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Ook jij maakt nu deel uit  
van FOD Financiën.



ONBOARDINGBIJBEL

YEP, OOK DIT
 IS FOD FINANCIËN.

Welkom bij  
FOD Financiën!
Samen met meer dan 20.000 anderen hoor jij nu thuis bij de grootste over-
heidsdienst van het land. Laten we er niet onnozel over doen: er zijn een pak 
vooroordelen over FOD Financiën. Maar kijk, eensgezind vegen we die graag 
van tafel. Want we zijn zoveel meer dan enkel de belastingbrieven. 

Wat we wel op tafel leggen: deze praktische gids met alle informatie over 
onze organisatie die volledig voor jou is. Je vindt hier onder andere onze 
structuur, doelstellingen en taken terug. Beschouw het daarnaast ook als 
een helpende hand tijdens je eerste werkweken. Op het einde vind je een 
checklist terug met alle stappen die je moet nemen. Handig, toch?

Neem ook gerust even de tijd om een kijkje te nemen op ons Intranet en 
onze splinternieuwe app: je kan er al deze informatie (en meer!) terugvin-
den.

Naast deze algemene ‘onboardingbijbel’ bestaat er ook een specifieke bro-
chure voor elke entiteit van onze FOD. Die vind je allemaal hier terug.

Krijg je er niet genoeg van? Speciaal voor jou hebben we ook nog inleidende 
video’s en de presentaties van de onthaaldagen. 

Heb je hierna nog vragen? Shoot, want wij bijten niet. Je chef, collega’s, je 
meter of peter van je team en de contactpunten uit deze brochure beant-
woorden deze met plezier. FOD Financiën is een warme omgeving waar sa-
menwerken en elkaar helpen key zijn, maar daar kom je zelf wel snel achter. 

Intranet
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ONZE FOD FINANCIËN

1. Missie

FOD Financiën houdt zich enkel bezig  
met de belastingen, toch?

Onze enige missie is niet de belastingen regelen. Al draait de wereld helaas 
niet zonder centen. Onze kernopdrachten gaan juist veel verder:

• De Schatkist van de staat, die blijft dankzij ons in evenwicht. En die 
overheidsschuld? Die beheren wij dan ook maar;

• Patrimoniumdocumentatie kent voor ons geen geheimen. Daarom 
staan wij in voor de rechtszekerheid van de juridische omloop van goe-
deren dankzij deze kennis;

• En guess what, wij maken zelfs de wereld wat veiliger. De in-, door- en 
uitvoer van goederenstromen die bewaken wij. De markt, de economi-
sche veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu 
en de veiligheid van personen en goederen zijn bij ons daardoor in goede 
handen;

• ‘Integer’ is een van onze waarden. Fraude en misdrijven binnen onze 
bevoegdheidsdomeinen pakken wij daarom met volle overtuiging aan;

• We draaien ook niet graag rond de pot. Ja, wij zijn experts in onze domei-
nen. En daarom bieden we beleidsexpertise en -ondersteuning als 
ware experts. Voor het uitschrijven van fiscale en financiële wetgeving 
komen ze aan onze deur kloppen.

2. Visie

Weten we exact waar we naartoe willen?

Kijk, we weten dat we een pak opdrachten en doelstellingen moeten 
realiseren, en dat uiteraard door onze middelen optimaal in te zetten en de 
hoogst mogelijke productiviteit na te streven. Dit verwacht de maatschappij 
dan ook (terecht) van FOD Financiën.

Dus yep, we streven voortdurende naar verbetering en willen de komen 
de jaren verder blijven evolueren om relevant te blijven, onze leidende rol 
te behouden en een meerwaarde te bieden voor de hele maatschappij! 
Hiervoor hebben we vier grote ambities vastgelegd voor de komende jaren. 
Je leest er meer over in de app of op onze intranetsite.

NOPE YEP, YEP, YEP!
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3. Waarden

Is er een soort gemeenschappelijk charter?

Bij FOD Financiën zijn we geen kiekens zonder kop. We houden ons aan een 
aantal waarden. Deze vier waarden vormen een belangrijk deel van ons 
integriteitsbeleid. Je leest er meer over in de app of op onze intranetsite.

4. Structuur & diensten

Is het moeilijk om zo’n grote instelling 
te begrijpen?

De structuur van FOD Financiën is niet ingewikkeld! En om het allemaal 
nóg wat gemakkelijker te vinden, zijn de grootste lijnen in deze organigram 
samen gegoten. Mooi toch? Bovendien heeft jouw Algemene Administratie 
of Stafdienst zijn eigen heuse boom, die kan je hier vinden.

NOPE
YEP
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“Wat mij motiveert? 
     Doing the right things!”

RIK DEVRIENDT 
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JE EERSTE WERKWEEK

1. Jouw eerste werkdag

Waar moet ik naartoe? Zal ik daar alleen zijn?

Jouw nieuwe collega’s van de stafdienst P&O (Personeel & Organisatie) 
zullen jou van harte verwelkomen.

Tijdens deze bizarre periode zal jij een digitale onthaaldag hebben. Aller-
eerst ga jij jouw laptop in de North Galaxy van Brussel moeten halen. Daar 
leggen collega’s uit hoe je jouw computer moet opstarten. Vervolgens krijg 
je een mailtje met wat uitleg en video’s in, die je eerste stappen gaan ver-
gemakkelijken. Hierna hangt af van jouw dienst: ofwel ga je naar huis om te 
telewerken, ofwel word je verwacht op jouw werkplek! Kijk hiervoor in jouw 
welkomstbrief of check even bij je leidinggevende.

Tijdens jouw tweede werkdag, organiseren we ten slotte een informatie-
sessie om de laatste geheimen ook nog uit de doeken te doen. Deze zal via 
Microsoft Teams gebeuren.

Is er dan nog iets niet duidelijk, schreeuw het van de daken! Of kijk gewoon 
even op de voorlaatste/laatste pagina voor het e-mailadres van een con-
tactpersoon. 

NOPE

hboerjan
Markering
Tijdens deze bizarre periode zal jij een digitale onthaaldag hebben. Allereerst krijg je voor je begint een mailtje met uitleg in die handig gaat zijn om jouw laptop de eerste keer op te starten. Gewapend met deze kennis, haal jij op je eerste werkdag je laptop op in de North Galaxy van Brussel. Hierna hangt … leidinggevende. Eenmaal geïnstalleerd in je bureaustoel moet je enkel de instructies volgen en voilà, je kan van start!
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2. Je stamnummer

Krijg ik een identificatiebewijs  
binnen FOD Financiën?

Je stamnummer is je identificatiebewijs. Al ben je voor ons veel meer dan 
een nummertje hoor!

Je leidinggevende zal je deze gegevens bezorgen op de eerste dag.

3. Je FIN-badge

Krijg ik een badge?

Je FIN-badge is een gepersonaliseerde en multifunctionele badge. Twee 
vliegen in één klap!

Enkele weken na je eerste werkdag, krijg je een e-mail om een aanvraag 
voor je FIN-badge in te dienen. Je gebruikt ze als:

• aanstellingsbewijs voor de fiscale administraties;

• inlogmiddel voor de multifunctionele printers (MFP);

• betaalkaart voor de drank- en snackautomaten;

• toegangsbadge tot de gebouwen. 

Meer info over de FIN-badge.

Vraag je FIN-badge aan via My P&O.

4. Je laptop en telefoonnummer

Krijg ik een laptop én telefoon/gsm?

Je laptop is je telefoon. We zijn nogal modern, je merkt het wel. Dankzij 
Teamsheb je geen aparte telefoon meer nodig om je collega’s of externen te 
bereiken. Voor sommige functies kan je ook een gsm krijgen. Bekijk dit zeker 
met je leidinggevende. Je krijgt ook een telefoonnummer dat onveranderd 
blijft gedurende je hele carrière bij FOD Financiën.

Meer info over je laptop.

Meer info over je telefoonnummer. 

YEP

YEP

NOPE
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5. Je e-mailadres en paswoord

Krijg ik een e-mailadres en paswoord? 

Je e-mailadres en paswoord vind je op het ontvangstbewijs van je laptop. 
Nadat je de eerste sessie hebt geactiveerd, kan je jouw wachtwoord kiezen.

6. De multifunctionele printers 
(MFP)

Is mijn laptop automatisch verbonden  
met de multifunctionele printers?

Je moet eerst de multifunctionele printer van je gebouw/verdieping op je 
laptop installeren. Wanneer je iets afdrukt, moet je je met je FIN-badge 
verbinden met de printer. Informatie over de installatieprocedure vind je 
naast elke MFP, maar je collega’s schieten je ook graag te hulp. Zo zijn we 
nu eenmaal.

Meer info over de multifunctionele printers.

7. Terugbetaling van je   
woon-werktraject

Krijg ik iets terug voor mijn traject?

FOD Financiën doet dit voor jou. Omdat jij telt.

Hoe doen we dat juist? Wel, dat hangt af van jouw situatie en de vergoedin-
gen waar jij recht op hebt.

• Kom je met het openbaar vervoer? FOD Financiën betaalt je abonne-
ment van de NMBS, De Lijn, de TEC en de MIVB volledig terug.

Hiervoor dien je een aanvraag in via het formulier ‘Aanvraag attest voor 
het verkrijgen van een abonnement’. Je kunt je abonnement elk jaar op 
de vervaldag gratis verlengen aan een automaat of een loket in het sta-
tion. De Mobib-kaart zelf is vijf jaar geldig. Deze kan je ook aan een loket 
laten vervangen voor vijf euro (die je wel zelf moet betalen).

Ook de (meer)rittenkaarten (enkel volledig ingevulde tienrittenkaarten) 
die je de eerste dagen hebt gekocht toen je je abonnement nog niet had, 
krijg je terugbetaald door een aanvraag in te dienen via de toepassing 
My P&O.

Meer info over de tussenkomst in de kosten woon-werkverkeer als je 
het openbaar vervoer neemt.

• Sportief met de fiets? Als je het volledige traject of een gedeelte ervan 

NOPE

YEP
YEP
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met de fiets aflegt, kom je in aanmerking voor een vergoeding.

Meer info over de tussenkomst in de kosten woon-werkverkeer als je 
met de fiets komt.

• Niet zo sportief met de wagen? In uitzonderlijke gevallen kan je een 
vergoeding aanvragen als je met de wagen komt werken.

Meer info over de tussenkomst in de kosten woon-werkverkeer als je 
met de wagen komt.

Opgelet: Met COVID in het land, zijn deze regels wat veranderd. Als je nu 
minder dan 11 dagen per maand naar kantoor gaat, mag je geen abonne-
ment aanvragen. Meerrittenkaarten zijn nu de norm. Hou Intranet in de 
gaten om de juiste regeling te weten.

8. Werkervaring

Telt mijn vorige ervaring mee  
bij FOD Financiën?

FOD Financiën houdt voor de berekening van je zogenaamde “geldelijke an-
ciënniteit” automatisch rekening met je jaren ervaring binnen de overheid.

Heb je al in privésector of als zelfstandige gewerkt? Wel, als deze ervaring 
relevant is voor jouw huidige taken bij ons, dan tellen we die ook mee. 

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector (of als zelfstandi-
ge) te laten valoriseren, moet je binnen zes maanden na jouw eerste werk-
dag indienen bij de Stafdienst P&O. Er kan worden afgeweken van deze 
maatregel in geval van ervaring in het buitenland. Vraag vóór je start bij ons 
alvast tewerkstellingsattesten op bij je vroegere werkgevers.

Je kan de aanvraag sturen naar po.validaties.validations@minfin.fed.be 
samen met de attesten die je via de onderstaande link terug kan vinden. 
Eender welke vraag hierrond kan je ook via dit e-mailadres kwijt.

Meer info over de valorisatie van werkervaring.

9. Hospitalisatieverzekering
Kan ik mij aansluiten bij een  
hospitalisatieverzekering van FOD Financiën?

Als medewerker van FOD Financiën kan je je aansluiten bij de collectieve 
polis ‘Plan Gezondheidszorgen van de Federale Openbare diensten’. Dit is 
een voordelige hospitalisatieverzekering van AG Insurance. Dit betekent 
uiteraard niet dat we je aanraden om er elke week gebruik van te maken.

Er zijn twee formules:

• Basisformule: enkel tussenkomst bij een ziekenhuisopname in een 
tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer.

• Uitgebreide formule: tussenkomst bij een ziekenhuisopname in een 

YEP

YEP

hboerjan
Markering
Met COVID in het land, zijn deze regels wat veranderd. Iedereen mag een abonnement aanvragen, maar er wordt gevraagd om de beste keuze voor onze FOD te maken. Ga je maar één dag per maand naar kantoor? Vraag dan een terugbetaling van je ticket. Ben je er meerdere dagen per week? Dan zal een abonnement toch de beste optie zijn.
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eenpersoonskamer. Er geldt een jaarlijkse franchise van 250 EUR.

De tussenkomst van FOD Financiën in de premie bedraagt 100% voor de 
basisformule en is uitsluitend bestemd voor jezelf. 

Je kan ook een Dental Flex en een Ambucare Fex verzekering afsluiten. Den-
tal Flex is een aanvullende tandzorgverzekering voor een tussenkomst bij 
tandzorgen. Ambucare Flex is een aanvullende ambulante zorgverzekering 
voor tussenkomst in alle medische kosten behalve een ziekenhuisopname, 
tandzorg inbegrepen.

Indien je de verzekeringsovereenkomst afsluit binnen drie maanden na je 
indiensttreding, vermijd je een wachttijd van tien maanden en medische 
formaliteiten (zoals een medische vragenlijst en eventueel een medisch 
onderzoek). Want wie is er nu graag tien maanden extra voorzichtig? 

Meer info over de hospitalisatieverzekering.

10. Cumul

Kan ik een tweede job hebben?

Wil je naast je functie nog een activiteit uitoefenen waarvoor je betaald 
wordt (of een ander voordeel ontvangt)? Wil je je cupcakebusiness of je 
weekendjob in de horeca nog niet opgeven?

Dan moet je meteen bij je indiensttreding een ‘aanvraag tot cumulatie-
machtiging’ indienen bij de Cel Integriteit van de Stafdienst P&O.

Meer info over een cumulaanvraag.

11. Belangenconflict

Kan de onpartijdige en objectieve uitoefening 
van mijn functie beïnvloed worden door een 
persoonlijk voordeel?

Dat kan. En ook al doen wij niet aanvriendjespolitiek, die argwaan kan wel 
gewekt worden. Vraag bij twijfel advies aan de Stafdienst P&O.

Meer info over een belangenconflict.

Checklist
Ga meteen naar de voorlaatste pagina van deze brochure om na te gaan of 
je helemaal klaar bent voor je nieuwe uitdaging bij FOD Financiën!

 

YEP
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ALGEMENE INFORMATIE

1. Wedde, vergoedingen  
en toelagen

Word ik altijd op het einde  
van de maand betaald?

Bij FOD Financiën hoef je je geen zorgen te maken over wanneer je loon 
gestort wordt. PersoPoint betaalt je namelijk op elke voorlaatste werkdag 
van de maand.

Opgelet, er is helaas een uitzondering: als je op de 15e begint, krijg je jouw 
loon hiervoor pas uitbetaald de maand erop. Die eerste maand dus niet zo 
aangenaam, maar extra leuk de tweede!

Raadpleeg je weddefiches op www.myminfin.be.

In sommige situaties kan je een aanvraag indienen voor bepaalde vergoe-
dingen en toelagen (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, taaltoelage, toelage 
voor shiftwerk enz.).

Algemene info over de wedden, vergoedingen en toelagen vind je hier:

• Intranet 
• PersoPoint

YEP
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2. Verloven

Krijg ik verlof?

Absoluut, iedereen wilt wel eens een dagje naar de kust. Naast het vakan-
tieverlof bestaan er heel wat andere soorten verlof. Bij FOD Financiën heb je 
recht op een aantal jaarlijkse vakantiedagen (26 dagen per jaar als je voltijds 
werkt, tot en met de leeftijd van 44 jaar en meer daarna). Naast die jaarlijk-
se vakantiedagen zijn er nog andere soorten verlof (omstandigheidsverlof, 
moederschapsverlof, sociaal verlof enz.).

Afhankelijk van het stelsel waarin je werkt, kan je ook AV (‘afwezigheid va-
riabel uurrooster’ in stelsel 2) of RC (‘recuperatieverlof’ in stelsel 1) aanvra-
gen. Je verlofaanvragen dien je in via My P&O. 

Meer info over alle soorten verloven.

3. Ziekte/arbeidsongeval

Moet ik komen werken als ik verkouden ben?

Je hoeft niet ziek naar jouw bureau te komen. Liefst niet zelfs. Jouw collega’s 
gaan je niet graag zien aankomen met een loopneus.

Ben je ziek? Kom hier te weten wat je dan moet doen.

Hier vind je meer info over wat te doen bij een arbeidsongeval of wanneer je 
lijdt aan een beroepsziekte.

4. Opleidingen

En als ik zin heb om bij te leren, kan dat dan?

Als stagiair volg je een generiek en technisch opleidingstraject. In de rubriek 
‘Het traject om officieel een statutaire collega te worden’ vind je daar meer 
informatie over.

Ook nadien zit je niet vastgeroest in je job, maar krijg je de mogelijkheid om 
jezelf gedurende je hele carrière bij te scholen in heel wat domeinen. Van 
informatica tot talen, er is voor ieder wat wils! Tenzij je je haarsnitkunsten 
wilt verbeteren … die cursus bieden we (nog) niet aan.

Je kan je hiervoor inschrijven via MyAcademy, het opleidingsplatform waar 
je ook meer informatie vindt over de opleidingen of op de website van het 
OFO (Opleidingscentrum Federale Overheid).

Meer info over de opleidingen.

NOPE

YEP

YEP

hboerjan
Markering
Afhankelijk van het stelsel waarin je werkt, worden die 26 verlofdagen van hierboven aangevuld met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling. Meer info vind je hieronder!
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5. Telewerk en satellietwerk

Is telewerken verboden  
ijdens mijn eerste jaar?

Telewerk en satellietwerk zijn niet enkel voor collega’s die al lang bij ons zijn, 
ook nieuwe medewerkers kunnen hier gebruik van maken.

Onze FOD biedt namelijk de mogelijkheid aan om tele- en satellietwerk 
te doen als dit mogelijk is voor jouw functie. Contractuele, statutaire en 
stagelopende personeelsleden, voltijds of deeltijds tewerkgesteld, telework 
for all! 

Als stagiair is het uiteraard wel van belang dat er voldoende vertrouwen is 
opgebouwd met je leidinggevende en dat je een aantal werkautomatismen 
onder de knie hebt. Het is geen recht of plicht, zolang je maar je doelstellin-
gen behaalt. 

Je kan tele- of satellietwerk aanvragen via My P&O.

Meer info over telewerk en satellietwerk.

6. Welzijn

Wordt er iets gedaan voor mijn welzijn?

Bij FOD Financiën beseffen we hoe belangrijk het welzijn van onze me-
dewerkers is. Jij gelukkiger, wij gelukkiger. Wij stellen dan ook alles in het 
werk om het leven van onze collega’s zo aangenaam mogelijk te maken. 
We investeren hiervoor onder andere steeds meer in gezondheid, sport en 
flexibiliteit. 

Daarnaast vind je bij ons ook altijd een luisterend oor in geval van privé-
problemen of problemen op het werk, dankzij ons team sociaalassistenten 
en onze preventieadviseurs. We begeleiden je tijdens je hele loopbaan met 
onze oriëntatieadviseurs, veerkrachtcoaches, loopbaanbegeleiders enzo-
voort.

Meer info over welzijn op het werk.

7. Variabel uurrooster

Moet ik verplicht van 9 tot 17u werken?

Bij onze FOD organiseer je zelf je arbeidstijd. Beide stelsels van de variabele 
arbeidstijd passen, net zoals telewerk en satellietwerk trouwens, in onze 
HR-filosofie van vertrouwen, verantwoordelijkheid, autonomie en dialoog. 
Want kijk, het is niet omdat je bij de overheid werkt, dat je dan voor de rest 
van je carrière in één of ander hoekje verdwijnt.

NOPE

NOPE

HELL YEAH!

hboerjan
Markering
Ik zie plots dat hier een 't' ontbreekt

hboerjan
Markering
Het kadertje is hier groter
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Meer info over het variabel uurrooster.

Wanneer je bij ons begint, val je automatisch onder stelsel 2,  
waarbij de arbeidstijd dus niet wordt geregistreerd. 

Je kan onder bepaalde voorwaarden van systeem veranderen via My P&O. 
De medewerkers die volgens stelsel 1 werken in een ander gebouw dan 
de North Galaxy of Finance Tower, gebruiken een puntkaart. Je kan deze 
aanvragen bij je chef of bij de logistieke cel van je gebouw.

8. P&O-informatiecentrum

Kan ik bij iemand terecht met mijn vragen?

STELSEL 1  
(MET REGISTRATIE ARBEIDSTIJD)

STELSEL 2  
(ZONDER REGISTRATIE ARBEIDSTIJD)

registratie van de arbeidstijd geen registratie van de arbeidstijd

stam- en glijtijden vrijheid op vlak van de uurregeling

werken met doelstellingen

gestructureerde mogelijkheid  
om recuperatieverlof te nemen mogelijkheid om AV te nemen

compensatie van treinvertragingen geen compensatie treinvertragingen

We helpen je graag met al je vragen over je indiensttreding, loon, evaluatie-
cyclus, een selectie, promotie of andere P&O-materie. 

Heb je na urenlang zoeken nog geen antwoord gevonden op Intranet? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met het P&O-Informatiecentrum 
via het webformulier op de homepagina. Je kan hen ook bereiken via het 
nummer 02 572 57 60, van 9 - 12 u. en van 13 - 16 u.

9. ICT-servicedesk

Is er een bepaalde dienst die mij  
met computerproblemen kan helpen?

Je hoeft je ook geen zorgen te maken over al je ICT-vragen rond netwerk, 
toepassingen, materiaal, internet enzovoort. Onze collega’s zijn er speciaal 
voor jou. Je kan de Servicedesk ICT contacteren via het online formulier op 
de homepagina of telefonisch via 02 576 36 36.

Hier vind je de meest voorkomende problemen en antwoorden (FAQ)

YEP

YEP

hboerjan
Markering
Zie tabel hier: https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/NL/Nieuws/Pages/Finflex-de-nieuwe-variabele-uurregeling-vanaf-1-september.aspx

hboerjan
Markering
Zin schrappen



ONBOARDINGBIJBEL

EEN STATUTAIRE COLLEGA WORDEN

HET TRAJECT OM OFFI-
CIEEL EEN STATUTAIRE 
COLLEGA TE WORDEN

1. Startbaanovereenkomst

Ik ben begonnen als Rosetta,  
word ik dan automatisch statutair?

Meer en meer werven we contractuele medewerkers aan in het kader van 
een startbaanovereenkomst (SBO), ook wel ‘Rosettacontract’ genoemd. Het 
gaat hier om een arbeidscontract voor jongeren van minder dan 26 jaar. 

En nope, je wordt niet automatisch een statutaire collega. Hiervoor moet 
je meedoen aan een selectie van Selor. Maar no worries, we helpen jou 
daarmee.

Ga naar Selor en maak een ‘Mijn Selor’-account aan. Daarna kan je je 
inschrijven voor de selectieprocedures van de jobs die jou interesseren. 
Aarzel niet om je via die site voor te bereiden op de verschillende soorten 
testen van de generieke screening (verbaal en numeriek redeneervermogen, 
situationele beoordelingstest …).. Vergeet je ook niet te abonneren op de 
automatische nieuwsbrief! Je krijgt dan elke week een lijst met jobs die bij 
jouw profiel passen.

Tijdens deze COVID-periode zijn de Selor-testen aangepast: de generieke 

screening is vervangen voor een alternatieve versie. Deze bestaat uit een 
geïnformatiseerde test (een case direct gelinkt met de job) en een interview. 
Peanuts!

Opgelet: de volgende puntjes zijn minder relevant voor jou als Rosetta op 
dit moment, maar neem ze gerust al eens door.

2. Algemeen

Word ik meteen benoemd?

Als je wordt aangeworven als een statutaire medewerker, doorloop je eerst 
één stagejaar. En geloof ons, dat vliegt zo voorbij. Dat is een evaluatiepe-
riode waarin je vertrouwd geraakt met onze FOD en waarbij je heel wat 
competenties kan ontwikkelen, onder andere via opleidingen.

3. Opleidingstraject

Krijg ik de kans om bij te leren?

Als stagiair bij FOD Financiën zal je sowieso een aantal verplichte oplei-

NOPE

YEP

hboerjan
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dingen volgen gespreid over het volledige stagejaar. Want als jij straks de 
beste bent in je job, dan wordt ons land er ook beter van. En nog leuker, de 
opleidingen gaan door tijdens de werkuren, je wordt er dus ook gewoon 
voor betaald! 

Dit leertraject omvat:

1. Generieke opleidingen: voor al onze stagiairs. Het gaat hier onder andere 
om de onthaaldag en de opleidingen over de integratie binnen onze FOD, 
in je functie en in je team.

2. Technische opleidingen: deze zijn specifiek voor de entiteit waartoe je 
behoort. 

Je hoeft je hier niet zelf voor in te schrijven. Enkele weken vóór de start van 
de opleiding krijg je automatisch een uitnodiging via e-mail.

Meer info over je leertraject en de voorlopige kalender van je opleidingen.

4. Evaluatie

Zal ik feedback krijgen over mijn werk?

Of je nu onder een startbaanovereenkomst bij ons werkt, of als statutaire 
collega, je wordt sowieso geëvalueerd via gesprekken met je leidinggevende 
(evaluator).

Samen worden je doelstelling en de ontwikkeling van je competenties con-

creet ingevuld, gepland, verfijnd en uiteindelijk geëvalueerd. Zo zijn er geen 
staatsgeheimen en weet je duidelijk wat er van je verwacht wordt.

Alle verslagen hierrond worden ingebracht in de toepassing Crescendo.

Meer info over de evaluatie van stagiairs, ook op Fedweb te vinden.

5. Eedaflegging

Gebeurt er iets speciaals na mijn eerste jaar?

Yep, als je je stage tot een goed einde brengt, laten we dit niet zomaar voor-
bijgaan. Je wordt dan benoemd, en deze benoeming gebeurt bij de eedaf-
legging. Die wordt digitaal georganiseerd via Teams en je krijgt hiervoor een 
uitnodiging via mail. 

YEP

YEP
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1. Echopark
Zijn de logistieke procedures omslachtig? 

Bij FOD maken we je het leven niet moeilijk. Met onze app Echopark, die je 
via het intranet terugvindt, kan je:

• een vergaderzaal reserveren;

• een parkeerplaats reserveren;

• multimediamateriaal bestellen;

• …

Ga naar de toepassing Echopark.

2. Fisconet+

Heb ik toegang tot documentatie  
rond fiscaliteit?

NOPE
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Yep, onze databank Fisconetplus, bevat alle inlichtingen over federale en re-
gionale fiscaliteit (directe belastingen, indirecte belastingen, patrimonium-
documentatie, douane en accijnzen ...). Je kan Fisconetplus op verschillende 
toestellen (computer, tablet, smartphone…) en in meerdere talen raadple-
gen. Zie het als onze hoogsteigen bibliotheek.

Als medewerker van FOD Financiën heb je via het Intranet een privétoe-
gang.

Ga naar de toepassing Fisconetplus.

3. Sociale media

Communiceert FOD Financiën  
ook via Facebook?

Bij FOD Financiën hebben we ervoor gekozen om zo transparant mogelijk 
en via zoveel mogelijk kanalen te communiceren. We zijn aanwezig op Fa-
cebook, Instagram, Twitter en YouTube. Aarzel niet om ons te liken en posts 
te delen! 

Onze samenleving is in constante evolutie en wij kunnen natuurlijk niet 
achterblijven. Om onvoorziene en ongelukkige gevolgen te vermijden, vra-
gen wij je om de richtlijnen die wij rond sociale media opstelden na te leven, 

zowel op de werkplek als daarbuiten. Niet te veel foto’s van die bewuste 
après-ski dus …

Verder hebben we ook ons intern sociaal mediakanaal, Yammer!

Meer info over het gebruik van sociale media.

4. Office 365

Werkt FOD Financiën  
met Windows-programma’s?

Ook onze FOD gebruikt Office 365 (O365). Dit is een samenwerkingsplat-
form waarmee je kan werken waar je wil, wanneer je wil en op eender welk 
toestel (je laptop van het werk, je privécomputer, tablet, smartphone …). 
Enkel via de smartwatch lijkt ons wat moeilijker.

O365 maakt ons het leven eenvoudiger: samenwerken aan een dossier, 
snel overleggen over een probleem en altijd en overal toegang tot je belang-
rijke documenten. Dit zijn de belangrijkste toepassingen die je zal gebruiken:

• Outlook: e-mail, agenda en contactenlijst.

• Teams: chat, delen van schermen en videoconferenties.

• OneDrive voor Bedrijven: persoonlijke opslagruimte, delen en samen-
werken aan documenten met collega’s aan wie je toelating geeft.

YEP

YEP

YEP
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• SharePoint: opslagruimte, delen en co-creatie van officiële documenten 
met je team.

Meer info over Office 365.

5. Leesbaarheid en huisstijl

Mag ik communiceren zoals ik wil?

Als overheidsdienst kan je niet eender wat schrijven. Je moet je houden aan 
een aantal regels rond leesbaarheid en de huisstijl van FOD Financiën. Maar 
maak je geen zorgen, het zijn er niet zoveel hoor!

Leesbaarheid

De leesbaarheid van onze administratieve teksten is bepalend voor een 
kwaliteitsvolle relatie met de burgers en experten. Daarom is een leesbare, 
toegankelijke communicatie, aangepast aan de lezer en gekenmerkt door 
een volledige, duidelijke en unieke boodschap, van groot belang.

Voor je job ga je ongetwijfeld verslagen en e-mails en wie weet ook wel 
brieven moeten schrijven. Respecteer in dat verband de leesbaarheids-
regels van onze FOD. Je vindt die op ons intranet: Werkondersteuning > 
Leesbaarheid > Schrijfgids.

Meer informatie in onze schrijfgids.

Huisstijl

De visuele identiteit van FOD Financiën (ook wel de huisstijl genoemd) 
bestaat uit alle grafische elementen die we gebruiken in onze communica-
tie: het logo, de kleuren, de vormen en de afbeeldingen. Die moeten op een 
homogene manier gebruikt worden in alle communicatie (brieven, presen-
taties, affiches, brochures ...). 

Een sterke visuele identiteit helpt om ons te onderscheiden van andere 
organisaties en om ons duidelijk te identificeren naar het publiek toe. De 
visuele identiteit bouwt mee aan het imago van onze organisatie. Want met 
onze moderne stijl, doen wij alle andere overheidsdiensten blozen.

Bekijk zeker eens:

• Het ‘printcharter’

• Het ‘webcharter’

Wil je het logo van FOD of je administratie gebruiken, bijvoorbeeld in een 
presentatie of een brief?

Meer info over onze huisstijl.

NOPE
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6. Fininfo

Is er een interne nieuwsbrief?

Wij hebben onze eigen elektronische nieuwsbrief en dit voor alle medewer-
kers van FOD Financiën: de Fininfo Light. Je vindt er zowel businessgerichte 
als HR-artikels. 

Wil jij ook op de hoogte blijven van alle interne roddels?  
Lees dan de Fininfo Light.

7. Restaurants

Kan ik nu gaan eten in een bedrijfsrestaurant?

In het COVID-tijdperk zijn onze restaurants helaas gesloten of slechts be-
perkt open, bijvoorbeeld enkel om bestelde sandwiches af te halen. Samen 
spaghetti vreten gaat helaas nog niet.

Bekijk via Fedorest hoe het zit met het restaurant in jouw gebouw.

• Onze Onboarding-app • Internetsite

• Intranetsite • My P&O

• Echopark • Crescendo

• P&O Informatiecentrum • ICT Servicedesk

• My Academy • Fedweb

• Fed +

NOPE

YEP

NUTTIGE LINKS

Intranet

Intranet Intranet

Intranet Intranet

Intranet Intranet

Intranet Intranet

Intranet Intranet
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YEP, OOK DIT
 IS FOD FINANCIËN.

CHECKLIST

Heb je overal ‘YEP’ aangeduid? Super, proficiat! Jij bent helemaal klaar voor 
je nieuwe uitdaging bij FOD Financiën.

HEB JE AL … ? YEP NOPE

je stamnummer gevonden?

je FIN-badge aangevraagd via My P&O?

je laptop ontvangen?

je e-mailadres en paswoord gekregen?

je paswoord veranderd?

de multifunctionele printers van je gebouw  
geïnstalleerd en getest?

een vergoeding voor je woon-werkverkeer aangevraagd?

je vorige werkervaring laten valoriseren?

je laten aansluiten bij onze hospitalisatieverzekering? 

je aanvraag voor je tweede bijverdienste ingediend  
(indien dit voor jou van toepassing is)?

Gecheckt of er geen belangenconflict speelt?

De diepste geheimen van je collega’s ontdekt?



Meer info:

FOD Financiën 
Stafdienst P&O/ Informatiecentrum

Koning Albert II-laan 33, bus 80 
1030 Brussel

Tel.: 02 572 57 60




