
De FOD Sociale Zekerheid is op zoek naar : 
 

Dossierbeheerders Sociale Zekerheid (M/V/X) 

voor de Directie-Generaal Personen met een Handicap 

 

 

Jobinhoud: 

Je levert een wezenlijke bijdrage aan een efficiënte dienstverlening door DG Han door aanvragen te 

behandelen en fraude consequent door te sturen naar de fraude-expert: 

• Je Behandelt en evalueert alle types aanvragen voor toelages, zowel nieuwe aanvragen als 

wijzigingen, in overeenstemming met de geldende reglementering. 

• Je analyseert de informatie, interpreteert deze en je past de reglementaire voorwaarden en de 

interne processen en procedures toe. 

• Je verzamelt bijkomende informatie om de rechten van de aanvrager te waarborgen. 

• Je onderzoekt inconsistenties en anomalieën in de opgegeven informatie. 

• Je neemt contact op met de fraudeverantwoordelijke bij elk vermoeden van fraude, je stelt 

potentiële risico’s of inconsistenties vast bij de beoordeling van een dossier. 

• Je staat achter de reglementaire bepalingen. 

• Je houdt je aan de afgesproken doelstellingen en standaarden. 

Je bewaakt de kwaliteit zodat de rechten van de aanvrager ten allen tijde worden gewaarborgd: 

• Je waarborgt de kwaliteitsstandaarden van het proces door het respecteren van de interne 

afspraken en procedures. 

• Je zorgt ervoor dat alle beslissingen gelinkt aan aanvragen schriftelijk gemotiveerd kunnen 

worden en snel terug kunnen gevonden worden bij audits. 

Je adviseert, begeleidt en informeert: 

• Je antwoordt via alle kanalen (telefoon, mail of persoonlijk) op vragen om bijkomende informatie 

in het aanvraagproces door de aanvragers, zijn of haar vertegenwoordigers, de partners, 

autoriteiten of gebruikersorganisaties, …  

• Je begeleidt en geeft advies aan aanvragers of hun vertegenwoordigers over het proces. 

• Je garandeert dat alle gegeven advies conform de geldende reglementering en procedures is. 

• Je past je communicatie aan aan de persoon met wie gecommuniceerd wordt en gebruikt 

hiervoor het meest geschikte communicatiekanaal. 

• Je identificeert tijdig problemen in de communicatie zodat er gepaste acties ondernomen 

worden om het probleem op te lossen. 

  



Je draagt bij aan tot de klantgerichte cultuur of teamcultuur en je neemt deel aan activiteiten die de 

betrokkenheid bevorderen: 

• Je staat mee in voor de creatie van een positieve sfeer  

• Je ontwikkelt en onderhoudt goede relaties en communicatie met collega’s van de andere teams 

met als doel samenwerking over de diensten heen te bevorderen  

• Je werkt samen met andere teamleden en teamfacilitatoren bij de dagelijkse werking van het team 

Werkgever: 

Werken voor de directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) betekent samen met een 250-

tal andere collega’s je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze 

samenleving.  

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning 

bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we 

o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van 

andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende 

kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.).  

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze 

burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om 

een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen.  

De FOD Sociale Zekerheid staat samen met de openbare instellingen van sociale zekerheid in voor de 

uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de reglementen en de toekenning van 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar taken en acties ten behoeve van de 

overheid en de sociale partners draagt zij bij tot de houdbaarheid en doeltreffendheid van de 

socialezekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.  


