
De FOD Sociale Zekerheid is op zoek naar : 
 

Klantenbeheerders – Senior Calltakers (M/V/X) 

voor de Directie-Generaal Personen met een Handicap 

 

 

Jobinhoud: 

Het doel van deze functie is de burgers (klanten) in staat te stellen tijdig, efficiënt en op een persoonlijke 

manier toegang te krijgen tot onze producten en diensten via het door hun gekozen kanaal.  

Onze missie is om de economisch onafhankelijkheid en de autonomie van personen met een handicap 

en hun gezin te ondersteunen door hen toelages en diensten voor personen met een handicap toe te 

kennen.  

Voornaamste taken:  

• Je beantwoordt de inkomende telefonische oproepen, je geeft inlichtingen en antwoordt zowel 

telefonisch als per mail op uiteenlopende vragen.  

• Je verstrekt tijdige, correcte en nuttige informatie over de producten, diensten, doorlooptijden 

en procedures. Je zorgt ervoor  

• dat de procedures en de relevante wetgeving consistent toegepast worden.  

• Je gaat op een vertrouwelijke manier om met de persoonlijke gegevens.  

• Je geeft in alle omstandigheden een professionele en klantgerichte dienstverlening.  

• Je interpreteert op een nauwkeurige manier de beschikbare informatie in het computerbestand.  

• Je lost problemen op en je vraagt bijkomende informatie bij de juiste persoon teneinde tot een 

oplossing te komen.  

• Je houdt nauwkeurig de verstrekte gegevens bij.  

• Je voert gegevens in, verwerkt mails en scant of kopieert eventueel documenten.  

• Je behandelt en checkt binnenkomende aanvragen, wijzigingen en andere documenten.  

• Je onderhoudt contacten met burgers via de telefoon of e-mail m.b.t. aanvragen, wijzigingen, 

het opvragen van documenten en algemene vragen.  

• Je voert andere ondersteunende taken uit die nodig zijn voor de werking van het team.  

• Je ondersteunt en begeleidt burgers en partners met de toegang tot onze diensten en het 

gebruik van ons portaal myHandicap.  

• Je hebt een goed zicht op de moeilijkheden die de gebruikers ondervinden bij het gebruik van 

het portaal en je geeft deze aandachtspunten door aan de juiste persoon.  

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

team.  

• Je ondersteunt en faciliteert het proces van (uniforme) kennisdeling.  

  



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.  


