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Deel I 
 
 
Werken aan onze  
dienstverlening
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De DG Personen met een handicap heeft als missie om personen 
met een handicap op een correcte, snelle en efficiënte manier te 
helpen bij hun aanvraag van tegemoetkomingen, parkeerkaarten 
of attesten om recht te hebben op andere sociale of fiscale rechten. 
Het verbeteren van onze dienstverlening aan personen met een 
handicap staat centraal in onze werking. 

In het bestuursplan voor 2018 was te lezen dat het structurele 
tekort aan personeel, samen met softwareproblemen in de back-
officesoftware de dienstverlening van ernstig hebben verstoord. 

Door de onderbreking van de productie van IBM-Curam-applicatie 
en de terugkeer naar de oude Tetra-applicatie, konden tussen 
december 2016 en april 2017 bijna geen aanvragen worden verwerkt. 

Daardoor waren de afhandelingstermijnen voor de verschillende 
aanvragen aanzienlijk toegenomen. De bereikbaarheid van onze 
medewerkers per telefoon en e-mail leed onder de inspanningen 
die nodig waren om duizenden onjuiste gegevens handmatig te 
corrigeren.

Om deze crisissituatie te verhelpen, bevatte het bestuursplan 2018 
van de FOD een “actieplan” voor de stabilisatie van diensten van 
het Directoraat-generaal. Er werden concrete acties gedefinieerd 
rond een aantal processen om de kwaliteit van de dienstverlening 
tegen 2019 weer op een aanvaardbaar peil te brengen.

Onze dienstverlening  
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Eerste resultaten actieplan

In 2019 werkte de DG Personen met een Handicap aan dit actieplan 
om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

Volgende positieve evoluties werden vastgesteld over de periode 
van januari 2019 tot december 2019:  

• De aanwerving van 21 calltakers verbeterde de telefonische 
bereikbaarheid en was tegelijkertijd een hefboom voor andere 
acties en verbeteringen in de dienstverlening.

•  85% van de aanvragen om tegemoetkoming worden nu 
afgerond binnen de 6 maanden, waar dit vroeger slechts 67% 
was.

•  75% van de aanvragen voor parkeerkaarten worden nu 
afgerond binnen de 3 maanden, waar dit vroeger slechts 58% 
was.

•  96% van de telefonische oproepen worden direct beantwoord, 
waar dit vroeger slechts 30% was.

Voortaan kan je maandelijks de kerncijfers van onze dienstverlening 
opvolgen via onze website. Je vindt er informatie over 
behandeltermijnen, telefonische bereikbaarheid, de snelheid 
waarmee contactformulieren worden verwerkt en de instroom 
van nieuwe dossiers.

Onze dienstverlening  

https://handicap.belgium.be/nl/cijfers/index.htm
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Deel II  
 
 
Onze activiteiten  
in cijfers
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2019 in één oogopslag

1,69 

€ miljard 

De DG betaalde 
1,69 miljard euro uit 

aan tegemoetkomingen

200.326 

personen krijgen maandelijks een 
Inkomensvervangende en/of 

Integratietegemoetkoming (IVT/IT)

466.353 

Er zijn 466.353 parkeerkaarten voor 
personen met een handicap in omloop, 

in 2019 werden er  71.407 afgeleverd

675.420 

 personen hebben een erkenning 
van hun handicap bij de DG, van wie  

614.122 volwassenen en 61.298 kinderen
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• Het aantal personen dat een Inkomensvervangende en/of 
Integratietegemoetkoming (IVT/IT) ontvangt was nog nooit 
zo hoog: 200.326. Dit is een stijging van 5% tegenover 2018. 

•  51% van diegenen die een IVT/IT krijgen, wonen in Vlaanderen, 40 % 
in Wallonië en 9% in Brussel.

• Er waren 101.777 aanvragen en herzieningen op vraag 
van de persoon met een handicap voor de IVT/IT. Dit is 
ongeveer hetzelfde aantal als in 2018 (101.913). Het aantal lijkt 
gestabiliseerd nadat er in 2018 een daling was van 9% en in 2017 
zelfs een daling van 20% t.o.v. het jaar daarvoor. 

• Op het einde van 2019 was er nog geen beslissing genomen in 
37.703 IVT/IT-dossiers waarin de persoon zelf een aanvraag 
of herziening had gevraagd of waarin er een ambtshalve 
herziening was. Hierin zijn ook recent ingediende aanvragen 
begrepen, zoals die van december.  Dit is een daling met 21% 
t.o.v. het jaar ervoor.  

• Als we alle behandelde IVT/IT-dossiers samen bekijken (zowel 
de aanvragen en herzieningen op vraag van de persoon als 
ambtshalve herzieningen op initiatief van de DG Personen 
met een handicap) werden er in 2019 125.299 voor de IVT/IT 
afgewerkt. 

• De gemiddelde behandelingstermijn voor de IVT/IT 
tegemoetkomingen (van het indienen van  de aanvraag tot 

Onze tegemoetkomingen* 
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de beslissing) bedroeg 6,3 maanden, dit is ruim een maand
minder lang dan in 2018 (het gemiddelde bedroeg toen 7,6
maanden). 

• Er werden 183.022 medische onderzoeken uitgevoerd in het 
kader van de erkenning van de handicap: 31 % voor de IVT/IT,
7 % enkel om een attest van de handicap te bekomen, 9%
voor de THAB voor het Waalse en Brusselse gewest, 17%
voor het Vlaams gewest in het kader van de Vlaamse Sociale
Bescherming, 21% voor een parkeerkaart en 15% voor de
Verhoogde Kinderbijslag. 

• De gemiddelde doorlooptijd voor het medische luik van de
aanvraag bedroeg 2,5 maanden voor de volwassenen en 3,6
maanden voor de kinderen. 

• De DG Personen met een handicap betaalde 1,69 miljard euro
uit aan tegemoetkomingen.

• De gemiddelde maandtegemoetkoming voor de IVT-IT
bedroeg 717 euro, 10 euro meer dan het jaar ervoor. 

*Door de 6de staatshervorming valt één van de tegemoetkomingen die onze DG
toekent – de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) – sinds 1 juli 2014 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige 
gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
Sinds 1 januari 2017 maakt de THAB in Vlaanderen deel uit van de Vlaamse Sociale 
Bescherming en worden de dossiers behandeld door de zorgkassen. Onze DG voert 
wel nog steeds de medische evaluaties uit. 
De Waalse en Brusselse THAB-dossiers worden nog steeds van A tot Z door onze DG 
behandeld in afwachting van de definitieve overdracht. 
In dit jaarverslag zijn er geen cijfers opgenomen van de THAB omdat deze dus in theorie 
niet meer onze bevoegdheid is.

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

Onze tegemoetkomingen* 

 

183.022
medische

onderzoeken

1.69 
milljard 

euro
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In 2019 hebben we 
71.407 parkeerkaarten toegekend

De parkeerkaart voor 
personen met een handicap

466.353

Eind 2019 waren er  
466.353 parkeerkaarten 

in omloop
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Het contactformulier 
op onze website 

www.handicap.belgium.be

formulier

telefoon

zitdagen

Ons algemeen 
telefoonnummer  

0800 987 99

De zitdagen van onze 
maatschappelijk assistenten  

in de verschillende provincies 

Onze bereikbaarheid

De belangrijkste kanalen om ons te bereiken, zijn:
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14.725 
Contact-

formulieren

Telefonische 
bereikbaarheid 
verbeterd

Onze bereikbaarheid

Contactformulieren

In 2019 kregen we maandelijks gemiddeld 14.725 contact-
formulieren binnen.

95 % van de contactformulieren werd tijdig beantwoord, dit wil 
zeggen binnen de 10 werkdagen. 

Ons algemeen telefoonnummer 0800 987 99

Ons gratis telefoonnummer is druk bevraagd. In 2019 hebben we  
onze bereikbaarheid sterk verbeterd. 

Verdeling van de bellers naargelang van de taal 

59% van onze bellers wou geholpen worden in het Frans t.o.v.  
41% in het Nederlands. 
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Verdeling van de telefoonoproepen over de teams

De telefoonoproepen worden aangenomen door klantenrelatie-
beheerders in de basisteams. Waar een oproep binnenkomt hangt 
af van de postcode die wordt ingetoetst. Hoeveel oproepen 
er binnenkomen verschilt sterk van team tot team. Een back-
upsysteem laat toe om een oproep te laten beantwoorden door 
een ander team als er te veel oproepen zijn binnen het team. 

De oproepen van personen die een andere landstaal spreken dan 
het team van hun postcode, worden verdeeld over teams van 
hun landstaal. De 1,7% oproepen van wie er niet in slaagt om een 
postcode in te voeren of belt vanuit het buitenland worden verdeeld 
over de teams naargelang de taalkeuze. 
 

Beller uit … Percentage

Antwerpen 11,7%

Brussel 15,9%

Charleroi 10,0%

Henegouwen 11,4%

Limburg 5,1%

Luik 7,8%

Onze bereikbaarheid
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Beller uit … Percentage

Luxembourg - Dinant 4,2%

Namen - Huy 5,7%

Oost-Vlaanderen 8,6%

Verviers 4,0%

Vlaams-Brabant 4,8%

West-Vlaanderen 6,4%

Franstalige uit Vlaanderen 2,0%

Nederlandstalige uit Wallonië 0,7%

Franstalige zonder postcode 1,0%

Nederlandstalige zonder postcode 0,7%

Onze bereikbaarheid
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Maand Bellers % beantwoord

januari 12392 74%

februari 15176 74%

maart 19418 65%

april 17202 80%

mei Geen cijfers 82%

juni 16717 90%

juli 16514 92%

augustus 14699 86%

september 16461 92%

oktober Geen cijfers 93%

november Geen cijfers 92%

december 10744 92%

Aantal bellers waarvan de oproep beantwoord 
werd

In mei, oktober en november waren er door de verandering 
van software tijdelijk geen uitgebreide statistieken naast het 
percentage beantwoorde oproepen. 

Er was een grote verbetering in onze bereikbaarheid dankzij de 
tijdelijke budgetten om extra calltakers aan te werven en door hen 
een doorgedreven opleiding te geven. 

Onze bereikbaarheid
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Maand Aantal oproepen % beantwoorde 
oproepen

januari 24572 48%

februari 29174 50%

maart 51639 33%

april 36175 50%

mei Geen cijfers 56%

juni 27789 72%

juli 25901 79%

augustus 24818 67%

september 25607 79%

oktober Geen cijfers 81%

november Geen cijfers 80%

december 15880 79%

Aantal oproepen

In 2019 konden we 49% van de oproepen beantwoorden van 
bellers die er in het keuzemenu voor kozen om iemand aan de lijn te 
krijgen. Omdat de wachttijd voor een beller beperkt is tot 2 minuten, 
belde een groot aantal mensen ons terug. Als we kijken naar unieke 
bellers, konden we 78% van hen te woord staan. 

78% unieke 
bellen 

beantwoord 

Onze bereikbaarheid
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Aantal oproepen in regionale centra voor 
medische expertise

Sinds november 2019 houden we ook statistieken bij over het 
aantal oproepen in onze regionale centra voor medische expertise. 
Elk regionaal centrum heeft een eigen telefoonnummer, naast 
het 0800-nummer. Hier kunnen bellers terecht met vragen over 
hun afspraak bij onze arts.

In november waren er dagelijks gemiddeld 169 oproepen, in 
december 134. 

De zitdagen van onze maatschappelijk assistenten

Onze maatschappelijk assistenten houden zitdagen in heel wat 
gemeentes en steden over gans België. Maandelijks vinden er 
zo’n 160 zittingen plaats. 

Onze bereikbaarheid
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Eind 2019 werkten er 281 mensen bij de DG Personen met een 
handicap, goed voor 261 voltijdsequivalenten.

Zij werken in 12 basisteams per regio. Daarnaast zijn er 2 
gespecialiseerde teams voor schulden en beroepen en een 
centraal team ter ondersteuning en coördinatie.

Er werden in 2019 29 mensen aangeworven en er gingen 15 
mensen uit dienst. 

Ons personeel 

Antwerpen

Luxembourg
Liège

VerviersCharleroi

Mons Beroepen

SchuldenBruxelles

Oost-
Vlaanderen

Vlaams-
Brabant

Ondersteuning
&

Coördinatie

Namur

LimburgWest-
Vlaanderen
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Klachten

In 2019 werden 182 klachten ingediend. Ter vergelijking: in 2018 
waren het er 237 en in 2017 448. Er werden dus fors minder 
klachten ingediend. 
 
Hiervan waren er 83% “echte klachten”, de andere waren vragen 
om informatie, zaken die niet tot onze bevoegdheid behoren of 
betwistingen van beslissingen waarvoor beroep kan aangetekend 
worden. 

•  8,6% van de klachten ging over de termijnen (beslissingen, 
verkrijgen van informatie,…). Dit is een daling t.o.v. 9,4% in 
2018 en 28,3% in 2017. 

•  18,5% van de klachten ging over fouten of slordigheden op 
vlak van de behandeling van de aanvragen. 

•  Onvoldoende bereikbaarheid maakt nog slechts 6% uit van 
de klachten (in 2012 was dit 24,8%, in 2013 4,2%, in 2014 0,5%, in 
2015 6,8%, in 2016 23,9%, in 2017 24,2%, in 2018 7,9%). 

•  De houding en het gedrag van de medewerkers van de 
DG tijdens het contact met de klanten maakt voor 40,4% het 
voorwerp uit van de klachten. 

•  26,5% van de klachten betreft een gevoel (al dan niet gegrond) 
van willekeur in beslissingen en objectiviteit. 

In 35% van de gevallen ging het om een terechte klacht en hebben 
wij de nodige maatregelen genomen. 

182
klachten
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Deel III 
 
 
Belangrijkste  
nieuwigheden
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Personen met een handicap vertonen een hoger risico op armoede 
dan de rest van de bevolking. In 2019 bracht de FOD Sociale 
Zekerheid samen met de POD Maatschappelijke Integratie een 
boek uit om deze thematiek te belichten. Het boek kwam er op 
vraag van de Beleidscel armoedebestrijding en personen met een 
beperking.

Beide overheidsdiensten brachten verschillende experten, 
academici en adviseurs samen om een nieuw licht op de relatie 
tussen armoede en handicap te werpen. Koen Hermans zat het 
redactiecomité voor als doctor in de sociale wetenschappen, bij 
LUCAS (KULEUVEN) verantwoordelijk voor de uitbouw van het 
onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting. In het 
boek komen verschillende thema’s aan bod zoals toegang tot de 
arbeidsmarkt, sociale uitsluiting en het risico op armoede.

De data van de jaarlijkse statistische enquête van de EU over 
inkomen en levensomstandigheden (EU -SILC) tonen dat het 
armoederisico bij personen met een handicap beduidend hoger 
ligt dan bij de algemene bevolking. Het inkomen van personen 
met een handicap is gemiddeld 28 % lager op individueel niveau. De 
grootste uitschieter in negatieve zin zijn de personen die volledig 
afhankelijk zijn van de inkomensvervangende tegemoetkoming. 
Hun inkomen is de helft lager.

Boek ‘Armoede en handicap in België’
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In 2018 werden 23,1% van de personen waarvan de handicap 
‘een lichte of ernstige impact heeft op de dagelijkse activiteiten’ 
bedreigd door een situatie van armoede of sociale uitsluiting. Dit 
is fors hoger dan het algemene Belgische armoederisico van 16,4%.  
Dit percentage ligt ook boven het EU-gemiddelde (20.9%).

Uniek aan het boek is de samenwerking tussen verschillende 
actoren om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van de 
relatie tussen handicap en armoede. Voor het eerst werden 
cijfergegevens van verschillende instanties gebundeld.

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting tonen aan dat personen 
met een beperking nog steeds het slachtoffer zijn van discriminatie 
en dat dit invloed heeft op hun armoederisico. Het Observatorium 
voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad schetst hoe 
moeilijk het is voor personen met een beperking om zich een weg 
te banen door het administratieve landschap wat de problematiek 
van non-take up verklaart. Ook de Nationale Hoge Raad voor 
Personen met een Handicap leverde vanuit haar perspectief en 
expertise een bijdrage over de onderlinge relatie en geven 
concrete pistes hoe het beleid kan reageren.

Bekijk de videopresentaties van de studievoormiddag en 
download het boek op onze website.

Boek ‘Armoede en handicap in België’

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/armoede-en-handicap
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Eind 2018 lanceerden we de . De politiezones 
ervaren de applicatie als een zeer belangrijk hulpmiddel om 
gerichte controles uit te voeren naar het correct gebruik van de 
parkeerkaart voor personen met een handicap. Nu kan men de 
geldigheid van de kaarten nagaan door het nummer van de kaart in 
te voeren of door de QR-code in te lezen. Op die manier kan meteen 
vastgesteld worden of een kaart al dan niet geldig is. Kaarten van 
overleden personen kunnen zo meteen gedetecteerd worden net 
als ongeldige kaarten waarvoor een recenter duplicaat afgeleverd 
werd. 

In 2019 werden met de app 165.171 unieke controles gedaan. In 
9% van de gevallen was de kaart ongeldig. De gerichte controles 
hebben er toe geleid dat in sommige wijken waar systematisch 
gecontroleerd wordt, haast geen ongeldige kaarten meer 
onderschept worden.  

Koen, fraudebestrijdingscoördinator getuigt: 

“In de Brusselse regio is het zo dat wanneer een politiebeambte 
een ongeldige kaart vindt, hij ons telefonisch bevestiging 
vraagt dat de kaart ongeldig is (naast identificatiegegevens 
van de kaarthouder en de reden van ongeldigheid) waarna 
het voertuig vaak onverbiddelijk weggesleept wordt. Sinds 
de invoering hebben we al heel wat straffe verhalen gehoord 
van agenten, soms zelfs live aan de telefoon. 

app Handi2park

Positieve reacties op onze app Handi2Park

165.171
unieke 

controles
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Zo stelden agenten te voet vast dat een voertuig geparkeerd 
stond op een voorbehouden plaats voor personen met een 
handicap. In het voertuig lag geen parkeerkaart en de agenten 
schreven dan ook een bekeuring uit. Hierna zetten ze hun 
patrouille verder. Plots kwam er vanuit een nabijgelegen 
woning een man gelopen die hen hevig gesticulerend, met 
een parkeerkaart in de hand toeroept om even te wachten. 
Deze man maakt zich bekend als eigenaar van het voertuig 
waarvoor een bekeuring uitgeschreven werd. 

Triomfantelijk toont hij hen een parkeerkaart en zegt dat hij 
uit verstrooidheid de kaart vergat voor te leggen. Hij vraagt 
hen ook de bekeuring teniet te doen. De agenten checken de 
kaart met de applicatie en deze blijkt ongeldig en bovendien 
niet toe te horen aan de man zelf. Gevolg : de kaart wordt in 
beslag genomen en de eigenaar van het voertuig krijgt nog 
een bijkomend proces-verbaal voor het willen voorleggen van 
een ongeldige kaart. Zo’n verhalen zijn gelukkig zeldzaam, 
maar het is een enorm pluspunt dat Handi2park agenten 
in staat stelt om ter plaatse vaststellingen te doen met live 
gegevens uit onze databank. Zo blijven de parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap vrij voor wie ze echt nodig 
heeft.”

Positieve reacties op onze app Handi2Park
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Actieplan 
om de dienstverlening te verbeteren

Er werden voor 2019 20 concrete acties 
gedefinieerd om de kwaliteit van de dienst-
verlening weer op peil te brengen.

Ontwikkelen en 
gebruiken van 

monitoring-
boordtabellen 

Inrichten van 
het onthaal voor 

bezoekers aan 
de Finto

Een monitoring-
systeem 

uitwerken voor 
informatica-

toepassingen

De rol en 
doelstellingen 

van de facilitators 
verduidelijken

Samenstelling 
van een pool van 

medewerkers voor 
dossierbeheer 

en evaluaties op 
stukken over de 
basisteams heen

Verdiepen van 
de 

amenwerking 
met de 

ziekenfondsen 
en OCMW’s

Aanpassingen 
in Medic-e 
(applicatie 

voor medische 
evaluatie)

Kader van de 
werking en 

doelstellingen 
van de teams 
verduidelijken

Opvolgen van 
de stand van zaken 

van aanvragen 
in elk stadium

De 
functionaliteiten 

van My 
Handicap 
uitbreiden

Een applicatie 
in gebruik 

nemen voor de 
opvolging van 

ICT-vragen

Versterken van 
de technische 
en juridische 

ondersteuning 
aan de teams

Een systeem voor 
kwaliteitsgarantie 

uitbouwen

Een nieuw 
systeem voor 
het aanmaken 

van documenten 
uitwerken

In gebruik nemen 
van een nieuw 

telefoniesysteem 
(UCAAS)

Aanwerven van 
klantenrelatie-
beheerders en 
evaluerende 

artsen
Harmonisatie van 
de werkprocessen

Aanpassen van 
de contact-
formulieren

Opstarten van 
het traject om de 
TETRA-sofware te 

vervangen

Versneld 
opleidingstraject 

voor nieuw 
aangeworven 
medewerkers
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Actieplan 
om de dienstverlening te verbeteren

We lichtten hier een aantal projecten uit die in 2019 
werden afgerond. 

Opvolgen van de stand van zaken van aanvragen 
in elk stadium 

Er is een tool (DB-data) ontwikkeld om het verloop van de aanvragen 
in alle belangrijke stadia te kunnen opvolgen. Er worden ook 
listings opgesteld en gecommuniceerd naar elk basisteam om 
doelgericht de te behandelen aanvragen te monitoren. 

Verdiepen van de samenwerking met de 
ziekenfondsen en OCMW’s 

In mei en juni namen onze sociaal assistenten deel aan de provinciale 
ontmoetingsdagen van de POD Maatschappelijke Integratie. 
Tijdens deze ontmoetingen werd informatie over My Handicap 
en de aanvraagprocedure uitgewisseld met de OCMW’s. Deze 
contacten hebben het ook mogelijk gemaakt om het netwerk, 
dat een essentieel onderdeel is van het maatschappelijk werk, 
te verdiepen. 

De sociaal assistenten van elk regionaal basisteam organiseren nu 
ook per kwartaal een coördinatievergadering met hun collega’s 
bij de ziekenfondsen. Daarnaast blijven we ook constructief 
vergaderen met de algemene directies van de ziekenfondskoepels. 

constructief
vergaderen
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Actieplan 
om de dienstverlening te verbeteren

Dossierbeheerder Myriam getuigt: “De bedoeling 
van de eerste vergadering was om de knelpunten tussen 
de ziekenfondsen en onze dienst te bespreken. Na de 
hervorming van onze dienst en de opgelopen achterstand 
was dit nodig. Na de eerste vergadering was meteen duidelijk 
dat zo’n overleg erg nuttig was en besloten we ze voor regio 
Antwerpen vier keer per jaar te organiseren.

De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen vonden het 
een meerwaarde om ons team te ontmoeten: naast onze 
maatschappelijke assistenten was er telkens ook een dossier-
beheerder, een arts of een assistent in de medische evaluatie 
aanwezig. Ze waardeerden het om na de toelichtingen van 
onze maatschappelijk assistenten meteen face-to-face vragen 
te kunnen stellen over de materie. Doordat er meerdere 
mensen van ons team aanwezig waren kregen ze vanuit 
meerdere invalshoeken een uitleg of toelichting.

De vergadering werd oorspronkelijk georganiseerd om 
de moeilijke communicatie met de ziekenfondsen 
te verbeteren. Onze vergaderingen hebben zeker de 
samenwerking verbeterd. Naast het feit dat ze ons 
vragen konden stellen kwamen wij ook te weten waar het 
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bij hen moeilijk liep of waar er onduidelijkheden waren. Elke 
vergadering verliep ook steeds wat gemoedelijker. 

De voordelen voor ons team waren dat we alle 
onduidelijkheden over het verloop van aanvraag, 
berekening van de tegemoetkoming, documenten, wetgeving 
of onze manier van werken konden duidelijk maken. Ik 
denk dat het indienen van de aanvraag en opvolging van 
het dossier hierdoor makkelijker werd voor hun. Als zij onze 
materie beter kennen resulteert dat ook in minder vragen 
aan 0800-nr of via het contact formulier.”

Versneld opleidingstraject voor nieuw 
aangeworven medewerkers 

Er is een versneld opleidingstraject (21 dagen, of de helft sneller 
dan normaal) opgezet om de nieuw aangeworven medewerkers te 
ondersteunen met een zo direct mogelijk operationeel resultaat. 
De bedoeling was om hen zo snel mogelijk klaar te stomen om te 
kunnen antwoorden op vragen per telefoon of webformulier, om 
zo onze bereikbaarheid snel te verhogen. 

Er werd samengewerkt met de FOD BOSA om een interactief 
online platform aan te bieden, waar medewerkers in verschillende 
thema’s werden ingewijd. Er werd bijzondere aandacht besteed 
aan klantgerichtheid en schriftelijke communicatie. De resultaten 

versneld 
opleidings-

traject
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waren bijzonder positief en waren het startpunt voor de andere 
verbeteringen in het actieplan. 

Calltaker Christophe: 
“Als nieuwe collega volgde ik het versnelde opleidingstraject. 
Het was een goede introductie, die werd aangevuld met veel 
bijleren in de eerste weken binnen het eigen team. De vragen 
die we aan de telefoon krijgen zijn heel uiteenlopend. Dat 
kan gaan van uitstel geven, problemen met het aankrijgen 
van medische documenten tot mensen die vragen hebben 
over de berekening van hun dossier. Ik denk dat ik voor veel 
collega’s spreek als ik zeg dat 2019 een druk jaar was voor de 
telefonie.  We stonden klaar om elke oproep op te vangen, 
ongeacht uit welke regio de mensen kwamen, en proberen zo 
goed mogelijk een antwoord te bieden op de vele vragen.”

Samenstelling van een pool van medewerkers 
voor dossierbeheer en evaluaties op stukken 
over de basis-teams heen

Binnen de DG Personen met een handicap wordt gewerkt in regionale 
basisteams. De invoering van een pool van dossierbeheerders in 
2018-2019 heeft het mogelijk gemaakt om de verschillen in de 
achterstand van de te verwerken administratieve dossiers tussen 
de teams structureel te verkleinen. De verschillen die momenteel 
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nog bestaan, liggen vrijwel uitsluitend op het vlak van de ongelijke 
beschikbaarheid van evaluerende artsen. 

Didier van het ondersteuningsteam: 
“In regio Limburg, Brussel en Henegouwen was er 
een achterstand in de verwerking van administratieve 
dossiers. Vooral aan Franstalige kant leverde de pool grote 
inspanningen. Oorspronkelijk werden de dossiers verdeeld 
over alle Franstalige medewerkers, ongeacht de woonplaats 
van de persoon met een handicap. Wekelijks werden alle 
dossiers die langer dan vijf maanden waren vervolledigd 
dan verdeeld over de pool. De solidariteit tussen de 
verschillende teams liet toe om de achterstand in de 
dossierverwerking in te halen. Team Henegouwen zette 
zich in ruil extra calltakers in om de oproepen voor het 
0800-nummer te beantwoorden.”

Begin 2019 bestond de stock van nog te behandelen dossiers voor 
34% uit dossiers in vertraging. Begin 2020 was dit gedaald naar 15%. 
Nu die achterstand is weggewerkt, zullen de medewerkers uit de 
pool vanaf 2020 enkel op de achterstand uit hun regio werken.  

Vernieuwing van het telefoniesysteem 

In 2019 stapte de FOD Sociale Zekerheid over naar G-Cloud UCCaaS 
voor het beheer van alle telefoniesystemen. Dit project had een 
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groot belang, voornamelijk voor het gratis 0800-nummer van de 
DG Personen met een handicap dat met pieken tot 1400 oproepen 
op een halve dag een van de vaakst gebelde nummers van de 
federale overheid is. 

Om de communicatiestroom in goede banen te leiden koos de FOD 
Sociale Zekerheid in 2019 voor nieuwe telefonie-software in de 
G-Cloud. De software wordt nu zowel voor het algemene nummer 
van de FOD als voor het 0800-nummer van de DG Personen met een 
handicap gebruikt. Het gaat concreet om een koppeling van Skype 
for Business met Genesys. Ruim 600 medewerkers gebruikten 
UCCaaS ook al sinds 2016 voor hun interne telefonie, chat en e-mail.

Om de afhandeling van de oproepen continu te verbeteren was 
gedetailleerde, betrouwbare rapportering nodig. Inzicht in de 
kwaliteit van de oproepen en hun afhandeling is cruciaal om de 
dienstverlening verder te blijven verbeteren. 

In 2019 werden belangrijke stappen gezet naar een betere service, 
door de oproepen sneller en beter te beantwoorden, dankzij 
extra medewerkers én betere tools. Zo worden vragen over de 
uitbetalingsdata nu volledig via Interactive Voice Response (IVR) 
behandeld. De DG Personen met een handicap reageert ook 
steeds sneller op vragen via het online contactformulier. Sneller 
antwoorden betekent dat we telefonische oproepen vermijden. 
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Tegelijk zorgt de regionalisering weer voor extra complexiteit in 
de afhandeling van vragen van burgers. Het is vooral dankzij een 
veel rijkere rapportering dat we nu kunnen bijsturen waar nodig.

Maandelijks worden de gegevens rond het aantal telefonische 
oproepen en andere kerngegevens van DG Han nu ook 
gerapporteerd op de website. Zo willen we transparant zijn 
over onze dienstverlening.

zijn
transparant

https://handicap.belgium.be/nl/cijfers/index.htm 
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