Overheidsorrganisatie vaan het Jaar:: effectivite
eit
Video O
Samenvaatting
Op dinssdag 3 maaart 2015 is het 'Feederaal Agentschap vvoor kinderbijslag' verkozen tot
"Overheiidsorganisatiie van het jaar" op feederaal niveeau. FAMIFEED kreeg eveneens eeen speciale
vermeldiing van de ju
ury, voor een federale o
overheidsinsttelling die heet hoofd biedt aan en sttand houdt
tijdens d
de veranderringen van de zesde sstaatshervorm
ming en dee bevoegdheeidsoverdracht van de
kinderbijjslag naar dee deelentiteitten. Deze vid
deo was een
n onderdeel vvan het dosssier waarmee FAMIFED
zich kand
didaat steldee voor de verkiezing. Dezee video zoom
mt in op het aspect
a
'effecttiviteit' bij FA
AMIFED.
Tekstverrsie
We horeen heel de video lang zachte achtergrondmuziek. De videeo is gemaaakt in GoAnimate met
animatieefiguurtjes.
FAMIFED
D staat voor eeffectiviteit, klantgerichth
heid, duurzaamheid en cultuur
Een vrou
uw dweilt een
n kamer die volstaat
v
met kartonnen d
dozen. Haar m
man rijdt langs met een kkarretje en
neemt dee dozen meee. De man rijd
dt naar buiteen en zet vermoeid de do
ozen bij een kklaarstaande
verhuisw
wagen. Op dee verhuiswagen staat gescchreven "Een
n verhuiswaggen huren ? B
Bel ons op 02
2 554 12
56".
Het beeld
d verandert. Er verschijnen 2 gebouw
wen, het ene met het logo
o van IBZ en het andere m
met het
logo van de KSZ. De aanimatie toont hoe de geegevens van d
de man en dee vrouw doo
orgegeven wo
orden
tussen heet IBZ en de KSZ.
Het beeld
d verandert. De KSZ geefft de gegeven
ns op haar beeurt door aan
n FAMIFED (TTrivia‐
gegevenssdatabank). O
Op zijn beurtt geeft FAMIFED de gegevvens door aaan het kinderrbijslagfondss waar het
gezin bij is aangesloteen.
Het beeld
d verandert. De man en de vrouw veerschijnen op
pnieuw. Ze zijjn verhuisdozen naar een
n huis aan
het slepeen waar een bordje 'Sold'' voor staat.
De vrouw
w zegt: "Mijn
n gegevens w
worden autom
matisch doorrgegeven."
Het beeld
d verandert. Een meisje met paars haar en een ro
ock‐outfit waandelt de deuren van de UGent
door. Ze volgt les en luistert naar een professor die tabelleen op een wh
hiteboard tekent. Naast haar
h
zitten
nog 3 andere studentten.

Het beeld
d verandert. Er verschijnen 2 gebouw
wen, het ene met het logo
o van de Vlaaamse Overheeid en het
andere m
met het logo van de KSZ. De animatie toont hoe dee gegevens vvan de man een de vrouw
doorgegeeven worden
n tussen de V
Vlaamse Overheid en de K
KSZ.
Het beeld
d verandert. De KSZ geefft de gegeven
ns op haar beeurt door aan
n FAMIFED (TTrivia‐
gegevenssdatabank). O
Op zijn beurtt geeft FAMIFED de gegevvens door aaan het kinderrbijslagfondss die
kinderbijjslag uitbetaaalt voor het sstuderende m
meisje.
Het beeld
d verandert. Het meisje m
met paars haaar zit achterr een bureau,, achter haarr computer. A
Achter
haar staaat een gevuld
de boekenkast.
Ze zegt: "Mijn
"
gegeveens worden aautomatisch doorgegeven."
Het beeld
d verandert. We zien een
n animatie vaan voortdureende gegeven
nsuitwisselin
ng tussen FAM
MIFED en
de kinderbijslagfondssen. Tekstballon: "32 miljjoen fluxen"..
Verschillende gebouw
wen verschijn
nen met telkkens een logo
o: kinderbijslagfondsen, FFAMIFED Trivvia,
ns aan al die
RVA.be, RSVZ, IBZ, RSSZ. De kinderrbijslagfondsen geven viaa FAMIFED Trrivia gegeven
instellinggen. Tekstballlon: "15 miljoen consultaaties".
Tekstballlon: "Totaal 47
4 miljoen geegevensfluxeen per jaar.
Slotwoorrd van de vid
deo wordt getoond op een Ipad met d
de interface vvan Twitter:
@FAMIFED Een geoliiede machinee…
In totaal vloeien er 47
7 miljoen geggevensfluxen
n naar @FAM
MIFED
Een systeeem van info
ormatie uitwiisseling met de KSZ brenggt onze eigen
n dossierbeheerders en d
die van de
vrije kind
derbijslagfondsen automaatische op dee hoogte van
n wijzigingen die een invlo
oed kunnen hebben op
het uit tee betalen bed
drag.
http://tw
witter.com/FA
AMIFED
http://www.facebook.com/FAMIFED
www.fam
mifed.be

