
 

 

 

 

 

ABB gelooft in de talenten en het potentieel van al zijn medewerkers 
en wil zijn diversiteit als troef inzetten om ABB klaar te maken voor 
de toekomst! 

ABB heeft als ambitie om een wendbare organisatie te zijn waarin 
iedereen in een positieve werksfeer met elkaar verbonden is en 
groeit in of naar de rol die hem of haar best past. Dat vereist een 
cultuurverandering binnen ABB waarin we leiderschap als motor 
zien. 

ABB TOEKOMSTKLAAR! 
VISIE OP LEIDERSCHAP 

Het leiderschap dat die ambitie mee waar maakt, is… 

1 …gedeeld leiderschap 

Binnen ABB staat leiderschap niet synoniem aan de leidinggevende functies, 
maar neemt leiderschap verschillende vormen aan. Zo is er binnen ABB naast 
hiërarchisch leiderschap ook inhoudelijk leiderschap en functioneel leiderschap. 
Iedereen neemt zijn eigen stukje verantwoordelijkheid op. 

Het start bij bevlogen medewerkers die eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
voor hun werkzaamheden opnemen en de verwachtingen gekoppeld aan hun 
functie kennen en begrijpen. Met die medewerkers bouwen we sterke teams 
waarin zij samen werken aan gemeenschappelijke doelstellingen, hun kennis 
delen, leren uit hun fouten en feedback geven op elkaars werk en functioneren. 
Medewerkers versterken vanuit hun talenten het team en groeien door het 
team in hun rol. Zij kennen de verwachtingen vanuit het team en dragen bij 
aan een positieve werksfeer. 

De eerstelijnsleidinggevenden zijn de teamverantwoordelijken; zij nemen 
hiërarchisch leiderschap op ten aanzien van hun teams. Bij hiërarchisch 
leiderschap is er een formele verticale relatie tussen de leidinggevende en de 
medewerkers in zijn team. Dit uit zich onder meer in het doorlopen van de 
PLOEG-cyclus. Ze vormen een schakel in de formele beslissingslijn binnen ABB. 

Teamverantwoordelijken zijn de verbindende factor die een positieve werksfeer 
stimuleren en teamleden laten groeien in of naar de rol die het best bij hen 
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past. Zij groeien samen met hun team en ondersteunen het team vanuit hun 
coachende en managende rollen. Ze hebben de nodige inhoudelijke kennis om 
het beste uit hun team te halen. In geval van doorgedreven inhoudelijke kennis 
(expertise) neemt de teamverantwoordelijke aanvullend inhoudelijk leiderschap 
op. 

De tweede- en derdelijns leidinggevenden zijn respectievelijk de 
afdelingshoofden en de administrateur-generaal. Zij nemen hiërarchisch 
leiderschap op ten aanzien van hun afdeling, respectievelijk het agentschap 
en vormen de overige schakels in de formele beslissingslijn binnen ABB. Ze 
focussen op strategie en zijn sterk verbindend vanuit de vier beschreven 
leiderschapsrollen van leider, coach, ondernemer en manager. 

Experten nemen vanuit hun expertise inhoudelijk leiderschap op binnen ABB. 
Dit betekent dat zij hun collega’s ondersteunen, coachen en richting geven 
vanuit die inhoudelijke expertise. Dit kan binnen de context van een team, een 
afdeling of agentschapsbreed. We maken de aanwezige expertise(s) transparant 
en toegankelijk voor iedereen binnen ABB. We bepalen de ideale positionering 
van onze experten in ons agentschap. Dit is maatwerk. 

Tal van functies (bv. projectleiders, doelstellingsverantwoordelijken, 
procesverantwoordelijken, risicobewakers,…) binnen het agentschap nemen 
dwars door het agentschap – al dan niet tijdelijk - functioneel leiderschap 
op. Dit is leiderschap dat wordt uitgeoefend vanuit een niet-hiërarchische, 
horizontale relatie. Deze functies kunnen vakinhoudelijke aanwijzingen, taken 
en richtlijnen aan collega’s geven.  Zij putten hun mandaat uit kaders of 
afspraken die op directieniveau werden goedgekeurd. 

…complementair leiderschap 

Het juiste leiderschap - en bij uitbreiding de juiste medewerkers - op de juiste 
plek in de organisatie positioneren is ons ultieme doel. Complementariteit 
is daarin de sleutel: we zoeken naar meerwaarde, aanvulling en versterking 
tussen de leiderschapsvormen (inhoudelijk, functioneel, hiërarchisch), binnen 
het hiërarchisch leiderschap (teamverantwoordelijke, afdelingshoofd en AG) én 
binnen de teams. 

We benaderen deze complementariteit vanuit drie invalshoeken. 

De eerste invalshoek omvat de complementariteit tussen de verschillende 
leiderschapsvormen. Om die complementariteit te waarborgen, is de 
leiderschapsstructuur en iedere rol daarbinnen duidelijk beschreven. 
Deze beschrijving omvat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid 
(medewerkers) enerzijds en het inhoudelijk, functioneel en hiërarchisch 
leiderschap (leiders) anderzijds. 

De tweede invalshoek omvat de complementariteit binnen het hiërarchische 
leiderschap tussen teamverantwoordelijken, afdelingshoofden en 
administrateur-generaal. Die complementariteit is duidelijk bepaald aan de 
hand van de verschillende accenten in de vier leiderschapsrollen (leider, coach, 
ondernemer en manager) van de Vlaamse overheid. 

De laatste invalshoek omvat de complementariteit binnen teams. 
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We geven onze leiders meer inzicht en ondersteunen hen op vlak van 
competentieaanvullend samenstellen of werven van teams. We beantwoorden 
de vraag of alle vereiste talenten en competenties aanwezig zijn om de 
doelstellingen van het team te realiseren. Elke medewerker hoeft niet alle 
competenties te hebben, maar teamleden moeten elkaar wel aanvullen. Dit leidt 
ertoe dat iedereen een passende plaats heeft binnen het agentschap. 

3 … leiderschap dat het ideale evenwicht vindt ... 

tussen de noden en doelen van het agentschap, van zijn medewerkers en 
van zijn leiders.  De leiders van ABB dragen de missie, visie en waarden van 
ABB uit. Ze bouwen mee aan en kennen het strategische kader van ABB. Ze 
gebruiken dit als handvat in hun leiderschap om de agentschapsdoelstellingen 
te realiseren. Onze leiders begrijpen daarnaast de noden van de medewerkers. 
Ze zijn toegankelijk en luisterbereid en houden rekening met de behoeften van 
iedere medewerker. Ze geven kansen om te groeien en hebben aandacht voor 
ieders welzijn. Ze zijn empathisch en respecteren verschillende meningen. Ze 
geven en ontvangen feedback. Ze respecteren elkaars mandaten en afspraken 
die eigen zijn aan de overheidscontext. Onze leiders hebben ten slotte oog voor 
hun eigen noden en dragen zorg voor zichzelf. Ze durven vertrouwen op hun 
intuïtie, leggen verantwoordelijkheden waar ze thuis horen en bewaken hun 
grenzen. 

4 … leiderschap dat zichtbaar … 

 Authentiek is 
 We gaan voor puurheid en échtheid in ons leiderschap. Onze leiders zijn 

betrouwbaar en geloofwaardig. Ze zijn eerlijk en zeggen waar het op staat. 
Ze zijn trouw aan zichzelf en aan hun principes. Ze luisteren naar hun eigen 

 intuïtie, zonder afbreuk te doen aan hun loyaliteit naar ABB toe. 
 
 Bevlogen en positief is 
 Onze leiders zijn zich bewust van hun impact op de werkvloer. Ze tonen een 
 hart voor hun werk en medewerkers, werken met passie en zijn steeds bereid 
 om dat stapje extra te zetten. Ze waarderen een gelijkaardige houding bij hun 

medewerkers. Ze halen voldoening en plezier uit hun werk en bevorderen dit bij 
hun medewerkers. Ze zijn fier op hun medewerkers en op ABB. 

 
 Daadkrachtig en moedig is 

Onze leiders, in het bijzonder de hiërarchisch leidinggevenden, zijn 
besluitvaardig en overtuigend. Ze hebben de moed, durf en het 
doorzettingsvermogen om beslissingen (snel) te nemen. Leiders binnen ABB 
nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen. Ze durven zichzelf in 
vraag stellen. Ze zijn zich bewust van hun talenten en leerpunten en durven 
ook hun fouten toe te geven. Ze stellen verbeterideeën voor de werking van 
ABB voor en stimuleren anderen om hetzelfde te doen. 
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 Integer en respectvol is
Onze leiders overtuigen vanuit hun voorbeeldgedrag. Ze tonen respect voor
medewerkers en elkaar vanuit een verbindende manier van communiceren. Ze
spreken medewerkers consequent aan op hun gedrag.

 Verbindend is
Leiders binnen ABB tonen waardering en appreciatie en zoeken naar
overeenkomsten tussen mensen en meningen. Ze zoeken proactief de
samenwerking op, zowel binnen het agentschap (tussen afdelingen, teams,
sites) als erbuiten (overheen entiteiten) door synergiën te zien en noden
te signaleren. Ze versterken de groepscohesie en werken aan een positieve
werksfeer. Ze faciliteren de samenwerking van medewerkers door hen te
ondersteunen en te ontzorgen.

 Bouwt aan en op vertrouwen
Onze leiders bouwen aan het vertrouwen binnen ABB door de collega’s
waarmee ze binnen én buiten hun eigen teams en afdelingen samenwerken,
beter te leren kennen. Ze maken in hun samenwerking met anderen heldere
afspraken en uiten duidelijke verwachtingen. Ze geven zelf het goede voorbeeld
door hun vertrouwen te tonen, door de gedeelde voordelen van samenwerking
binnen ABB te benadrukken, door informatie te delen, en door er zichtbaar van
uit te gaan dat de medewerkers binnen ABB competent, integer en welwillend
zijn. Leiders binnen ABB bouwen op het vertrouwen dat zo tot stand komt
door medewerkers verantwoordelijkheid en autonomie te geven. Wanneer hun
vertrouwen wordt geschonden, reageren ze duidelijk en daadkrachtig, maar
tonen de bereidheid om het geschonden vertrouwen opnieuw op te bouwen.

 Wendbaar is
Onze leiders gaan flexibel om met wisselende prioriteiten en handelen naar
opportuniteiten die ze opmerken. Ze zijn veerkrachtig en leren uit hun fouten.
Ze tonen veranderbereidheid als persoon en kunnen medewerkers mee trekken
in verandering. Vanuit hun voorbeeldgedrag stimuleren ze medewerkers om
zich naar elkaar toe te bewegen over de zes sites heen. Onze leiders willen
voortdurend leren en zichzelf verder ontwikkelen, zodat zij over de juiste
professionele competenties beschikken om hun leiderschap uit te dragen.

Verantwoordelijke uitgever: Agentschap Binnenlands Bestuur. 
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