media.

Bekijk het verloop 
van een bezoek 
aan onze arts 
op  de website 

van de DG Personen met een 
handicap.

Begin 2020 voerden we bij de FOD Sociale 
Zekerheid een kwalitatief onderzoek om na 
te gaan hoe personen met een handicap staan 
tegenover de DG Personen met een handicap, 
wat betreft customer experience en perceptie. 
Op basis van de verkregen resultaten besloten  
we om een video over het evaluatiegesprek 
bij een van onze artsen te ontwikkelen als 
eerste communicatieactie om de dienst van 
de DG Personen met een handicap en de 
gebruikerservaring te optimaliseren.

Aan de hand van verschillende diepte-
interviews vergaarden we heel veel inzichten 
om mee aan de slag te gaan. Een van de 
belangrijkste inzichten waarvoor we een 
oplossing wilden zoeken, is het feit dat het 
erkenningsonderzoek door personen met 
een handicap soms als traumatisch wordt 
ervaren.

Door het maken van een video willen we het 
bezoek voor personen met een handicap zo 
herkenbaar en voorspelbaar mogelijk maken. 
Op die manier hopen we verwachtingen over 
het evaluatiegesprek bij te sturen en eventuele 
angstgevoelens tot een minimum te 
reduceren.

EEN BETERE VOORSTELLING     
   van het erkenningsonderzoek    

http://[31/03/2022 18:01]  Cornez Johanna:  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm  
http://[31/03/2022 18:01]  Cornez Johanna:  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=CrOXBMKVNO8 
http://[31/03/2022 18:01]  Cornez Johanna:  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm  
http://[31/03/2022 18:01]  Cornez Johanna:  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm  
http://[31/03/2022 18:01]  Cornez Johanna:  https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/evaluatie-handicap.htm  
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2021 IN CIJFERS  

DG HAN DG BESOC

Socieux+

Maandelijks 216.408 
tegemoetkomingen  
(IVT/IT) voor personen 

met een handicap 
uitbetaald 

473.319 geldige 
parkeerkaarten   

in omloop  

350 samenwerkingen    
rond technische 

expertise in 56 landen  

22 updates van 
het monitoringrapport 

om de impact van 
de coronacrisis op 
te volgen (WGSIC)

Internationaal

Bijdrages aan 28 
internationale 

coördinatie-
platformen  
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2021 IN CIJFERS  

Kunstenaars-
commissie

Centrale 
diensten

7572 aanvragen van 
Kunstenaarskaart ontvangen   

74 aanvragen van 
zelfstandigheids-

verklaring ontvangen  

831 aanvragen van 
Kunstenaarsvisum  

ontvangen  
6 grote 

corporate 
projecten   

ondersteund

5186 boeken in het 
Knowledge Center  

98.4 % van de 
facturen betaald  

binnen de 30 
kalenderdagen 

3060 pagina’s vertaald 
(Merendeel van Nederlands naar 
Frans (1296 pagina’s) of van Frans 
naar Nederlands (1333 pagina’s))

2.075.013 gescande 
pagina’s in onze 

Mailroom 

EPMO
(Enterprise Project 

Management Office)
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PERSONEELSCIJFERS

Aantal 
personeelsleden 

in 2021: 
629  

Verdeling per geslacht: 
249 mannen  
380 vrouwen

Verdeling per taal: 
294 Nederlandstaligen   

335 Franstaligen   

Verdeling per leeftijdsgroep:  
• - 30 jaar: 72 
• 30-39 jaar: 102 
• 40-49 jaar: 170 
• 50-59 jaar: 199 
• +60 jaar: 86 
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