
Een organisatie op mensenmaat. Geen omschrijving die beter bij
VDAB past dan deze. Dat de Vlaamse arbeidsmarktbemiddelaar
oprecht om het welzijn van zijn 4.700 medewerkers bekommerd
is, blijkt onder meer uit de vele unieke en grensverleggende initia-
tieven inzake personeelsbeleid. Algemeen directeur Katrien 
Vereecken pikt er de opvallendste uit.

1. Alle medewerkers krijgen een persoonlijke coach
“Leidinggevende of niet, alle medewerkers van VDAB kunnen beroep doen op
een persoonlijke coach. Bij hem of haar kan je terecht als je in je werk op uitdagin-
gen stoot en graag over de aanpak wil pingpongen. Je bepaalt zelf wanneer je een
gesprek zinvol vindt. Vijftig interne medewerkers hebben zich vrijwillig voor deze
rol opgegeven en volgden hiervoor een opleiding. Ook teamcoaching is mogelijk,
bijvoorbeeld als er tussen leden spanningen zijn of als ze zich gezamenlijk over
verdere groei willen herbronnen. Terwijl coaching vroeger in de taboesfeer zat,
merken we dat er nu meer en meer vraag naar is. Medewerkers schakelen een
coach in om zichzelf een spiegel voor te houden.”

2. De teams krijgen de kans om intern taken te herverdelen
“Al een tijdje experimenteren we in onze organisatie met job crafting. Momenteel
volgen vijftig teams een tweedaagse sessie waarbij ze onder deskundige begelei-
ding hun taken intern herverdelen, afgestemd op ieders talenten en interesses.
We krijgen er zoveel positieve respons op dat we dit definitief willen integreren in
ons HR-beleid.”

3. Via een stage kunnen medewerkers proeven van een andere job
“Omdat de arbeidsmarkt en dus ook onze dienstverlening voortdurend verandert,
kunnen we onze medewerkers geen jobzekerheid geven. We gaan eerder uit van
loopbaanzekerheid: we garanderen hen dat ze bij VDAB een loopbaan lang kan-
sen zullen krijgen. Daarom investeren we sterk in hun persoonlijke ontwikkeling.
In 2014 volgden 3.600, of 77 procent, van onze medewerkers een opleiding, goed
voor ruim 14.500 opleidingsdagen. Het kan gaan om een jobspecifieke, maar ook
om meer algemene opleidingen, bijvoorbeeld rond omgaan met diversiteit of di-
lemma’s. Verder geven we medewerkers die interesse hebben om door te groeien
de mogelijkheid om stage te lopen bij een leidinggevende en om een aantal mo-
dules uit het bijhorende opleidingspakket te volgen. Zo kunnen ze alvast proeven
van de job en ontdekken of het hen ligt. Wij stimuleren onze medewerkers even-
eens om stage te lopen bij bedrijven om onze dienstverlening naar werkgevers te
verbeteren.”

4. Re-integratiecoaches nemen de drempels weg voor langdurig zieken 
“Door langdurige ziekte dreigen mensen in onze samenleving al eens uit de boot
te vallen. Bij VDAB gaan we daar tegenin. Langdurig zieke medewerkers willen we
zo goed mogelijk ondersteunen. We leidden hiervoor intern een aantal re-integra-
tiebegeleiders op, die regelmatig contact opnemen met de medewerkers. Ze hel-
pen hen ook om na afloop de draad weer op te pikken.” 

5. Telewerken wordt aangemoedigd
Regelmatig vragen we aan onze medewerkers wat ze in hun job belangrijk vinden.
Evenwicht tussen werk en privé is een van meest gehoorde antwoorden, zowel bij
de oudere als de jongere medewerkers. Daar proberen we op in te spelen, bijvoor-
beeld door thuis- en satellietwerken aan te moedigen. We stellen hen daartoe alle
werkingsmiddelen en informaticatools ter beschikking. Jammer genoeg is tele-
werken nog niet in alle functies mogelijk. De opkomst van e-begeleiding kan daar
verandering in brengen.”

Bij VDAB 
groeien je 
talenten mee

6. VDAB verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers 
“Duurzaamheid zit niet alleen verankerd in onze dienstverlening – bijvoorbeeld
via de opleiding duurzaam bouwen – maar ook in onze interne werking. En het
gaat zeker verder dan medewerkers aanmoedigen om spaarzaam om te springen
met energie en water en zo weinig mogelijk afval te produceren. Zo schenken we
onze oude pc’s aan ‘Close the gap’, een internationale non-profitorganisatie die de
digitale kloof wil dichten. Onze pc’s komen dan terecht in sociale projecten in bin-
nen- en buitenland. Onze instructeurs leiden hun lesgevers op om computertrai-
ning te kunnen geven. In elke provincie is bovendien een team duurzaam
ondernemen actief, dat onder meer acties op touw zet om de maatschappelijke
betrokkenheid te vergroten. We weten bijvoorbeeld dat veel medewerkers zich in
hun vrije tijd voor maatschappelijke doelen engageren. Elk jaar zetten we één of
twee projecten in de kijker en zamelen we via allerhande acties geld in. Telkens
kunnen we bij onze medewerkers op heel veel enthousiasme rekenen. Dat maat-
schappelijk engagement zit als het ware in hun DNA.”

Groeien of knoeien?
Van een leidinggevende verwacht de VDAB dat hij kan coachen,
managen, ondernemen en inspirerend leiden. Katrien Vereecken:
“Uiteraard zal de ene rol je beter liggen dan de andere. Maar het is
belangrijk dat je die verschillende rollen blijft ontwikkelen. Als lei-
dinggevende heb je een zeer grote invloed op de werking van je
team. Je kan je team doen groeien of laten knoeien. Investeren in
coachend en inspirerend leiderschap is een van de speerpunten 
van ons HR-beleid. Elke nieuwe leidinggevende start met een 
opleidingspakket geënt op ons zelf ontwikkelde leiderschapsmodel 
(C-MOL®). Ervaren leiders kunnen aan leiderschapscafés deel-
nemen of hun competenties verdiepen via opleidingsmodules op
maat.”
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