
Coach, leader & 
change agent: 
leadership 
development 
door Fin Academy 
rendeert!

Investeren in leadershipsontwikkeling

De Academie heeft de voorbije jaren enorm 
geïnvesteerd in leadershipsontwikkeling. Onze 
leidinggevenden krijgen alle ondersteuning om voluit 
hun rol van coach, leader en change agent te spelen. 
De FOD Financiën is een organisatie in beweging en 
onze leidinggevenden moeten een voortrekkersrol 
spelen.

De Academie helpt hen daarbij via 4 doelgroep-
gerichte leadershipstrajecten: een traject voor 
nieuwe leidinggevenden en eerstelijnschefs, een 
traject voor tactische leidinggevenden, een traject 
voor strategische leidinggevenden en last but not 
least … een traject voor Potential Leaders. Elk van 
de trajecten bestaat uit een evenwichtige mix van 
klassieke opleidingen, workshops, e-Learning, 
intervisies, auto-assessmenttools en optionele 360° 
feedback, coaching en/of mentoring.

En die investering rendeert! Sinds 2012 is de 
tevredenheid over onze leidinggevenden volgens 
onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête gestegen 

met 7,1% tot 71,7%. Dat is bijna 8% boven de 
gemiddelde tevredenheid in onze organisatie. In een 
periode van permanente besparing op personeel 
en aantal kantoren en tal van change-projecten is 
dankzij leadershipsontwikkeling de tevredenheid  
en het engagement van ons personeel gestegen  
en raakt flexibel werken steeds meer ingeburgerd,  
en dit alles in een toch wel rigide overheidscontext 
en een grote decentrale organisatie.

Een resultaat waarop het projectteam én onze 
leidinggevenden trots mogen zijn. Deze L&D Award 
is de perfecte manier om hen in de bloemetjes te 
zetten.

Over de FOD Financiën
De FOD Financiën heeft 220 gebouwen en 
telt 21.738 medewerkers, die actief zijn in één 
van de 6 algemene administraties (Fiscaliteit, 
Inning & invordering, Thesaurie, BBI, Douane & 
accijnzen, Patrimoniumdocumentatie) of één van 
de 5 stafdiensten. Een aantal van deze gedreven 
medewerkers kon je onlangs aan het werk zien in  
de één-reeks “De fiscus”.
In 2014 werd de Academie opgericht om alle L&D-
activiteiten in de FOD Financiën te coördineren.
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