Video Duoday 26 maart 2015
Samenvatting
In 2015 bestond FAMIFED één jaar en wordt het jaarverslag van 2014 gepubliceerd. Voor die
gelegenheid is er een video gemaakt.
Tekstversie
Tijdens de hele video is er zachte achtergrondmuziek.
Aan een witte bureau wordt een brochure met statistieken uitgeknipt.
Camera zwenkt en we zien de wereld door het oog van de camera:
De schuifdeuren van FAMIFED gaan open en we bevinden ons in een inkomhal. Aan de balie worden
we verwelkomd door een receptioniste.
Door het oog van de camera kijken we naar een elektronisch infoscherm dat aan het onthaal hangt:
FAMIFED communiceert met gezinnen en met professionelen
In 2014: 9 persberichten, 7 beurzen, 47 infosessies.
We wandelen door de elektronische toegangspoortjes naar de lift.
We zien terug de witte bureau waar nu een brochure aan elkaar wordt geplakt.
De lift brengt ons naar de tweede verdieping: directie gezinnen, personeelsdienst, sociale dienst,
gewaarborgden.
We stappen de lift uit en wandelen door de gang naar de personeelsdienst.
Daar staat een slanke vrouw met lange bruine haren die infobladen over het personeelsbestand bij
FAMIFED op borsthoogte voor zich houdt:
1011 medewerker, 532 dossierbeheerders, 696 vrouwen, 315 mannen.
86% statutair en 14% contractuelen.
44 is de gemiddelde leeftijd
Als ze de laatste pagina heeft getoond worden de beelden teruggespoeld tot we terug in de lift staan.
Aan de witte bureau wordt de brochure met statistieken geplooid.
We zien de schuifdeuren die toegang verlenen tot de FAMIFED gebouwen. We gaan het gebouw
binnen en lezen een blad dat tegen de muur gekleefd is:
2.7 miljoen kinderen, 1.6 miljoen gezinnen
We wandelen terug naar buiten.

We zien het Algemeen Bestuur van FAMIFED, Tania Dekens en Anne Ottevaere voor de raam van
FAMIFED staan. Ze houden een blauw lint vast. Mevrouw Dekens knipt het met een grote schaar
door.
Aan de witte bureau wordt de brochure opnieuw geplooid. We zien nu dat het het nieuwe
jaarverslag 2014 van FAMIFED is.
We wandelen door de gang en komen aan bij de dienst Communicatie op het zevende verdiep.
Over de schouder van een medewerker zien we de homepagina van de FAMIFED-website. We
navigeren naar de pagina waar alle jaarverslagen van FAMIFED zijn gepubliceerd.
Aan de witte bureau wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag 2014 van FAMIFED.
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