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1. NoVo: een uitdaging! 

 
Op 18 september 2006 richtte het directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid het 

NoVo-team op. Dit team kreeg de opdracht om de FODSZ om te vormen tot een moderne overheidsdienst die 

klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoVo in het kort: 

 

In 2006 werd beslist om de verschillende diensten van de FOD Sociale Zekerheid naar de gerenoveerde 

Finance Tower te verhuizen. Voor het directiecomité was deze verhuis een opportuniteit. De FODSZ zou zich 

niet beperken tot het louter verhuizen van medewerkers, dossiers en meubilair. Het directiecomité wou de 

FOD nieuw leven inblazen en een heuse cultuuromslag doorvoeren.  

 

De FOD Sociale Zekerheid wil erkend worden als een kenniscentrum dat bij het uitvoeren van haar opdrachten 

en in de contacten met haar gebruikers kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Ze stelt daarnaast ook alles in het 

werk om haar medewerkers groeimogelijkheden te bieden en talent aan te trekken. De FODSZ focust hierbij op 

haar waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid) en neemt heel wat 

initiatieven om deze waarden op de werkvloer concreet vorm te geven. Het accent ligt resoluut op teamwerk 

en de overgang van een controlerend management naar een begeleidend management zorgt ervoor dat de 

traditionele rol van de chef evolueert naar die van een coach. In 2008 werd telewerk ingevoerd en op 1 januari 

2009 maakten hiervan al 200 medewerkers gebruik, wat neerkomt op één op zes.  

 

Het is noodzakelijk dat de FOD gelijke tred houdt zowel met technologische ontwikkelingen als met duurzame 

ontwikkeling. De modernisering van IT-tools, de digitalisering van processen en de geleidelijke invoering van 

nieuwe tools voor kennismanagement zorgen voor een lager papierverbruik. 

 

De FOD Sociale Zekerheid wil in het bijzonder een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is enerzijds zeer 

belangrijk een aangename werkomgeving en werkklimaat aan te bieden aan haar medewerkers en anderzijds 

ook gemotiveerde en talentvolle mensen te vinden en aan te trekken in een wereld waar de war for talent wel 

degelijk speelt.  

 

Meer dan 150 collega’s uit alle directies-generaal en stafdiensten waren betrokken bij de verschillende 

projecten van NoVo om van de FOD Sociale Zekerheid een organisatie te maken waar het aangenaam werken 

is. Het was voor de FOD een fantastische ervaring om vast te stellen dat zoveel medewerkers inzet en 

enthousiasme toonden om mee te werken aan de uitbouw van hun eigen organisatie. De interesse, de 

creativiteit en het talent van haar medewerkers zijn de meest waardevolle troeven van de FOD. 

 

 

Tom Auwers, coördinator van NoVo, vatte de nieuwe uitdaging als volgt samen:  

 

“NoVo is de volledige hergroepering van alle medewerkers van de FODSZ in de gerenoveerde 

Finance Tower, ingericht volgens het principe van een dynamische werkomgeving en in een 

omgeving met een verregaande informatisering, om zo onze klant- en resultaatgerichte 

opdrachten te vervullen.” 
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“Ik wil een sexy werkgever zijn!”  

 

Aldus het gevatte antwoord van Frank Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van 

de FOD Sociale Zekerheid, toen een journaliste hem vroeg zijn filosofie in een paar woorden 

samen te vatten. Met deze boutade zinspeelt de overheidsmanager van het jaar 2007 niet 

zozeer op zijn occasionele Hugo Boss of op zijn ijver in de fitnesszaal. Wat hij bedoelt, is dat hij 

een aantrekkelijke werkgever wil zijn. Zeer aantrekkelijk zelfs. Frank Van Massenhove wil zijn 

medewerkers laten werken in efficiënte en stimulerende omstandigheden, en tegelijk de FOD 

Sociale Zekerheid het nodige cachet geven om jong talent aan te trekken in een competitieve 

context. 

De FOD en de sociale zekerheid in België 

 

In België is de sociale zekerheid nog steeds een federale aangelegenheid. Deze bijzonder 

complexe sector bestaat uit een Federale Overheidsdienst (FOD) en een twaalftal 

Overheidsinstellingen van de Sociale Zekerheid (parastatalen).  

 

De FOD Sociale Zekerheid bestaat uit 6 directies-generaal: DG Beleidsondersteuning, DG 

Zelfstandigen, DG Sociale Inspectie, DG Personen met een handicap, DG Sociaal Beleid en DG 

Oorlogsslachtoffers. Daarnaast zijn er de stafdiensten: stafdienst Budget & Beheerscontrole, 

stafdienst ICT, dienst Logistiek, diensten van de voorzitter en tot slot de stafdienst Personeel en 

Organisatie. 

 

De FOD Sociale Zekerheid telt 1.350 medewerkers, waarvan er ongeveer 1000 in de Finance 

Tower werken, 300 in de gedecentraliseerde diensten in de provincies en 35 bij de DG 

Oorlogsslachtoffers. 

 

Van alle diensten van de FOD is de DG Personen met een handicap, bevoegd voor de 

toekenning van uitkeringen en sociale voordelen aan personen met een handicap, bij het grote 

publiek de meest bekende. Met haar 450 medewerkers zorgt zij voor de uitkeringen aan meer 

dan 270.000 personen met een handicap, goed voor een jaarlijks bedrag van meer dan 1,5 

miljard euro. 
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2. NoVo & de cultuuromslag: 6 hoofdlijnen 

 
NoVo is de naam van één van de meest innovatieve initiatieven binnen de federale overheid. Er werden zes 

hoofdlijnen uitgetekend. 

 

 

 

 

NoVoClient Met NoVoClient streeft de FOD Sociale Zekerheid naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, een 

nog betere toegankelijkheid en een hoger reactievermogen, dit alles met het oog op een grotere 

klantentevredenheid. 

NoVoResult De FOD Sociale Zekerheid hecht veel belang aan de waarden die ze doorheen de realisatie van 

haar doelstellingen wenst na te streven: respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en 

resultaatgerichtheid. Met NoVoResult werd gezocht naar initiatieven om medewerkers te 

motiveren door hen een aangenaam werkklimaat aan te bieden. Al deze initiatieven hebben 

betrekking op het bevorderen van teamwerk, het nemen van initiatief en het aanmoedigen van 

zelfontplooiing. De nadruk wordt ook gelegd op responsabilisering van chefs. De ontwikkelcirkels 

werden geoptimaliseerd om teamdoelstellingen erin op te nemen. 

NoVoDO In het vooruitzicht van de hergroepering van de meeste diensten van de FOD in de Finance Tower 

introduceerde NoVoDO een nieuwe vorm van werkomgeving: dynamic office. Bureaus zijn niet 

langer toegewezen aan personen. Medewerkers kiezen de werkplek waar ze op dat moment het 

best kunnen functioneren. Op het einde van de dag ruimt elke medewerker zijn werkplek op 

zodat een andere collega deze 's anderendaags kan gebruiken (cleandesk). Ten slotte werd ook 

bijzondere aandacht besteed aan welzijn en design. 

NoVoDIG NoVoDIG had tot doel gebruiksvriendelijke, betrouwbare en performante tools ter beschikking te 

stellen van de medewerkers, zodat ze efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. 

NoVoRecord NoVoRecord bood concrete oplossingen om de levenscyclus van papieren en elektronische 

documenten beter te beheren. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een eenvoudige en 

duidelijke uitwisseling van gearchiveerde documenten met duidelijke richtlijnen en normen. 

Hierdoor zullen de gearchiveerde documenten gemakkelijker kunnen gedeeld worden en zal 

informatie en kennis efficiënter ter beschikking worden gesteld. De zoektocht naar instrumenten 

voor een goed documentenbeheer wijst op de verwantschap tussen NoVoDIG en NoVoRecord. 

NoVoCOM NoVoCOM was één van de belangrijkste pijlers van NoVo aangezien met een goede 

communicatie veranderingen in goede banen kunnen geleid worden. NoVoCOM had als 

belangrijkste doelstelling een meerwaarde te creëren bij de realisatie van de andere NoVo 

programma’s. Een open, transparante en regelmatige communicatie draagt bij tot meer 

duidelijkheid, transparantie en een grotere betrokkenheid van de medewerkers. 
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2.1. NoVoClient  

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Charters & protocollen 

 

In 2006 stelde de federale overheid een charter op “voor een klantvriendelijke overheid”. In maart 2007 heeft 

de FOD zich daarbij aangesloten door de ondertekening van een toepassingsprotocol. In januari 2008 werd 

samen met de FOD Personeel & Organisatie (P&O) een tweede protocol ondertekend, dit keer voor een goede 

opvolging van de klachten. 

 

 

 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Tevredenheidsenquête DG Personen met een handicap 

 

In juni 2008 werden de resultaten bekendgemaakt van een grootschalige enquête die eind 2007 bij 17.000 

personen met een handicap werd afgenomen (met een opvallend deelnemingspercentage van 41%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met NoVoClient streeft de FOD Sociale Zekerheid naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, een nog betere 

toegankelijkheid en een hoger reactievermogen, dit alles met het oog op een grotere 

klantentevredenheid. 

� Met het protocol “voor een klantvriendelijke overheid” wil de FOD de kwaliteit van zijn dienstverlening 

verbeteren met het oog op een grotere klantentevredenheid. De volgende hoofdlijnen worden hierbij in 

acht genomen: 

1. een betere en vlottere dienstverlening (zowel fysiek, telefonisch als elektronisch); 

2. betere methodes voor het onthaal en de gecentraliseerde registratie van klachten over onze 

dienstverlening; 

3. een permanente meting van de kwaliteit van onze dienstverlening en een regelmatige evaluatie 

aan de hand van tevredenheidenquêtes. 

� Op de globale tevredenheid van de gebruikers voor alle gestelde vragen bedraagt de gemiddelde score 

6,43 op 10. Op de vraag of de personen met een handicap “over het algemeen tevreden zijn over de 

kwaliteit van de dienstverlening” bedroeg de score gemiddeld 6,72. Bij de positieve punten staat de 

“klantgerichtheid”: de gebruikers tonen zich tevreden over de luisterbereidheid en de vriendelijkheid, en 

over de openingsuren en de leesbaarheid van de documenten. 
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2.1.3. Interne tevredenheidsenquête 

 

In juni-juli 2008 organiseerde de FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met de FOD P&O, een 

tevredenheidsenquête bij het personeel. Het doel van deze enquête was te achterhalen in hoeverre de 

medewerkers van de FOD er graag werken en aan welke aspecten er aandacht moet worden besteed. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Dit zijn de voornaamste resultaten: 

• 502 personeelsleden (41%) hebben de enquête beantwoord. 

• De gemiddelde tevredenheidsscore van de FOD bedroeg 6,38/10 (tegenover een gemiddelde 

van 5,92 voor acht gelijkaardige enquêtes bij federale organisaties). 

• De scores per domein: 

o Inhoud van het werk: 7,49/10 

o Arbeidsvoorwaarden: 6,18/10 

o Ontwikkelingsmogelijkheden: 5,68/10 

o Organisatiecultuur: 6,55/10 

o Relatie met de chef: 6,92/10 

o Communicatie: 5,45/10 

• De inhoud van het werk en de relatie met de chef zijn de punten waarover de medewerkers het 

meest tevreden zijn. Aan ontwikkelingsmogelijkheden en communicatie kan er daarentegen nog 

worden gewerkt. 

• De drie elementen die het meest motiveren, zijn: de inhoud van het werk, de werksfeer en de 

erkenning. 
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2.2. NoVoResult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. 5 waarden voor de FOD Sociale Zekerheid  

 

 

 

Hoewel de diensten van de FOD elk hun eigen opdrachten hebben, delen ze dezelfde waarden en hebben ze 

gemeenschappelijke doelen. In september 2007 koos het directiecomité 5 waarden voor de FOD Sociale 

Zekerheid: respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en resultaatgerichtheid. Het is belangrijk dat de 5 

waarden ook echt leven bij medewerkers, chefs en teams. Via workshops met een 200-tal medewerkers 

werden deze waarden vertaald naar concrete gedragingen in de dagelijkse praktijk. Het resultaat ervan is een 

lijst met 500 gedragingen. Deze dienden als inspiratiebron voor de teamgedragscode in 2008 en de herziening 

van de ontwikkelcirkels in 2009-2010. 

 

 

2.2.2. Een waardengedreven en resultaatgerichte FOD 

 

In maart 2007 leerden de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid NoVoResult kennen. Er stonden een 

aantal veranderingen op stapel om de FOD klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst en om de 

FOD om te vormen tot een resultaatgerichte organisatie met gemeenschappelijke waarden.  

 

Van meet af aan legt NoVoResult zich toe op drie krachtlijnen:  

• gemeenschappelijke waarden bepalen;  

• de huidige bedrijfscultuur begrijpen; 

• de verantwoordelijkheidszin van de chefs aanscherpen. 

 

De ‘OCI’-enquête (Organisatiecultuurinventaris) moest een beeld geven van hoe de medewerkers de 

organisatiecultuur van de FOD zien. Daarnaast gaven de medewerkers met de leiderschapsenquête 

waardevolle aanwijzingen voor de ontwikkeling van de leiderschapscapaciteiten van hun chef.  

 

De FOD Sociale Zekerheid hecht veel belang aan de waarden die ze doorheen de realisatie van haar 

doelstellingen wenst na te streven: respect, vertrouwen, solidariteit, zelfontplooiing en 

resultaatgerichtheid. Met NoVoResult wordt gezocht naar initiatieven om medewerkers te motiveren 

door hen een aangenaam werkklimaat aan te bieden. Al deze initiatieven hebben betrekking op het 

bevorderen van teamwerk, het nemen van initiatief en het aanmoedigen van zelfontplooiing. De nadruk 

wordt ook gelegd op de responsabilisering van de chefs. De ontwikkelcirkels werden geoptimaliseerd om 

teamdoelstellingen erin op te nemen. 



8 

 
 

 

 

2.2.3. Resultaten van de cultuurenquête 

 

Zoals de onderstaande abeeldingen aantonen blijkt uit de resultaten van de cultuurenquête dat er een 

fundamenteel verschil is tussen de huidige en de gewenste waarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De cultuur in 2007: 

� defensieve houding 

� oppositionele cultuur 

� minder mensgericht 

� weinig klantgericht 

� leiderschap scoort goed 
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De gewenste cultuur vanaf 2009: 

� teamwerk 

� persoonlijke relaties en contacten 

met collega’s  

� zelfontplooiing 

� verantwoordelijkheid 

� initiatief nemen 

� resultaatgerichtheid 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we de huidige cultuur en de nieuwe klant- en resultaatgerichte cultuur dichter bij elkaar brengen? 

Dit was de opdracht van NoVoResult. Het werd een lang proces dat zich over meerdere jaren zou voltrekken.  

 

 

2.2.4. 180°-evaluatie van de chefs: leiderschapsenquête 

 

Gelijktijdig met de meting van de organisatiecultuur (OCI) werd ook een leiderschapsenquête gelanceerd. Elke 

chef van de FOD (ongeveer 200) werd onderworpen aan een 180°-evaluatie: dit wil zeggen een evaluatie door 

zichzelf, door zijn eigen chef en door zijn medewerkers. Elke chef ontving een individueel verslag met alle 

behaalde scores. Op basis daarvan kwam men tot een vormingsprogramma op maat. 

 

 

2.2.5. Individuele coaching 

 

Naar aanleiding van de leiderschapsenquête konden tussen eind 2007 en begin 2009 een vijftigtal chefs een 

individuele coaching volgen om hun leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. Het ging om een aantal 

individuele gesprekken tussen de chef en een expert waarbij over concrete gevallen werd nagedacht.  

 

De gekozen chefs waren high potentials, technische expert-chefs, chefs voor wie een individueel 

ontwikkelingstraject werd uitgestippeld, en chefs die chefs onder hen begeleidden (train-the-trainer). 

 

 

2.2.6. Teamgedragscode 

 

Tussen maart 2008 en april 2009 ging elk team binnen de FOD Sociale Zekerheid (zo’n honderdtal in totaal) 

tijdens een workshop op zoek naar een teamgedragscode. De bedoeling was na te gaan hoe de waarden van 

de FOD heel concreet van dag tot dag in de teams kunnen worden nagestreefd. Tijdens de workshops werden 

de sterke punten van het team geïdentificeerd, net als de aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden 

om het teamwerk aangenamer en efficiënter te maken. Deze workshops bleken zeer nuttig, zowel voor de 

medewerkers als voor het team en de chef. Een evaluatie toonde aan dat ze over het algemeen enorm werden 

geapprecieerd. 
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2.2.7. Teamdoelstellingen 

 

Het opstellen van teamdoelstellingen werd in 2008 voor de eerste keer uitgetest bij de Directie-generaal 

Personen met een handicap en de Directie-generaal Beleidsondersteuning. Deze teamdoelstellingen werden in 

cascade uitgewerkt waarbij men start bij de teamdoelstellingen van het management tot aan deze van elk 

team binnen de DG. In 2009 vonden de teamdoelstellingen algemeen ingang in de FOD. In 2010 zullen ze een 

meer collectieve dimensie geven aan de ontwikkelcirkels. 

 

 

2.2.8. Telewerk 

 

In juli 2008 werd telewerken een realiteit voor heel wat medewerkers. Ongeveer 200 medewerkers van de 

FOD (één op zes) kregen hun telewerkmateriaal ter beschikking en er werd bij elke telewerker een ADSL-lijn 

geïnstalleerd om op afstand te kunnen werken. In maart 2007 werden infosessies georganiseerd voor alle 

medewerkers. Telewerk was aanvankelijk beperkt tot 1 dag per week, maar in het voorjaar van 2009 werd dit 

uitgebreid tot 2 dagen per week na evaluatie en overleg tussen medewerker en chef. In september 2009 

volgde een nieuwe golf van telewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. Afschaffing van de prikklok 

 

In 2008 startte het overleg rond de afschaffing van de prikklok. De FOD wil hiermee evolueren naar een 

organisatie waar prestaties niet meer worden geëvalueerd op basis van aanwezigheid maar op basis van 

resultaten. Na een onderhandelingsproces werd een akkoord bereikt met de verschillende vakorganisaties en 

op 1 april 2009 kon de voorzitter de medewerkers van de FOD meedelen dat ze in de toekomst de keuze 

zouden hebben tussen prikken en niet prikken. 

 

 

 

 

  

Enkele telewerkers getuigen over de voordelen van telewerk: 

 

Stéphane Het is bijzonder praktisch en je wint er veel tijd mee. Ik kan een uur langer slapen en mijn 

werkdag toch op hetzelfde moment beginnen. Ik ben dus minder moe en dat telt. Telewerken is vooral 

beter voor de concentratie. Ik weet dat ik niet gestoord zal worden en dat ik me op mijn taken kan 

storten, op werk van lange adem dat veel aandacht vraagt.  

 

Isabelle Het is goed voor de dienst omdat ik beter presteer. Wat mezelf betreft merk ik dat mijn 

levenskwaliteit erop vooruit gaat. 

 

Sven Thuis kan ik rustiger werken en het is ook comfortabeler dankzij allerlei kleine voordelen. Zo kan ik 

bijvoorbeeld direct na mijn telewerkdag boodschappen doen. 

� Uit dit alles blijkt duidelijk de wil van de FOD om “controlemanagement” te vervangen door 

“begeleidingsmanagement”. Dit betekent dat:  

• de chef meer een coach wordt voor zijn medewerkers; 

• teamwerk wordt aangemoedigd; 

• de waarden van de FOD op de werkvloer worden geconcretiseerd; 

• ‘klantgerichtheid’ en ‘resultaatgerichtheid’ bij het uitvoeren van de taken meer wordt benadrukt 

• kwaliteit een vanzelfsprekend aandachtspunt is bij het vervullen van opdrachten. 
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2.3. NoVoDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Domino 

 

In 2007 werd gestart met een proefproject Domino. In deze testomgeving in het gebouw Eurostation werd het 

concept van een dynamische omgeving op ware grootte getest. Een 40-tal medewerkers van de stafdienst 

Budget & Beheerscontrole, de dienst Logistiek en de diensten van de voorzitter namen hun intrek in de 

testomgeving. Op 27 november 2006 gingen de werken van start: in een aantrekkelijke en moderne omgeving 

in rood en wit werden 32 werkposten (desks, lounges en cocoons) geïnstalleerd. Daarnaast werden ook een 

vergaderzaal, een bibliotheek, een koffiehoek en een logistiek lokaal voorzien. De 32 werkposten bleken 

voldoende voor de 40 medewerkers: een interne studie toonde aan dat het aanwezigheidspercentage onder 

de 80% lag (verlof, opleidingen, vergaderingen, enz.). 

 

Domino bezorgde de FOD heel wat leerpunten in de voorbereiding naar de verhuis en de introductie van 

dynamic office voor de ganse FOD. Zo werd er ook een productiviteitsstijging van 18% vastgesteld. Tot slot 

konden heel wat medewerkers een kijkje komen nemen in deze testomgeving. Op 16 mei en 5 juni 2007 

werden geleide bezoeken georganiseerd in Domino.  

 

  

 

 

2.3.2. De ‘NoVoDO-it!’-Enquête over de werkomgeving 

 

Op 3 maart 2007 werd een eerste grote enquête bij de medewerkers afgenomen. Er werd gepeild naar hun 

mening over hun fysieke werkomgeving, om zo een waardevolle input te bekomen voor de inrichting van de 

werkomgeving in de Finance Tower. In 48u werden 300 enquêtes ingevuld! In totaal namen 418 medewerkers 

aan de enquête deel. Op dat moment was de FOD nog in verschillende gebouwen ondergebracht: Centrum 58 

in het hartje van Brussel, Eurostation nabij het Zuidstation en de Stevenstoren aan de Zavel. 

 

In het vooruitzicht van de hergroepering van de meeste diensten van de FOD in de Finance Tower 

introduceerde NoVoDO een nieuwe vorm van werkomgeving: dynamic office. Bureaus zijn niet langer 

toegewezen aan personen. Medewerkers kiezen de werkplek waar ze op dat moment het best kunnen 

functioneren. Op het einde van de dag ruimt elke medewerker zijn werkplek op zodat een andere collega 

deze 's anderendaags kan gebruiken (cleandesk). Ten slotte werd ook bijzondere aandacht besteed aan 

welzijn en design. 
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2.3.3. Workshop 1: informatie en vraag en antwoord voor alle personeelsleden 

 

Tussen eind maart en begin mei 2007 namen 443 medewerkers van de FOD (van de 973 genodigden) deel aan 

een informatieworkshop over NoVo en de dynamische inrichting van de gerenoveerde Finance Tower. Deze 

workshops werden geleid door Tom Auwers, coördinator van NoVo, samen met Hendrik Deroo, 

programmamanager van NoVoDO. Tijdens deze workshops werd informatie gegeven over de macrostructuur 

van de nieuwe werkomgeving (bureautypes, design, meubilair, vloerbekleding, …) en over de resultaten van de 

enquête ‘NoVoDO-it!’ Alle vragen die tijdens deze workshops werden gesteld, werden schriftelijk beantwoord 

en aan alle medewerkers bezorgd, eerst in een elektronische nieuwsbrief en later continu beschikbaar op het 

intranet.  

 

 

2.3.4. Workshop 2: vastleggen van de intekening van de plateaus 

 

In mei en juni 2007 werd een tweede reeks workshops georganiseerd. Vertegenwoordigers van alle diensten, 

interieurvormgevingsexperten en de verantwoordelijke van NoVoDO kwamen samen om een inrichtingsplan 

op te stellen van elke plateau in de Finto rekening houdend met de specifieke behoeften van de verschillende 

diensten. Een consultancybureau werd vervolgens gevraagd alle verzamelde informatie bijeen te brengen en 

de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Het laatste woord werd gegeven aan de stafdirecteur of de directeur-

� Dit zijn de belangrijkste conclusies (resultaten bekendgemaakt in juni 2007): 

• De antwoorden toonden een zeker ongenoegen met het verouderde werkkader (31 % van de 

Franstaligen en 27 % van de Nederlandstaligen).  

• De medewerkers waren tevreden met de technische aspecten van de werkomgeving. Uit de 

enquête kon ook afgeleid worden dat de multifunctionele printers die sowieso voorzien waren 

voor de Finance Tower, zouden tegemoetkomen aan de behoeftes van de medewerkers.  

• De trend zette zich al voor een overgang van een individueel klassement naar een met collega’s 

gedeeld klassement. Daarnaast stelde men ook een overgang van een papieren naar een 

elektronische klassement vast. 

• Wat de PC’s betreft merkte men een verschuiving naar het gebruik van laptops, hoewel de vraag 

ernaar beperkt bleef.  

 

� NoVo hield rekening met heel wat vragen van de medewerkers  

Het is nuttig hiervan kort een overzicht te geven: minder “landschapsbureaus”, ruimtes die afgestemd zijn 

op kleine teams, ruimtes waar men zich individueel kan installeren, ergonomisch meubilair, meer 

aandacht voor hygiëne, betrouwbare verwarming en stabiele temperaturen, een eigen telefoon voor 

iedereen, een restaurant met warme schotels en een cafetaria met broodjes, ontspanningsruimtes 

(kitchenettes, drankenautomaten, zetels), individuele postkasten op de verdiepingen en een goed 

beveiligde Finance Tower. 

 

De acht belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe werkomgeving (in %) 

Goede accommodatie voor kwaliteitsvol werk 72 

Aandacht voor concentratie en vertrouwelijkheid 49 

Extra accommodatie (ontspanningsruimtes, bar, ...) 45 

Technische innovaties 42 

Meer openheid en communicatie 25 

Betere werkuitrusting 22 

Beter onthaal van bezoekers 16 

Ontsluiten van de afdelingen 4 
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generaal. Bij deze denkoefening werden de verschillende werkplekken (desks, lounges, cocoons, touch down, 

bibliotheek, vergaderzalen en coffee corner) met legoblokjes voorgesteld op een plan van de plateaus in de 

Finance Tower. Er werden 70 werkposten voorzien voor 100 personen.  
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2.3.5. Workshop 3: stand van zaken NoVo & Finto 

 

In november en december 2007 werd een laatste reeks workshops voor alle medewerkers georganiseerd. 

Tijdens deze workshops werd een stand van zaken gegeven van de verschillende programma’s. In het 

bijzonder werden de resultaten van de enquête over de organisatiecultuur en de leiderschapsenquête 

uiteengezet. Er werd uitleg gegeven over de nieuwe werkomstandigheden in de Finance Tower (toegang, 

structuur van het gebouw, indeling van de diensten, cafetaria, parking, enz.). Vreemd genoeg kende dit 

initiatief geen groot succes: minder dan 40% van de genodigden nam aan de workshop deel.  

 

 

2.3.6. Werkgroep “Design & style” 

 

Wie een bezoek brengt aan de nieuwe kantoren van de FOD Sociale Zekerheid, merkt onmiddellijk dat de 

leden van de werkgroep design & style over een bijzonder goede smaak beschikken. Terwijl lokalen van 

overheidsdiensten vaak bekend staan om hun kille soberheid, zijn de lokalen van de FOD bijzonder 

aantrekkelijk en fris ingericht met levendige kleurschakeringen, zonder dat er toegevingen zijn gedaan op het 

vlak van comfort of ergonomie. Sommige werkplekken zoals de lounges zijn bijzonder innoverend.  

 

Terwijl de ‘coffee corners’ met hun warme kleuren een zekere rust uitstralen, maken de groene zetels ons 

nieuwsgierig. En dan is er bijvoorbeeld de rode sofa op de 2
de

 verdieping waar de bezoekers ontvangen 

worden, een schuimrubberen slang die doet denken aan de bank van Gaudi in het Park Guëll in Barcelona… 

Kortom, niemand gaat hier onverschillig weg! 

 

 

  

 

 

2.3.7. Werkgroep “Welzijn” 

 

De werkgroep “Welzijn” werd in 2007 opgericht en leverde begin 2008 een uitgebreid rapport af aan het 

directiecomité van de FOD met een aantal originele voorstellen om het welzijn in het nieuwe gebouw (Finance 

Tower) te optimaliseren. De werkgroep maakte een inventaris van de sportieve en culturele activiteiten die 

mogelijk zijn in de buurt van de Finance Tower en van de handelszaken in de omtrek (waarvan er een aantal 

kortingen aanbieden). Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan gezondheid op het werk. Zo wordt sinds 

begin 2009 wekelijks vers fruit geleverd. Het idee van 3 thema gebonden ruimtes (sportruimte, rustruimte en 

creativiteitsruimte) kon niet worden gerealiseerd. 
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2.3.8. Open Day 

 

Eind april 2008 waren de renovatiewerken van de Finance Tower afgerond. Kort na de oplevering van het 

gebouw door de Regie der Gebouwen kregen alle medewerkers van de FOD de gelegenheid een bezoek te 

brengen aan hun nieuwe werkomgeving. Deze opendeurdag werd georganiseerd op 9 mei en kende een groot 

succes: 50 vrijwilligers ontvingen een 600-tal bezoekers. 

 

 
 

 

2.3.9. Cleandesk 

 

Eind 2008 werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die al voor de verhuis durfden overschakelen naar 

cleandesk en hun ervaringen, struikelblokken, successen… met collega’s wilden delen. Deze "cleandesk-

durvers" kregen een reeks praktische tips en konden genieten van een individuele begeleiding. De actie kende 

een onverhoopt succes: eind augustus 2008 waren er een vijftigtal vrijwilligers, eind september een 

honderdtal en begin november meer dan 200. Enkele "cleandesk-durvers" werden na de verhuis aangeduid als 

“cleandesk-coach” en hielpen hun collega’s tijdens de eerste weken bij de toepassing van de enige regel in de 

Finance Tower: cleandesk. 

 

 

 

 

  

 

 

Een aantal getuigenissen over de voordelen van cleandesk (opgetekend in november 2008):  

 

Jimmy Wat mij bevalt aan cleandesk, is dat je elke dag op een nette en propere plaats kan beginnen.  

 

David Zeer interessant vind ik het feit dat alle documenten goed opgeborgen zijn en dat ze vooral ook 

toegankelijker zijn voor de collega’s van de dienst. Daarnaast vind ik dat de bureaus een andere indruk 

geven als ze opgeruimd zijn: het is mooier en het komt beter over bij de bezoekers. 

 

Yvette Het is me gelukt me aan te passen en mijn werk anders te organiseren. Nu is alles ordelijker, en dit 

is gewoon belangrijk omdat ik van orde houd. Dankzij cleandesk kan ik efficiënter werken. 
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2.3.10. Verkoop van meubels, pc’s en uitdeling van ringmappen 

 

De verhuis naar de Finance Tower betekende voor de FOD een vrijwel volledige vernieuwing van het meubilair 

en informaticamateriaal (pc’s). Op voorstel van NoVo konden de medewerkers van de FOD meubels, 

informaticamateriaal en papierwaren aankopen. Daarnaast werden ook ringmappen uitgedeeld waarvan de 

overschot aan liefdadigheidsverenigingen geschonken werd.  

 

In cijfers uitgedrukt betekent dit dat op 31 oktober 2008 185 collega’s samen 1.348 goederen (zoals kasten 

met schuifdeuren) en 488 ringmappen besteld hadden. Omdat we ons toen bevonden in een economisch 

moeilijkere periode met een verminderde koopkracht, stelden de medewerkers van de FOD een dergelijk 

initiatief erg op prijs. 

 

 

2.3.11. Duurzaam vervoer 

 

Met de verhuis naar de Finance Tower in het vooruitzicht moedigde de FOD zijn medewerkers aan om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daarom werd de mogelijkheid geboden om het NMBS-

abonnement uit te breiden met een abonnement van De Lijn, de MIVB en/of de TEC. In 2008 maakten 132 

personeelsleden van deze maatregel gebruik. 

 

 

2.3.12. Facility Management Award 

 

Vanaf september 2008 kwam de verhuis van de FOD in een heel concrete fase terecht: zo werden er duidelijke 

richtlijnen gegeven voor het inpakken van de archieven bestemd voor de kelder van de Finance Tower. Deze 

stap kaderde in de ruimere context van NoVoRecord, dat werkt aan het invoeren van een 

documentbeheersysteem voor de volledige FOD. De introductie van een dynamisch archiefbeheer, 

ondersteund door een aangepaste dienstverlening van de dienst Logistiek, was goed voor een zilveren 

medaille ter gelegenheid van de Facility Management Award 2008. 
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2.4. NoVoDIG 
 

 

 

 

 

 

2.4.1. Implementatie van nieuwe technologieën 

 

2.4.1.1. Informaticatools 

 

Alle medewerkers van de FOD kregen in 2008 een EIGEN LAPTOP en konden kiezen tussen 2 soorten laptops: een 

standaard model en een compacter model. Daarnaast kregen ze een aantal accessoires, een draagtas en een 

USB-stick van 1 Gb. Op de meeste werkposten in de Finance Tower kan de medewerker zijn laptop aansluiten 

op een “docking station” en werken met een 20’’ LCD-SCHERM. 

 

De 200 telewerkers kregen een volledig nieuwe uitrusting voor hun telewerkplek: een laptop met docking 

station, toetsenbord, muis en een groot Lcd-scherm. Elke laptop is uitgerust met een VPN-VERBINDING die hen 

toegang geeft tot de servers van de FOD. Dankzij dLan adapters die aangesloten worden op het 

elektriciteitsnet, kan de telewerker bovendien in eender welke ruimte werken.  

 

Ten slotte kocht de FOD Sociale Zekerheid voor de Finance Tower nieuwe MULTIFUNCTIONELE PRINTERS aan 

waarmee op één machine zowel geprint, gekopieerd, gescand als gefaxt kan worden. Omdat op elk plateau 

(halve verdieping) een vijftigtal medewerkers werken, is dit soms te weinig. Printen kan dan ook overal in het 

gebouw ‘on demand’ via de badge, en dit sinds midden 2009.  

 

De stafdienst ICT zorgde voor SMARTBOARDs in sommige vergaderzalen van de Finance Tower. Dit zijn digitale 

touchscreens waarbij de vinger dienst doet als muis. Men kan er een computer op aansluiten, documenten 

voorstellen en zelfs aantekeningen opslaan die met de hand op het scherm werden toegevoegd. 

 

2.4.1.2. Communicatiemiddelen  

 

De medewerkers van de FOD kregen de mogelijkheid om op kantoor meer verrichtingen te doen via het 

internet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sinds maart 2008 op het werk INTERNETBANKIEREN. 

 

Als een van de eerste organisaties in België zal de FOD een draadloos netwerk installeren voor IP-TELEFONIE 

(waarmee het begrip communicatie een bredere betekenis krijgt: het gaat hier immers over 

“multimediacommunicatie”). In juni 2009 nam de FOD de softphone in gebruik. Dit is software waarmee men 

via de computer kan telefoneren. Voor telewerkers is dit een ideale oplossing. Dankzij Softphone hebben de 

medewerkers geen telefoontoestel meer nodig en krijgen ze de telefonische oproepen op hun vast nummer 

gewoon op hun pc toe.  

 

2.4.1.3. Tools voor samenwerking 

 

In de zomer van 2008 werd OFFICE COMMUNICATOR geïntroduceerd. Met Office Communicator kunnen de 

medewerkers van de FOD in real-time met collega’s communiceren (chatten). Ze kunnen ook aangeven of en 

waar ze beschikbaar zijn, wat praktisch is in een dynamic office omgeving waarin niemand een vaste plaats 

heeft. 

 

 

NoVoDIG had tot doel gebruiksvriendelijke, betrouwbare en performante tools ter beschikking te stellen 

van de medewerkers, zodat ze efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. 
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2.4.1.4. Infrastructuur  

 

Met de verhuis naar de Finance Tower in het zicht werd ook alle IT-infrastructuur (zoals de bekabeling) 

verbeterd  en het geheugen van de mailboxen uitgebreid. 

 

 

2.4.2. Centralisering en digitalisering van de post 

 

In 2008 werden er regels opgesteld voor een gecentraliseerd beheer van de inkomende post van de FOD, voor 

de ontvangst van de post, de scanning van de documenten en de verdeling ervan. 

 

 

2.4.3. Elektronische handtekening 

 

De FOD Sociale Zekerheid wenst werkprocessen en taken steeds meer elektronisch te laten verlopen en het 

gebruik van papier in deze processen te verminderen. Eén van de initiatieven in 2008 om dit te 

bewerkstelligen, was de invoering van de elektronische handtekening via de elektronische identiteitskaart. Van 

essentieel belang hierbij was het in acht nemen van de reglementaire aspecten. In samenwerking met de 

stafdienst ICT werden verschillende pilootprojecten opgestart. Van zodra deze pilootprojecten operationeel 

zijn, zal worden onderzocht of het gebruik van de elektronische handtekening wordt uitgebreid naar andere 

werkprocessen of taken. 

 

 

2.4.4. Op zoek naar tools voor een goed documentbeheer 

 

In het kader van NoVoDIG en NoVoRecord en in samenwerking met de stafdienst ICT werd in 2008 een 

voorstudie opgestart voor de ontwikkeling van een dynamisch, beveiligd en betrouwbaar beheer van de 

papieren en elektronische documenten van de FOD. In dit ambitieuze project zijn naast het beheer van de 

levenscyclus van de papieren en elektronische archieven en van nieuw gecreëerde digitale documenten, ook 

de veiligheids- en integriteitsaspecten van de documenten opgenomen. Een dergelijke realisatie zal de FOD 

Sociale Zekerheid toelaten om zich te positioneren als een onderneming die resoluut kiest voor nieuwe 

informatietechnologieën. 
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2.5. NoVoRecord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. DIGIhan – archiMOVE & ArchiDIG 

 

DIGIhan is de naam van het project dat werd opgestart om een DIGITAAL DOSSIER voor personen met een 

handicap in te voeren, en dit zowel voor de elektronische invoering van de aanvraag (Communit-e) als voor de 

evaluatie van de handicap (Medic-e) en het onderzoeken van de socio-economische situatie van de aanvrager 

(Admin-e). Voor dit laatste luik zal worden gebruik gemaakt van de elektronische gegevensstromen (zoals de 

inkomensgegevens, beschikbaar in de databanken van de FOD Financiën). Daarnaast beoogt DIGIhan de 

digitalisering van de dossiers van de DG Personen met een handicap (die maandelijks aan 270.000 personen 

een uitkering uitbetaalt). Dit zijn er 1 miljoen, goed voor 40.000 m² of 10 km aan documenten.  

 

De volgende gegevens waren beschikbaar in mei 2009: 

• Het luik ARCHIMOVE zorgde voor de verhuis van 525.000 dossiers van de FOD Sociale Zekerheid naar 

de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). 

• 15.000 dossiers werden gescand in het kader van de procedure ‘SCAN-ON-DEMAND’, waarmee 

medewerkers van de DG Personen met een handicap een digitale gescande versie kunnen krijgen van 

een dossier dat bij de RVP wordt bewaard. 

• ARCHIDIG zorgt voor het scannen van dossiers die recent medisch of administratief behandeld 

werden: 320.000 dossiers werden zo gedigitaliseerd.  

 

 

2.5.2. Selectielijst 

 

In 2008 heeft NoVoRecord een belangrijke rol gespeeld bij de verhuis van de enorme massa documenten van 

de FOD. Aan alle DG’s en stafdiensten werd gevraagd een selectielijst op te maken. Deze selectielijst bevat een 

volledig beeld van alle documenten die een dienst beheert, het volume ervan, de eventuele overlappingen en 

het belang van de documenten.  

 

Deze oefening werd gemaakt in nauwe samenwerking met het Algemeen Rijksarchief (met dank aan François 

ANTOINE voor zijn medewerking). De selectielijst is een “levend” document dat jaarlijks moet bijgewerkt 

worden. Deze follow-up zal het beheer van de levenscyclus van papieren documenten eenvoudiger maken.  

 

Dankzij dit proces konden de bestaande documenten per directie-generaal en stafdienst geïnventariseerd en 

voor de verhuis opgedeeld worden in functie van de toekomstige bewaarplaats, ofwel worden vernietigd. Door 

de opdeling van de documenten kon de hoeveelheid papieren documenten beter worden ingeschat en het 

transport naar en de bewaring in de Finance Tower beter georganiseerd. Een ander resultaat was de 

vernietiging (en recyclage) van een aanzienlijke hoeveelheid verouderde of overtollige documenten (ongeveer 

tien containers).  

  

NoVoRecord biedt concrete oplossingen om de levenscyclus van papieren en elektronische documenten 

beter te beheren. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot eenvoudige en duidelijke uitwisseling van 

gearchiveerde documenten met duidelijke richtlijnen en normen. Hierdoor zullen de gearchiveerde 

documenten gemakkelijker kunnen gedeeld worden en zal informatie en kennis efficiënter ter beschikking 

worden gesteld. De zoektocht naar instrumenten voor een goed documentenbeheer wijst op de 

verwantschap tussen NoVoDIG en NoVoRecord. 
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Te verhuizen archieven in cijfers (per meter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG Communicatie 309 

ICT 686 

Diensten Voorzitter 66,1 

DG Sociaal Beleid 947 

DG Beleidsondersteuning 557 

DG Zelfstandigen 2828

DG Sociale Inspectie 305 

DG Personen met een 

handicap 
587 

B&B 146 

Logistiek 57 

P&0 805 

TOTAAL 7293
 

 

 

Spreiding van de archieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Digitalisering en regels voor naamgeving 

 

Begin 2008 werd een evaluatie gemaakt van de inspanningen op het vlak van digitalisering binnen de FOD: wat 

moet er worden gescand in welke dienst? Er werd ook nagedacht over benoemingsregels die nodig zijn om op 

een eenvoudige manier gearchiveerde documenten te kunnen delen binnen een team. 

 

 

2.5.4. Praktische tips voor 25% minder papierverbruik  

 

NoVoRecord realiseerde ten slotte in samenwerking met de cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD een 

grootschalige campagne om het papierverbruik van de FOD met 25% te verminderen. Tussen januari en 

september 2008 verschenen er een twaalftal berichten op het intranet met in totaal een vijftien praktische en 

eenvoudig toe te passen tips. Het is ook in dit kader dat in juli 2008 gerecycleerd papier werd ingevoerd, dat 

nu wordt gebruikt in alle printers van de FOD. 

Verdeling van de papieren archieven per DG/SD

4%

9% 

1%

13% 

8%

39% 

4% 

8% 

2% 

1% 
11% 

DG Communicatie 
ICT 
Diensten Voorzitter 

DG Sociaal Beleid 

DG Beleidsondersteuning 

DG Zelfstandigen 

DG Sociale Inspectie

DG Handicap 

B&B 

Logistiek 

P&0

Algemene spreiding van de papieren archieven volgens reële  

waarde (per meter) en volgens percentage 

173
25

320
47

39
6

9
0

149
22

Verdieping 
Kelder FINTO 
BIB 
AR 
Vernietiging 
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2.5.5. Van “BiB” tot centrum voor informatiebeheer 

 

Een van de meest interessante projecten van de FOD voor het publiek is de transformatie van de bibliotheek in 

een centrum voor informatiebeheer. Een van de uitdagingen voor een organisatie als de FOD is immers het 

beheren, uitwisselen en publiceren van informatie (zowel digitaal als op papier). De bibliotheek van de FOD 

mag er best zijn: 6 voltijdse medewerkers, een jaarbudget van 300.000 €, 730 geabonneerden en meer dan 

8.000 referenties. 

 

Met het centrum voor informatiebeheer willen we:  

• een expertise- en competentiecentrum uitbouwen dat zich toelegt op de ontsluiting van 

(voornamelijk digitale) documenten; 

• een performant en gebruiksvriendelijk documentatiecentrum voor de medewerkers creëren, met een 

verdere valorisering van de collecties. 

 

Het centrum voor informatiebeheer zal zich toeleggen op: 

• het genereren van informatie; 

• de levenscyclus van informatie; 

• het uitwisselen van informatie; 

• het beveiligen van informatie; 

• het bewaren van informatie; 

• de bibliotheekcatalogus; 

• abonnementen en aankopen; 

• juridische aspecten van het beheer, het gebruik, het publiceren en verspreiden van informatie  
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2.6. NoVoCOM 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6.1. Interne communicatie 

 

• De medewerkers van de FOD werden regelmatig geïnformeerd over de nieuwigheden rond NoVo en 

werden aangemoedigd om deel te nemen aan projecten of werkgroepen. (zie hoofdstuk 4) 

• Dankzij de publicatie van een aantal praktische tips kon de uitdaging om het papierverbruik van de 

FOD te verminderen met 25 % gemakkelijk in praktijk worden gebracht. 

• Alle medewerkers kregen duidelijke instructies rond de verhuis (planning, wat en hoe inpakken, enz.). 

Ook werd bijzondere aandacht besteed aan praktische informatie rond de toegankelijkheid van de 

Finance Tower, onthaalprocedure, dynamic office, cleandesk, nieuw informaticamateriaal, enz. 

 

Enkele statistieken: 

 

 okt-

dec 

2006 

jan-mrt 

2007
 

apr-jun 

2007 

jul-sept 

2007 

okt-

dec 

2007 

jan-mrt 

2008
 

apr-jun 

2008 

jul-sept 

2008 

okt-

dec 

2008 

jan-mrt 

2009 
Totaal 

Pop-ups 2 6 5 6 7 13 11 12 21 17 100 

eNews 5 6 13 2 3 2 10 5 5 4 55 

Vragen in 

mailbox NoVo 

27 83 78 14 12 66 132 33 104 136 685 

 

 

2.6.2. Externe communicatie 

 

De nieuwe contactgegevens van de FOD werden gecommuniceerd naar klanten, mutualiteiten, vakbonden, 

andere instellingen en partners (flyers, affiches, persbericht, enz.). Zie ook hoofdstuk 3.4. 

 

 

2.6.3. Communicatie via diverse kanalen 

 

• Op 13 maart 2008 werd een nieuwe intranetsite gelanceerd met informatie voor de medewerkers 

over de cultuuromslag, de verhuis, enz. Alle informatie die werd gepubliceerd in de vorm van 

elektronische nieuwsbrieven (eNews) en pop-ups, is er op terug te vinden en de site wordt op 

regelmatige basis bijgewerkt en up-to-date gehouden. 

• Een aantal enquêtes werden georganiseerd, zoals deze over de verwachtingen van de medewerkers 

over het bedrijfsrestaurant (6 februari 2008). 

• Via infosessies werden de verhuiscoördinatoren op de hoogte gebracht van de praktische aspecten 

van de verhuis (zie hoofdstuk 3.2). 

• NoVo betekent ook de publicatie van een aantal brochures, zoals die over telewerk en de brochure 

voor het onthaal in de Finance Tower. 

NoVoCOM was één van de belangrijkste pijlers van NoVo aangezien met een goede communicatie de 

ingevoerde veranderingen in goede banen kunnen geleid worden. NoVoCOM heeft als belangrijkste 

doelstelling een meerwaarde te creëren bij de realisatie van de andere NoVo programma’s. Een open, 

transparante en regelmatige communicatie draagt bij tot meer duidelijkheid, transparantie en een grotere 

betrokkenheid van de medewerkers. 
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• Bij de intrek in de Finance Tower publiceerde Novo een aantal handleidingen om de medewerkers 

wegwijs te maken in het gebruik van de nieuwe technologieën (multifunctionele printers, nieuwe 

telefonie, enz.). 

• Dit is echter niet alles! De FOD bereidde zich ook voor op de overgang naar Web 2.0. Zo werd op 21 

mei 2008 bij wijze van experiment de blog “Happy@work” online geplaatst. Verder zag in het voorjaar 

2009 een wiki het levenslicht, met als pilootgroep de DG Beleidsondersteuning.  

 

NoVoCOM stond in voor de creatie van een huisstijl, het opstellen en bijhouden van een jaarlijks 

communicatieplan (strategisch luik) en een operationeel communicatieplan (tactisch luik), en ging daarbij wat 

de communicatie betreft professioneel tewerk.  

 

Op het vlak van “crisiscommunicatie” werd een ad-hoc procedure ontwikkeld om tijdig en correct te kunnen 

reageren op onrustwekkende berichten. De procedure werd slechts sporadisch gebruikt in 2007. 
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3. NoVo & de voorbereiding van de verhuis  

 

 

 

 
 

 

 

3.1. Ingewikkelde agenda, beroep bij de Raad van State en… 

vervelende artikels in de pers! 
 

Aanvankelijk was de verhuis van de FOD voorzien voor de week van 22 juli 2008. Op 20 maart 2008 werd deze 

datum voor het eerst verschoven naar het najaar. De verhuis naar de Finance Tower werd een tweede keer 

uitgesteld op 16 juni 2008, dit keer tot begin 2009.  

 

Deze verschuivingen worden verklaard door 4 gebeurtenissen/aspecten: 

 

1. 22 juli kwam niet goed uit voor een groot deel van de medewerkers (vakantieperiode); 

2. De werken in de Finance Tower hadden zelf vertraging opgelopen; 

3. De Regie der gebouwen kon de huurovereenkomst voor de oude gebouwen (Centrum 58, Eurostation 

en Stevenstoren) verlengen; 

4. De overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop van het nieuwe meubilair werd aangevochten 

bij de Raad van State (die stelde dat de FOD bepaalde elementen in de procedure moest herzien, wat 

ook gebeurde).  

 

Door het uitstel van de verhuis moest gedurende enkele maanden een dubbele huur betaald worden (voor de 

oude gebouwen en voor onze nieuwe verdiepingen in de Finance Tower), wat de FOD een aantal persartikels 

opleverde waarin de voorzitter ten onrechte van slecht bestuur beschuldigd werd. Dankzij ‘dynamic office’ 

huurt de FOD Sociale Zekerheid in de Finance Tower immers slechts 6 in plaats van 9 verdiepingen. De 

maandelijkse besparingen (3 verdiepingen hoeven niet te worden gehuurd) zijn dus aanzienlijk: 5,73 miljoen 

euro aan huur en onkosten per jaar. De eenmalige investering in nieuw meubilair zal in ongeveer 1,5 jaar 

terugverdiend zijn. 

 

In september 2008 kon de FOD zijn nieuwe meubels bestellen bij de firma van zijn keuze. Vanaf dat moment 

werd de definitieve verhuisdatum (7 januari 2009) vastgelegd en het tijdschema voor de levering van de 

meubels, de interieurvormgeving en het archiefbeheer op punt gesteld (alles in november 2008). Tegelijkertijd 

werd de informatica-infrastructuur verder in gereedheid gebracht (met de verhuis van de servers was al 

begonnen in de zomer 2008). 

 

 

 

 

  

NoVo is een multilateraal proces: met de verhuis werd ook resoluut gekozen voor een cultuuromslag met 

een nieuwe werkomgeving, een grotere focus op teamwerk en responsabilisering van de chefs, nieuwe 

informaticatools, de digitalisering van de procedures en een performant documentatiebeheer. In 2008, 

naar mate de datum van de verhuizing naderde, kwam de nadruk steeds meer te liggen op de 

voorbereiding van de medewerkers op de verhuizing. 
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F I N A N C E  T O W E R  

 

 

Het gebouw telt 28 verdiepingen en wordt gebruikt door: 

 

• de FOD Financiën; 

• de FOD Sociale Zekerheid (verdiepingen 1 tot 6); 

• de POD Duurzame Ontwikkeling. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2 Inpakinstructies 
 

Vanaf september 2008 werden een aantal infosessies georganiseerd om aan de medewerkers uit te leggen wat 

ze in dozen moesten stoppen bestemd voor de archieven in de kelders van de Finance Tower en hoe ze daarbij 

tewerk moesten gaan. Elke dienst had zijn verhuiscoördinator die erop toezag dat de instructies goed werden 

nageleefd. Een gelijkaardige procedure werd toegepast voor het inpakken van materiaal bestemd voor de 

verdiepingen in het nieuwe gebouw. 

 

 

3.3. Onthaalcoaches, cleandesk-coaches en ICT-coaches 
 

Het onthaal van de medewerkers van de FOD in de Finance Tower werd lang op voorhand voorbereid. Al in 

maart 2008 werden er "super coaches" opgeleid. 3 types coaches werden voorzien: de onthaalcoaches (die 

hun collega’s bijstonden bij hun eerste dagen in het nieuwe gebouw), de cleandesk-coaches (om de 

medewerkers te ondersteunen bij de nieuwe werkorganisatie die daarbij komt kijken) en de  ICT-coaches (voor 

het gebruik van nieuwe technologieën). 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Zowel voor de verhuiscoördinatoren als voor de onthaalcoaches, de cleandesk-coaches en de ICT-

coaches volgde NoVo met succes de benadering ‘ambassadeurs’ (wie al geïnformeerd is, informeert op 

zijn beurt collega’s uit zijn omgeving). 
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3.4. Oprichting van een Task Force Externe Communicatie  
 

In juni 2008 werd er een Task Force opgericht met hoofdzakelijk de secretariaten van alle directies-generaal en 

stafdiensten met het oog op het meedelen van de nieuwe contactgegevens van de FOD aan alle doelgroepen 

die in contact komen met onze diensten. Zo werden er affiches gedrukt (zowel voor in de gebouwen die de 

FOD zou verlaten, als voor in het nieuwe gebouw), flyers verspreid, stickers gekleefd op de correspondentie, e-

cards verzonden en een boodschap toegevoegd aan de e-mails. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het 

externe communicatieplan. Het plan was sterk onderbouwd, hield rekening met de speciale behoeftes van de 

verschillende diensten en werd uitgewerkt in een Exceldocument dat op zijn minst indrukwekkend mag 

genoemd worden. 

 

 

3.5. Het reilen en zeilen in de Finto 
 

Eind 2008 realiseerde het NoVo-team een onthaalbrochure met een heleboel praktische informatie voor de 

medewerkers van de FOD over hun nieuwe werkomgeving: informaticamateriaal, cleandesk, handelszaken in 

de buurt, enz. 

 

 

3.6. Eindejaarsfeesten! 
 

Om de intrek in de Finance Tower op 7 januari 2009 vlekkeloos te laten verlopen, stond het NoVo-team, 

samen met de stafdienst ICT en de dienst Logistiek, tussen kerstdag en Nieuwjaar klaar om verhuisdozen uit de 

weg te zetten, onthaalpakketten te maken (met verschillende kantoorbenodigdheden waaronder een USB-

stick), de laptops van de medewerkers in hun locker te plaatsen, de werkposten van informaticamateriaal te 

voorzien en om ervoor te zorgen dat alle laatste praktische aspecten zoals de uitrusting van de kitchenettes 

geregeld werden. 

 

 

3.7. Begin januari 2009: aankomst in de Finance Tower 
 

Het onthaal van de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid in de Finance Tower begon op dinsdag 6 

januari 2009 bij een ijskoude temperatuur van -8°! Een vijftigtal collega’s trotseerden de barre koude om deel 

te nemen aan een geleide wandeling om de nieuwe omgeving te verkennen. Op het einde van de voormiddag 

vond een speciaal nieuwjaarsfeest plaats in het hartje van Brussel. In de Finance Tower was het onthaal van zo 

een talrijke groep nog niet mogelijk. De aanwezigen konden zich tegoed doen aan een in elk opzicht bijzonder 

mediterraans buffet.  

 

De echte verhuisdag vond ’s anderendaags op woensdag 7 januari plaats, de eerste echte werkdag in de 

Finance Tower. De medewerkers werden welkom geheten door hun onthaalcoaches en hun ICT-coach. Ze 

maakten kennis met het nieuwe gebouw en de inrichting van het plateau waar ze zouden werken. Elke 

medewerker ontving zijn persoonlijke laptop en een welkomstpakket (een tas met enkele 

bureaubenodigdheden). Ze kregen de gelegenheid hun laptop aan te sluiten op het netwerk. Deze voor de FOD 

historische dag verliep zonder incidenten, tot grote opluchting van de talrijke medewerkers die geen moeite 

gespaard hadden om alles tot een goed einde te brengen. 
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4. Geen verandering zonder participatie!  

 
Tijdens NoVo nam de interne communicatie binnen de FOD een sterke rol op zich: heel wat informatie werd 

verspreid via diverse kanalen (55 pop-ups en 44 eNews is toch niet niks!) en gepubliceerd op het Intranet. Ook 

werden heel wat vragen die toekwamen in de mailbox NoVo, beantwoord (685) en kwamen workshops en 

infosessies uitvoerig aan bod. Toch is het onmiskenbare handelsmerk van NoVo altijd participatie geweest. 

Sinds november 2007 namen meer dan 150 medewerkers van alle diensten actief deel aan een twaalftal 

werkgroepen. 

 

De onderstaande werkgroepen (WG) werden in het kader van NoVo opgericht: 

WG Coaches (ontwikkelcirkels) NoVoResult 

WG Facilitatoren (teamgedragscodes) NoVoResult 

WG Design & style NoVoDO 

WG Welzijn NoVoDO 

Workshops Documentbeheer NoVoRecord 

WG Telewerk NoVoResult 

WG Klantgerichtheid (klachten, openingsuren) NoVoClient 

  

Daarbij moeten ook nog de tientallen vrijwilligers worden geteld die actief waren op de volgende vlakken: 

Stewards opendeurdag Finto (9 mei 2008) NoVoDO 

Task Force Externe Communicatie NoVoCOM 

Verhuiscoördinatoren NoVoDO & NoVoRecord 

Onthaalcoaches NoVoDO 

Cleandesk coaches NoVoDO 

ICT-coaches NoVoDIG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

� Volgens NoVo kan de cultuuromslag als volgt geschematiseerd worden:  

voorbereiding > overleg > informatie > betrokkenheid > verspreiding 

� En de vakorganisaties? 

De vakorganisaties werden geïnformeerd en geraadpleegd via de officiële kanalen zoals het 

Basisoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk. Verschillende bezoeken werden 

georganiseerd zoals bijvoorbeeld aan Swisslife, een verzekeringsmaatschappij die voorloper is op het 

gebied van dynamic office. Tijdens NoVo voerde slechts een van de 3 vakorganisaties nu en dan actie door 

pamfletten te verspreiden voornamelijk gericht tegen de cultuuromslag.  

Nemen we bv. de problematiek over de afschaffing van de prikklok. Nadat het overleg was spaak gelopen 

(er was geen eensgezindheid bij de vakorganisaties) en ook een bemiddelingspoging was mislukt, moest 

met het Sectorcomité overlegd worden om ten slotte tot een akkoord te komen (de medewerkers mogen 

kiezen of ze al dan niet prikken).  

Verder werd een Begeleidingscomité samengesteld om samen met de vakorganisaties de problemen op te 

volgen die zich onvermijdelijk voordoen wanneer zo veel medewerkers hun intrek nemen in een gebouw 

waar de werkomgeving een totale omslag kende. 
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18 september 2006 ���� 1 april 2009: 50 gebeurtenissen in 1000 dagen 
 

 

• 15 september 2006:  Speciaal directiecomité voor de oprichting van NoVo 

 

• September 2006:  Samenstelling van het NoVo-team (cel PMO) 

 

• Oktober 2006:  5 NoVo-programma’s worden opgesteld  

 NoVoClient, NoVoCOM, NoVoDO, NoVoDIG en NoVoResult 

 

• Oktober 2006:  Mailbox novo@minsoc.fed.be wordt in gebruik genomen 

 

• Okt 2006 / jan 2007:  De FOD laat zich omringen door externe experts:  

- AOS voor NoVoDO 

- IBM voor NoVoResult 

- FOD P&O voor NoVoClient 

 

• Februari/maart 2007:  Enquête NOVODO-IT! over de werkomgeving 

 

• Maart 2007:  De FOD ondertekent het protocol “voor een klantvriendelijke overheid” 

  

• Maart/april 2007:  WORKSHOP 1: medewerkers worden geïnformeerd over NoVo en de 

toekomstige inrichting van de gerenoveerde Finance Tower 

 

• Mei 2007:  De werkgroep DESIGN & STYLE wordt opgericht 

 

• Mei 2007: Invoering van telewerk (infosessie) 

 

• Mei 2007:  NoVoResult wordt opgestart (waardengedreven en resultaatgerichte FOD) 

 

• Mei/juni 2007:  DOMINO (begin van proefproject ‘dynamic office’) 

 

• Mei/juni 2007:  WORKSHOP 2: plannen maken (met vertegenwoordigers van alle diensten) 

om de specifieke behoeften van de verschillende afdelingen vast te stellen 

 

• Juni-juli 2007:  Dubbele enquête over organisatiecultuur en leiderschap 

 

• Augustus 2007:  De werkgroep welzijn wordt opgericht 

 

• September 2007:  Het directiecomité kiest 5 waarden (respect, vertrouwen, solidariteit, 

zelfontplooiing en resultaatgerichtheid) 

 

• September 2007: Uitbreiding van het NoVo-team: 

- NOVORECORD wordt opgestart met de komst van een experte in 

documentbeheer en de ondersteuning van het Algemeen 

Rijksarchief; 

- Uitbreiding van NOVORESULT met de komst van een 

communicatiespecialist. 
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• Oktober 2007:  Focusgroepen om de 5 waarden van de FOD te vertalen naar concreet 

gedrag 

 

• November 2007:  Grote enquête bij personen met een handicap 

 

• November 2007:  100 medewerkers van de FOD nemen vrijwillig deel aan de voorbereidingen 

op de verhuis en de cultuuromslag: 

- Werkgroep « welzijn» 

- Werkgroep « coaches » 

- Werkgroep « design & style » 

- Werkgroep « record » 

- Werkgroep « telewerk »  

 

• Nov/dec 2007:  WORKSHOPS 3: informatiesessies voor het voltallige personeel  

 

• 5 december 2007:  Frank Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van de FOD 

Sociale Zekerheid, wordt uitgeroepen tot manager van het jaar 2007 

 

• Januari 2008:  De selectielijst van NoVoRecord wordt voltooid (hoeveel papier is er in elke 

dienst, wat moet bewaard worden en hoe beginnen we te digitaliseren?) 

 

• Januari 2008:  Er wordt een groep van facilitatoren samengesteld. De facilitatoren zullen 

een ondersteunende rol hebben bij het opstellen van de teamgedragscodes 

(2008), de teamdoelstellingen (2009) en de nieuwe ontwikkelcirkels (2010). 

 

• Februari 2008:  Het externe communicatieplan wordt opgesteld (bekendmaking van onze 

adreswijziging) 

 

• Maart 2008:  Intranet NoVo wordt gelanceerd 

 

• Maart 2008:  Teamdoelstellingen worden vastgelegd (proefproject DG HAN & DG BO) 

 

• April 2008:  1ste uitstel van de verhuis (van 22 juli tot het einde van het jaar)  

 

• 9 mei 2008:  Open day: bezoek aan de Finance Tower tijdens de werken, nog voor de 

inrichting. De expert organisatieontwikkeling verlaat de FOD. 

 

• Mei 2008:  Begin van de individuele coaching voor 50 chefs 

 

• Mei 2008:  De teamgedragscodes worden ingevoerd (Hoe geeft het team concreet 

vorm aan de 5 waarden? Wat zijn onze sterktes en zwaktes?) 

 

• Juni 2008:  De procedure voor het onthaal in de Finto wordt opgestart 

 

• 10 juni 2008:  Het cleandeskprincipe wordt aan het personeel voorgesteld 

 

• 16 juni 2008:  2e uitstel van de verhuis (tot begin 2009) 
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• 18 juni 2008:  Resultaten van de enquête DG HAN worden bekendgemaakt (+ persbericht)  

 

• 20 juni 2008:  De interne tevredenheidsenquête wordt afgenomen 

 

• 24 juni 2008:  Basisoverlegcomité: voorstel om de prikklok af te schaffen 

 

• Juli 2008:  Office Communicator wordt in gebruik genomen 

 

• Juli 2008:  200 personeelsleden van de FOD beginnen met telewerk 

 

• September 2008:  Omdat de overheidsopdracht voor het nieuwe meubilair is toegewezen, 

kunnen we begin 2009 verhuizen 

 

• Oktober 2008:  Inpakken van de archieven (bestemming kelders Finance Tower) 

 

• 5 november 2008:  Basisoverlegcomité: keuze tussen prikken of niet prikken (afkeuring door 

een van de vakorganisaties > bemiddelingsprocedure) 

 

• November 2008:  Inpakken van de archieven (bestemming verdiepingen Finance Tower) 

 

• December 2008:  Belangrijke interne communicatie over de organisatie van de verhuis 

 

• 17 december 2008:  De FOD krijgt de zilveren medaille van de Facility Management Award 

 

• December 2008:  Externe communicatie om klanten, partners en leveranciers op de hoogte te 

brengen van de adreswijziging (+ persbericht) 

 

• Kerstvakantie 2008:  Dienst Logistiek, stafdienst ICT en NoVo-team leggen de laatste hand aan de 

voorbereidingen van de verhuis  

 

• 6 en 7 januari 2009:  Verwelkoming van de medewerkers van de FOD 

- 06.01: wandeling rond de Finance Tower & nieuwjaarsfeest 

- 07.01: onthaal door onthaal-, cleandesk- en ICT-coaches 

 

• 23 januari 2009:  Oprichting van een opvolgingscomité en invoering van een procedure om 

problemen die te maken hebben met de verhuis op te sporen en op te 

lossen 

 

• 29 januari 2009:  Belangrijke interne communicatie: “Het reilen en zeilen in de Finto” 

 

• Januari-maart 2009:  Handleidingen voor nieuw IT-materiaal (telefoons) en nieuwe applicaties 

(PDF Creator, PointSec, enz.) worden online geplaatst 

 

• 1 april 2009:  De Voorzitter deelt mee dat de vakorganisaties volledig akkoord gaan met 

de keuze voor de medewerkers van de FOD om al dan niet te prikken 
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5. Besluit 
 

 

Tussen 18 september 2006 en 1 april 2009, 926 dagen lang, is de FOD Sociale Zekerheid de uitdaging van NoVo 

aangegaan: de FOD heeft zich omgevormd en aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van de 

jaren 2010. Dankzij NoVo hebben de medewerkers van de FOD de verhuis in goede omstandigheden kunnen 

voorbereiden. Ze kregen ruimschoots de tijd hun spullen in te pakken, en dit volgens een zo eenvoudig 

mogelijke procedure. Ze kregen zelfs de kans meubels en materiaal aan te schaffen tegen een zacht prijsje.  

 

Toen de personeelsleden in 2009 hun intrek namen in de Finance Tower werden hun gewoontes ongetwijfeld 

overhoop gehaald door nieuwe werkmethodes zoals dynamic office en cleandesk, maar ze vonden ook een 

gebouw dat aan hoge normen beantwoordde en dat, anders dan men van een administratief gebouw zou 

verwachten, bijzonder en smaakvol was ingericht. Enkele uren na hun aankomst konden ze hun nieuwe laptop 

al in gebruik nemen, en zonder twijfel hebben ze met genoegen vastgesteld dat de voorzieningen perfect 

werkten en dat de databanken en netwerken beschikbaar waren, zoals voorheen.  

 

Uiteraard was niet alles perfect, maar heel wat problemen konden snel worden opgelost; voor andere is er al 

een oplossing in de maak of wordt er zo snel mogelijke één gezocht. Er werd een exhaustieve lijst opgesteld 

met 400 aandachtspunten, gaande van de meest onschuldige tekorten tot ernstigere problemen. De lijst wordt 

om de twee weken doorlopen door een begeleidingscomité bestaande uit leden van het directiecomité, 

experts en afgevaardigden van de vakorganisaties. Op 15 maart 2009 waren 50% van de problemen 

opgeklaard en 35% dicht bij een oplossing (we willen er op wijzen dat de FOD voor een deel van de problemen 

geen initiatief kan nemen omdat de Regie der gebouwen ervoor verantwoordelijk is). Op dit moment zijn het 

onthaal van personen met een handicap en het telefoniesysteem prioritaire zaken.  

 

Op 1 april 2009 vergaderden alle teams van de FOD om te overleggen over een teamgedragscode. De 

gedragscode weerspiegelt de centrale rol van teamwerk bij de FOD en is bedoeld om de 5 fundamentele 

waarden van de FOD te vertalen in concrete gedragingen. Het gaat om een belangrijke stap om de 

karakteristieken, mogelijkheden en toekomstige uitdagingen van het team in kaart te brengen. Vervolgens 

zullen de teamdoelstellingen worden vastgelegd (2009) en de ontwikkelcirkels worden aangepast (2010).  

 

Waar het om draait is dat de chefs als coach kunnen optreden en hun verantwoordelijkheid ten volle 

opnemen. De FOD wil hen hierbij actief ondersteunen. Voor de medewerkers betekent de cultuuromslag dat 

ze niet meer verplicht zijn te prikken. Van belang is dat ze hun opdrachten vervullen met zorg voor kwaliteit 

(‘resultaatgerichtheid’) en met zin voor openbare dienstverlening (‘klantgerichtheid’). 

 

Een woord van dank aan de 150 collega’s die hebben meegewerkt aan de werkgroepen en aan de tientallen 

vrijwilligers uit alle geledingen van de directies-generaal en stafdiensten die zich samen met het NoVo-team 

hebben ingezet om van onze intrek in de Finance Tower een succes te maken. Deze terugblik op de 

gebeurtenissen geeft een beeld van de uitzonderlijke uitdaging die we zijn aangegaan.    

 

                 

 

 

Brussel, 1 juni 2009 
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Het NoVo-team:  

 

Tom AUWERS (coördinator), Anita BASTIN (secretariaat), Pierre DANTINNE (NoVoCOM), Barbara DE CLIPPEL (NoVoCOM), 

Marc DENYS (NoVoResult), Hendrik DEROO (NoVoDO), Angélique HEUSICOM (NoVoDO), Pierre-Yves GOFFAUX (Budget), 

Natacha KNAEPEN (telewerk en variabele werktijdregeling), Machteld ORY (NoVoClient), Isabelle TEGENBOS (NoVoResult), 

Sophie VANDEPONTSEELE (NoVoRecord), Alain WEY (NoVoDIG). 

 

 

 

De 150 medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid die zich ingezet hebben voor NoVo:  

 

ALLARD Séverine, ARNOLDY Marc, BAUDRU Dominique, BIEBER Yaël, BLONDEAU Véronique, BODART Jean-Claude, 

BONAFFINI Rosalva, BORREMANS Sandy; CALUS Ilse, CHADILI Touria, CHARLOT Daniel, CHAVATTE Daisy, CIPPARRONE 

Gilda, CLYMANS Guy, COEURNELLE Didier, COLLETTE Christine, COPPIETERS Arnold, D’AMOUR Patrick, DAMIEN Sylvie, 

DAMME Marilyne, DE BAERE Stefaan, DE BODT Yvette, DE BOLLE Peter, DE CLERCQ Annemie, DE NEVE Rudi, DE PRIL Ann, 

DE SCHRIJVER Herman, DE SMEDT Yves, DE SPLENTER Claudia, DE TEMMERMAN Cindy, DE VOS Marc, DECHEVRE Brigitte, 

DECOSTERE Stephan, DECOURTY Françoise, DEHON Louise, DEKEYSER Christian, DELBRUYERE Jean, DEMARRE Ann, 

DEMARTEAU Christine, DEMARTEAU Francine, DEMOULIN Pierre, DEPESSEMIER Sabine, DEQUAN Danièle, DEVLAMIJNCK 

Remi, DIRICQ Marie-Ange, DRAPPIER Claudine, DUBOIS Nadine, DUCAT Christian, DUROISIN Michaël, EGGERS Johan, ELIAS 

Nadine, FIVET Emmanuel, GABRIEL Marie-Line, GELLYNCK Dries, GHEYSENS Saskia, GIELENS Evi, GINTS Stefan, GOEMANS 

Mireille, GUILAMS Carlos, HAUMONT Eric, HECTOR Renaud, HEYSE Emmanuel, HUTS Christian, IGNOUL David, JACOBS Inge, 

JACQUEMIN Anne, JENET Paul, KAVARUGANDA Julithe, LALAU Henriette, LAMBRECHT Jan, LAMBRECHTS Wilhem, LAUREYS 

Benjamin, LEFEBVRE Jeannine, LEFEVRE Laurent, LEGRAIN Amaury , LEJEUNE Marie, LEO An, LEO Stefan, LEPERS Nancy, 

LOICQ Geneviève, LONCHAY Régine, MAGOTTEAUX Jean-François, MARCHAL Marie-Rose, MASSAER Berlinda, MATTHEUS 

Régis, MATTHIJS Viviane, METENS Catherine, MEEUWISSEN Jiska, MORSA Marc, NIEGO Pierre, NIEMEGEERS Evelien, 

NOTTEBAERT Ria, NYS Brigitte, PAOLILLO Manuel, PARIS Chantal, PIRSON Michaël, PLASKY Ghislaine, POELAERT Stephane, 

RABEAU Muriel, RACOURT Joëlle, RAHIER Janine, RENARD Anne, RENOIRD Isabelle, REQUIER Aude, ROOSE Michèle, 

SAINTVITEUX Grégory, SCHERPS Els, SEGERS Jimmy, STEENHOUDT Johan, SWALENS Christian, SWALENS Kris, TEMMERMAN 

Ann, TOSSYN Brigitte, UYTTERSPROT Christel, VAN ACHTER Guy, VAN BAELEN Maruja, VANBRABANT Eric, VAN DAMME 

Pierre, VANDECAVEY Bernard, VAN DE MOSSELAER Gerrit, VAN DE VELDE Guy, VAN DE WALLE Tim, VAN DEN DRIESSCHE 

Ingeborg, VAN DEN WIJNGAERT Nathalie, VAN DER BORGHT Johan, VAN DER GUCHT Stefaan, VAN DER JEUGHT Rita, VAN 

DER LINDEN Irène, VAN OFFENWERT Goedele, VAN NIEUWENHUYSEN Marleen, VAN NIEUWENHOVE Anny, VAN 

NIEUWENHOVE Els, VAN PEVENAGE Michel, VAN ROMPUY Walter, VAN SCHEPDAEL Roland, VAN UYTSEL Jan, VANESSE 

Benoît, VANDEVANNET Liesbeth, VANGANSEWINKEL Eddy, VANHULST Eddy, VANMASSENHOVE Daniel, VANOVERSCHELDE 

Marleen, VERBEKE Didier, VERHULST Eddy, WEYDISH Didier, ZERROUCK Badiaa 

 

 

 

 

Bedankt aan alle collega’s die hebben deelgenomen aan de werkgroepen;  

die de rol van coach hebben opgenomen (onthaal, cleandesk, ICT);  

die steward waren tijdens de opendeurdag in de Finance Tower. 
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Verantwoordelijke uitgever: Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter van het directiecomité 

Coördinator: Tom AUWERS, directeur-generaal Beleidsondersteuning 

Redactie: Pierre DANTINNE, programmamanager NoVoCOM 

Nederlandse eindredactie: Barbara DE CLIPPEL, programmamanager NoVoCOM 

Met dank aan de vertaaldienst van de FOD Sociale Zekerheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ons beter leren kennen, of meer te weten komen over ons concept dynamic office met zijn opmerkelijke combinatie 

van welzijn en design? Neem dan gerust contact op met ons! We zullen u met veel plezier en trots meer vertellen over 

onze FOD, een efficiënte en vernieuwende overheidsdienst die klaar staat voor de uitdagingen die ons te wachten staan. 

 

 

 

 

 

FOD Sociale Zekerheid 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50, bus 100 

1000 BRUSSEL 

02/528.60.11 

Social.security@minsoc.fed.be 

http://socialsecurity.fgov.be/ 

 

 

 

 


