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Samenvaatting
Bij FAMIFED, Federaal Agentscha
ap voor de K inderbijslag was 2016 ee
en belangrijkk jaar. FAMIFED
beheert het volledige betaalcircu
uit van de Beelgische kinderbijslag, goed voor 6,366 miljard eurro. Het
agentsch
hap betaaldee kinderbijsla
ag uit aan meeer dan 1.62
23.413 gezinn
nen. Er werdden 65 miljoe
en
elektron
nische berichten verstuurrd en ontvanngen. Van de 1.068 mede
ewerkers staaat bijna 51%
% in voor
beheer.
dossierb
Tekstverrsie
Tijdens d
de hele video
o is er levend
dige achterg rondmuziek..
Twee verschillende handen
h
komen langs de zzijkant in bee
eld en versch
hillende afbeeeldingen
nen. Stippen blijken fotohouders te zzijn die men juist
j
heeft re
echtgezet.
verschijn
De tekst "FAMIFED presenteert
p
…"
… verschijntt en verdwijn
nt weer.
Een hand
d schuift een
n fotohouderr naar de vooorgrond. Hett is een grafiek getiteld " De kinderbijslag van
morgen …". De grafieek toont een
n schuin oploopende pijl met
m verschille
ende jaartalllen en datum
ms. Het
oomt in op 20
016. De titel "Fusie van dde twee publlieke kinderb
bijslagfondseen" verschijn
nt. We
beeld zo
zoomen uit en heel de
d grafiek wo
ordt opnieuw
w zichtbaar.
Een hand
d schuift hett eerste beeld naar de acchtergrond en een andere hand duwtt een nieuw beeld
naar vorren: Tania Deekens en Ann
ne Ottevaeree tonen trotss het certifica
aat van de Puublica‐award
d voor
meest IC
CT‐verbonden overheidsp
project. FAM
MIFED won de
eze bronzen award met dde applicatie
e
myFAMIFED.
Opnieuw
w verschuiven de beelden
n van en naaar de voorgro
ond. Beelden
n van een bijjeenkomst ovver
efficiënt e‐mailbeheeer verschijne
en. We zoom
men opnieuw
w uit.
Op een vvolgende fotto die in beelld komt, staaat een medewerkster van
n FAMIFED oop een beurss. Zij
geeft een cadeautje aan een moeder met ha ar kind. Na enkele
e
secon
nden verschijjnt de boodsschap
"Acties vvoor de gezin
nnen: persoo
onlijk contac t op babybeurzen & nieu
uw contactpuunt in Bergen".
Daarna vvolgen verschillende foto
o's van FAMI FED‐medew
werkers die aa
an mensen uuitleg geven.
De beeld
den veranderen. Op een dakterras is er een same
enkomst van mensen meet blauwe en oranje
ballonneen en zonneb
brillen. Allen tesamen latten ze de balllonnen los. De ballonnenn drijven weg door
een zom
mers blauwe lucht.
l
Een bo
oodschap ve rschijnt: "FA
AMIFED. Uw gezin,
g
onze m
missie."
Het beelld verschuift naar de achtergrond en een volgend
de foto verscchijnt. Een rijj FAMIFED‐
medeweerkers schuiftt aan voor ee
en gezonde sslaatje. Er vo
olgt een titel: "Onze bedrrijfscultuur". Een
foto mett spelende kiinderen versschijnt, gevollgd door een
n filmposter die
d verschilleende evenem
menten
oplijst: FFeest voor kinderen van vluchtelingen
v
n, Gezonde week
w
voor medewerkers
m
s en Week va
an de
Diversiteeit. Een filmp
pje speelt af: een FAMIFEED‐medewerrkster toont iets aan een andere perssoon.

Een boodschap verscchijnt: "DUO
Oday, begeleiiding voor pe
ersonen met een handicaap". Na het filmpje
f
zoomen we uit. De beelden
b
wisselen.
Het volgende beeld toont
t
de website FamiSttat. We zoom
men in en vollgen de actiees van een be
ezoeker
op deze website. De cursor bewe
eegt zoekendd over de pagina tot het plots klikt opp een statistiek met
bijhoren
nd taartdiagram. Het beeld verspringtt naar een fo
oto van een jong
j
gezin m
met 2 kindere
en. Er
verschijn
nen kerncijfeers over de activiteiten vaan FAMIFED: "2.805.972 kinderen, 1..623.413 gezzinnen".
Een foto
o van een blaauw spaarvarrkentje vervaangt die van het jong gezzin, met een nieuw kernccijfer:
"Bedrag kinderbijslagg: 6.364.877
7.324,89 €".
De beeld
den bewegen
n. Iemand ge
eeft een pressentatie. Op het scherm achter de sppreker versch
hijnen
statistiekken over leeftijdstoeslaggen. Een boo dschap verscchijn: "Studie
edagen: 1. D
De socio‐
economische rol van
n de kinderbijslag: een in strument in de strijd tegen armoedee; 2. Kinderbiijslag
voor kind
deren met een handicap
p". We zoom en uit en een
n nieuwe fotto schuift in bbeeld.
Verschilllende menseen poseren in
n groep terw
wijl ze twee grote
g
kaders voor zich vassthouden. De
D
boodsch
hap "Ons perrsoneel …" ve
erschijnt, gevvolgd door groepsfoto's
g
met verschilllende
personeelsleden. Een andere boodschap verrschijnt: "1.068 medewerrkers, 51% doossierbeheerders".
Hierna zoomen we opnieuw
o
uit.
De laatstte foto schuiift naar voor. Drie jonge kinderen fluisteren in he
et oor van eeen vrouw. De
e
boodsch
hap "Alle grotte momente
en van 2016 iin beelden" verschijnt
v
evven en de fotto schuift we
eer naar
de wazigge achtergrond.
De achteergrond word
dt scherp. Op een wit plaatform staan
n verschillend
de blauwe footohouders en
e ook
de verschillende foto
o's die eerde
er in het filmppje aan bod kwamen. Er verschijnt eeen poster met een
de weergavee van de foto
ohouders gettiteld "2016 in beelden".
getekend
De eindaaftiteling verrmeldt "Fede
eraal agentscchap voor de
e kinderbijsla
ag, www.fam
mifed.be, Facebook‐
en Twitterprofielen van
v FAMIFED
D".

