
Klantendienst CDSCA: beantwoorden (via telefoon en via mail) van algemene vragen over de 
 dienstverlening van CDSCA en van vragen  specifiek over de voordelen in de webshop CDSCA.

Organisatie van evenementen ten voordele van het personeel van Defensie en deelname aan events
van Defensie ter promotie van de dienstverlening CDSCA.

Opvolging van sponsoringsaanvragen of van goede doelen verbonden aan Defensie.

Aankoop en distributie van relatiegeschenken en gadgets.

Coördinatie (van concept tot inhoud)en verspreiding van drukwerken/publicaties van CDSCA 

 Beheer van het intranet, website en webshop en verspreiding van de digitale nieuwsbrieven.

Opvolging van antwoorden op parlementaire vragen en klachten

Vertalingen( tools en revisie) 

Beheer van de dienst hospitalisatieverzekering (DKV)

 
 

   1.VOORSTELLING VAN DE DIENST

            

 

DIENST INFORMATIE EN
COMMUNICATIE

2. PERSONEEL

1 personeelslid niveau C maakt deel uit van de actieve reserve van Defensie en neemt jaarlijks 6 
 maanden ‘Verlof voor opdracht’ om te werken als Liaison Officier in Potsdam. Het personeelslid niveau
 B heeft de functie van vertaler bij CDSCA en is sinds augustus 2018 met verlof voor stage.

 



3.ACTIVITEITEN 2020

Het aantal bezoekers van de website in 2020 bedroeg 124.458 (in 2019 : 133.199)
Het aantal paginaweergaven in 2020 bedroeg 770.664 ( in 2019 : 827.000)
Het corona-effect was vooral voelbaar in het aantal bezoekers op de 

              vakantiepagina’s en tickets/pretparken



WEBSITE CDSCA 2020



De structuur van het intranet werkt bijgewerkt zodat het nog gebruiksvriendelijker werd. 
De ontwikkeling van een nieuw beveiligd EXTRANET is voorzien voor 2021. 
Hierdoor zal het intranet toegankelijk worden voor al ons personeel in de buitendiensten.

 

 INTRANET



Door de steeds wijzigende maatregelen rond het coronavirus in België en het buitenland, was het
voor de afdeling vakanties heel moeilijk om overeenkomsten met haar partners vast te leggen en tijdig
informatie rond de aanbiedingen te verkrijgen. Er werd daarom gekozen om in 2020 geen
vakantiebrochures voor het seizoen 2021 te laten drukken. De aanbiedingen waarvoor er wel prijzen en
periodes gekend waren, werden op de website van CDSCA geplubliceerd. Hierdoor was het mogelijk
om de informatie snel aan te passen  wanneer er terug wijzigingen waren.

PUBLICATIES

De klanten van de afdeling vakanties
werden op de hoogte gebracht van het
verschijnen van de vakantie op de website
via een wenskaart verstuurd via de post.

Door de uitbraak van het coronavirus was
het minder mogelijk om rechtstreeks met de
klanten in contact te treden op PR-
activiteiten e.d. Hierdoor werden er ook
minder offline publicaties gemaakt.

De Sociale dienst bracht een nieuwe versie
uit van haar brochure ' Een overlijden, wat
nu'? De dienst hospitalisatieverzekering stak
haar informatieflyer in een nieuw jasje.   
                          



De dienst INFOCOM neemt jaarlijks deel met haar infostand aan verschillende Open
Doors en Events van Defensie. 
Door de COVID crisis werden de meeste publieke evenementen afgelast ( Open Campus Days van
Saffraanberg en van de Koninklijke Militaire School te Brussel , Airdays in Beauvechain , de Aviation Days in
Florennes, de MESA en de 4-daagse van de Ijzer , enz. ...). Alleen een Familie-event in Plopsa Indoor te
Hasselt ging nog door.Tijdens dit evenement kunnen de personeelsleden van Defensie en hun familieleden
Plopsa. Indoor bezoeken aan een voordelig tarief en dit tijdens een exclusieve avondopening. Bovendien
zullen de jeugdige bezoekers verwend worden met tal van gadgets. Van de gelegenheid wordt gebruikt
gemaakt worden om de verschillende CDSCA diensten met de bijgaande brochures te promoten.

PR - ACTIVITEITEN

Door dezelfde crisis van de COVID was het OCASC niet in staat de verschillende gala- en
liefdadigheidsconcerten van de militaire orkesten, open huisjes, bals en andere culturele of
sportevenementen van Defensie te sponsoren.


