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vrijheid eN 
verANtwOOrdelijkheid
Aan het woord zijn minister Guy 
Vanhengel en medewerkers. “Ik wil 
dat de mensen met wie ik samen-
werk vrijheid ervaren, opdat ze ver-
antwoordelijkheid nemen. Direct 
contact laat u toe van ongelofelijk 
veel feedback te krijgen en te horen 
of dingen juist zitten.”
“Je hebt veel vrijheid in deze orga-
nisatie,” zegt woordvoerder Nadya 
De Beule. “Dat de keerzijde verant-
woordelijkheid is, hoeft niet eens te 
worden gezegd. Door aanmoedigin-
gen of disapprovals kom je te weten 
of iets wordt gesmaakt of niet.”
“Ik heb dingen leren zien die voor 
mijn neus stonden en inzichten 
gekregen waar ik nooit aan had 
gedacht, “zegt een ander. “We wer-
ken optimistisch en opbouwend”, 
voegt iemand toe. “Een voor-
beeld uit ons taalgebruik: spreken 
over de kosmopolitische samenle-
ving brengt mij op betere ideeën 
dan denken aan ‘multiculturele 
samenleving’ waarmee ik minder 
constructieve associaties heb. We 
ontwikkelen op deze manier een 
cultuur waarin we samen onze doe-
len dragen en uitdragen.”

dOeN eN iNleveN
“Doen is de leerschool voor het 
inleven,” aldus Vanhengel. “Je 
vormt jezelf door ervaring en 
intense interactie: het betekent echt 
luisteren naar wat men mij komt 
vertellen. Ik voel mij verplicht die-
gene zo goed te kennen dat ik erop 
kan bouwen dat de indirecte bron 
voldoende is. Daarom wil ik ook 
regelmatig ter plaatse komen. Ik wil 
weten wat er speelt en die intuïtie 
blijven ontwikkelen.

mAturiteit eN empAthie
“Ik geloof dat je beter kunt hande-
len en beslissen als je zelf hebt erva-
ren waarover je beslist: dat je zelf de 

cola blikjes in het rek hebt gezet, bij 
wijze van spreken. Alle facetten 
leren kennen en samen ervarin-
gen opdoen, stelt u in staat uw lei-
derschap te ontwikkelen met veel 
meer empathie. Inmiddels is dit een 
kenmerk geworden van onze orga-
nisatie, aldus Vanhengel. Meer dan 
vóór mijn burn-out 7 jaar geleden 
gedragen mijn mandatarissen zich 
als coach. We leren erop vertrou-
wen dat een ander de situatie goed 
beoordeelt.”

pedAgOgisChe COmmuNiCAtie
“Wat daarvoor nodig is? Ongelo-
felijk goed inschatten hoe goed het 
contact is van de degenen met wie je 
werkt! Hoe je dit kunt weten? Alleen 
door dieper erop in te gaan: vra-
gen stellen en leren van wat er dan 
gebeurt. Deze aandacht in combina-
tie met waakzaamheid is ook nodig 
om het qua tijdbesteding en ener-
gieverbruik draaglijk te houden.”

mAAtsChAppelijke 
verANtwOOrdelijkheid
“Ons leiderschap strekt zich uit tot 
uitleg geven aan de maatschappij. 
De maatschappelijke processen 
worden complexer. Dit stelt aan de 
communicator de eis met de ander 
een dusdanige relatie op te bouwen 
dat hij blijft luisteren in plaats van 
alleen de krenten eruit te halen en 
mij dus te mislezen. 
Demagogisch kun je op 8 secon-
den een goede one-liner plaatsen; 
pedagogisch uitleggen vraagt tijd. 
Het is wel de weg naar het parti-
cipatieve, dat we deels zijn kwijt 
gespeeld omdat er zoveel interac-
tie elektronisch verloopt. Daarom 
zijn er mensen nodig die complexe 
situaties bevattelijk overbrengen en 
kunnen uitleggen waarom bepaalde 
keuzes  worden gemaakt; dat is onze 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid.” 

eeN OrgANisAtie leid je dOOr ACtie eN empAthie

minister Vanhengel 
en medewerkers 
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de eisen die de 

toenemende 
complexiteit van de 
maatschappij stelt 

aan leiderschap. 
direct contact 

en feedback 
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Katharina.Mullen@
winvitality.com zet 
aan tot vitaliserend 
leiderschap: de weg 

naar duurzaam 
presteren én gelukkig 

leven. Zij is actief in 
ALIVE.be.

“De omgeving waarin ik werk moet zich kunnen gedragen 
als een familie. Sleutel daarvoor is dat mensen zich verbon-
den voelen en niet opgeslokt raken door het verdedigen van 
persoonlijk belang. Daartoe moeten allen die verantwoor-
delijkheid dragen - in eerste instantie ikzelf - voorbeeld zijn 
voor het geheel én de interne solidariteit koesteren.”

minister guy Vanhengel, minister van de 
Brusselse hoofdstedelijke regering, belast 
met financiën, Begroting openbaar ambt en 
externe Betrekkingen.
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3,8 - 5,5 L/100 KM • 99 - 143 G CO2/ KM.

Ontdek waarom Volkswagen de beste 
optie is voor werkgevers en werknemers.

Een groot aanbod in een klein boekje.

Kleeft hier geen boekje meer? 

Ga dan langs bij uw Volkswagen-

concessiehouder voor alle info over 

ons Fleet-aanbod.
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