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Studeerde economie 

Werkt al 25 jaar bij 
VDAB, 15 jaar als 
leidinggevende

Moeder van 2 kinderen

SOLLICITEER VOOR EEN TOPFUNCTIE OP
WWW.WERKENVOORVLAANDEREN.BE

Katrien Vereecken is algemeen directeur 
ondersteunende diensten van VDAB, 
rechterhand van Fons Leroy en vooral 
een sympathieke topvrouw. Ze vervult een 
voorbeeldfunctie voor 4.700 medewerkers. 
Haar geheim? Authentiek en kwetsbaar 
durven zijn, kritisch naar zichzelf kijken, 
grenzen duidelijk communiceren en 
kansen grijpen. Een inspirerend voorbeeld 
voor iedereen die graag hogerop wil.

raken écht betrokken en ge-
inspireerd. Daarom moet je 
als leidinggevende altijd han-
delen naar de waarden van je 
organisatie, want je vervult 
een voorbeeldrol. Daarnaast 
is oprecht bekommerd zijn om 
je mensen essentieel. Ik zweer 
bij coachend en verbindend 
leidinggeven. Door écht te 
luisteren, talent te stimuleren 
en medewerkers te ondersteu-
nen, groeien je mensen én je 
organisatie. Fouten maken, 
mag. Anders durft niemand 
uit zijn comfortzone treden en 
kan je innovatie en onderne-
merschap wel vergeten.”

Waarom moedig je bij VDAB 
vrouwen actief aan om 
te solliciteren voor een 
leidinggevende functie?
“Elke organisatie heeft een ge-
zonde mix aan talent nodig. 
Diversiteit is heel belangrijk, 
ook in leidinggevende functies. 
Maar vrouwen hebben vaak 
een extra duwtje nodig om te 
solliciteren voor een topfunc-
tie. Ze wikken en wegen en 
denken soms te hard na, waar-
door ze kansen laten schieten.”

Wat vind je het 
leukste aan je job?
“Samenwerken met mensen. Ik 
ben een bruggenbouwer die 
graag verbindingen legt tussen 
mensen over afdelingen en orga-
nisaties heen. Samen doelen re-
aliseren en problemen oplossen, 
doe je als leidinggevende niet 
vanachter je bureau. Wel door 
voeling met mensen. Het is super 
dat iedereen bij ons een maat-
schappelijk engagement heeft. Bij 
de Vlaamse overheid kan je echt 
iets bijdragen aan de samenle-
ving en mee het verschil maken.”

Een tip voor mensen die 
een topfunctie overwegen?
“Maak een lijstje met wat je 
belangrijk vindt in je werk en 
in je privé. Dan heb je nadien 
een toetssteen om je balans te 
bewaken. Ik wil bijvoorbeeld 
2 woensdagnamiddagen per 
maand mijn kinderen naar hun 
activiteiten brengen. Mijn man 
neemt de andere 2 voor zijn 
rekening. Tijdens de examens 
werk ik ‘s middags thuis en 
mijn vakanties zijn echt vakan-
ties. Dat wordt gerespecteerd, 
omdat ik het eerlijk gecommu-
niceerd heb. Je eigen grenzen 
durven afbakenen en voldoen-
de fl exibiliteit inbouwen, is de 
boodschap.

Daarnaast is meedoen aan se-
lectieprocedures altijd leerrijk, 
ook al word je niet gekozen. 
Durf dus springen, zelfs als heel 
de wereld je voor gek verklaart. 
Zo ben ik trouwens zelf aan 
mijn job geraakt.”

Wat zijn de kenmerken van 
een goede leidinggevende?
“Het belangrijkste is dat je ver-
schillende rollen kan combine-
ren. Ten eerste moet je richting 
geven en daarvoor voldoende 
‘denktijd’ inboeken in je agen-
da. Want medewerkers heb-
ben een heldere visie en een 
duidelijk doel nodig. Je moet 
een praktisch werkingskader 
meegeven waarbinnen men 
autonoom kan functioneren. 
Zo stimuleer je zelfsturing en 
eigenaarschap bij teams. Want 
vertrouwen geven, is vertrou-
wen krijgen. Medewerkers die 
het management vertrouwen, 
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Gepassioneerd 
door mensen, 

net als Katrien 
Vereecken?
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