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Of je nu een maatpak of mantel-
pak draagt, in Gent heeft het 
geen enkele invloed op je carri-
èrekansen. De Stad Gent voert al 

jaren een beleid waarbij vrouwen en mannen 
ook écht gelijke kansen krijgen. “De beste lei-
derschapsstijl is een gemengde”, zegt stads-
secretaris Mieke Hullebroeck.

“Gender is een belangrijk focuspunt in 
ons diversiteitsbeleid en we scoren daar ook 
goed op. Vrouwen in directiefuncties zijn bij 
de Stad Gent geen zeldzaamheid meer. Bij de 
departementshoofden tellen we nu al 30% 
vrouwen. Bij de directeurs, het op een na 
hoogste niveau, zitten er zelfs iets meer vrou-
wen dan mannen. Voor mij is dat een bewijs 
dat gendergelijkheid intussen deel uitmaakt 
van onze organisatiecultuur.” 

Wat doet de Stad Gent dan concreet 
om vrouwen in (top)functies te 
ondersteunen?
“We houden alle functiebenoemingen gen-
derneutraal. Zo hebben we het niet over 
een poetsvrouw of vakman, wel over een 
servicemedewerker of vakmedewerker. We 
zorgen er ook voor dat de gelijke kansen 
al zijn ingebed vanaf het selectieproces. 
We doen altijd een cv-screening op basis 
van objectieve criteria, zoals ervaring en 

diploma. En onze selectiecommissies zijn 
gemengd samengesteld.”

Ook op het niveau van de burgers wil 
de Stad Gent gelijke kansen tussen 
vrouwen en mannen bevorderen. 
Hoe dan?
“We promoten ons als vrouwvriendelijke 
stad: zo ondersteunen we vrouwennetwerken 
en geven we extra subsidies aan acties 
zoals respect voor seksuele diversiteit en 
het doorbreken van genderstereotypering. 
En dan is er nog het Gentse College van 
Schepenen, waarin bijna de helft vrouw 
is. Het is een belangrijk signaal als je stad 
bestuurd wordt door mannen én vrouwen.” 

Nu nog een vrouwelijke 
burgemeester!
“Daar moet de kiezer over beslissen.  Maar 
onze burgemeester is ook een uitgesproken 
voorstander van gendergelijkheid, hoor. We 
mogen nu ook niet in de valkuil trappen om 
ons blind te staren op de tweedeling man-
nen/vrouwen. Volgens mij is het relevanter 
om naar leiderschapsstijlen te kijken. De 
ideale stijl is in mijn ogen een combinatie 
van ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ elemen-
ten: empathisch én daadkrachtig. In die 
cultuur zullen vrouwen zich beter voelen 
om door te groeien.”

Als stadssecretaris bent u 
eindverantwoordelijke voor alle 
stadsdiensten in Gent. Hoe is dit alles 
voor u van toepassing geweest?
“De objectieve selectie- en loonprocedures 
hebben mij zeker geholpen om als vrouw een 
eerlijke kans te krijgen. Maar uiteindelijk zijn dat 
slechts randvoorwaarden. Het belangrijkste is 
dat gendergelijkheid een wezenlijk onderdeel is 
van je bedrijfscultuur. Dat je niet meer kijkt naar 
mannen of vrouwen, maar naar talenten. Toen 
ik een halfjaar geleden stadssecretaris werd, viel 
het mij op dat ik toch een soort van rolmodel 
werd voor de mensen. Dat een vrouw het hoogste 
ambt bekleedde, leefde bij mezelf nog het minst 
van al. Het mag geen belemmerend thema zijn 
voor jezelf, want dan kan je je job niet goed doen. 
Je moet je vooral comfortabel voelen in je functie, 
en niet bezig zijn met het feit dat je vrouw of man 
bent. Pas dan ben je het genderdebat voorbij.”

I n onze alsmaar sneller veranderende 
wereld, is coaching niet meer weg te 
denken. Marleen Boen, managing direc-
tor van Training & Coaching Square en 

master certified coach geeft tekst en uitleg.

Waarom wordt coaching steeds 
belangrijker? 
“We kunnen er niet omheen: de wereld veran-
dert enorm snel en we hadden nog nooit zo veel 
keuzevrijheid om ons leven in te richten, wat alles 
ook enorm beangstigend kan maken en voor keu-
zestress kan zorgen. Men spreekt hierbij over de 
‘VUCA-wereld’: snel veranderend (Volatile), onze-
ker (Uncertain), Complex en vaag (Ambigious). 
Het is een constant evenwicht zoeken tussen afre-
kenen met het verleden en een helder perspectief 
bewaren naar de toekomst toe. Elke manager zal 
beamen dat dat een continue strijd is. Een per-
soonlijke coaching kan helpen om daarvoor de 
juiste mindset te vinden. Vooral flexibel zijn in je 
denken, is hierbij een plus.”

Coaching geeft dus dat extra steuntje 
in de rug.
“Klopt. Mensen komen zichzelf vaak tegen in 
deze VUCA-wereld. Meer zelfs, sommigen dur-
ven al eens over hun grenzen heen te gaan. We 
krijgen te veel prikkels, moeten keuzes maken 

en leggen de lat zo hoog dat ze onbereikbaar 
lijkt. Daarbij maken we onszelf wijs dat we door 
‘meer doen’ gelukkiger worden. Maar jezelf 
bewijzen, doe je niet door elke keer tot het uiter-
ste te gaan. Je eigen veerkracht ontdekken en 
leren respecteren door middel van coaching, 
helpt je om je eigen grenzen te bepalen.”

Moet je als manager je emoties 
kunnen toelaten?
“Als manager in verbinding staan met je mede-
werkers, klanten en aandeelhouders is cruciaal. 
Alleen is het jammer dat de poorten naar onze 
persoonlijkheid vaak gesloten blijven, waardoor 
we ons minder kwetsbaar opstellen. Gelukkig bie-
den wij met Training & Coaching Square trainin-
gen aan om dit weer wat meer toe te laten. Verder 
moet een manager ook steeds flexibel blijven om 
bij te leren. De veranderingscurves volgen elkaar 
in razend tempo op, in welke organisatie dan ook. 
We build the bridge as we walk on it.”

Is coaching enkel voor managers 
nuttig? 
“Zeker niet. Coaching is bestemd voor ieder-
een die iets wezenlijks wil veranderen in zijn 
leven. In een businessomgeving is coaching 
veelvoorkomend door stress over loopbaanwij-
zigingen of organisatieherstructureringen.”

Het darwinisme - waarbij diegene 
die het meest openstaat voor 
verandering overleeft - heeft dus veel 
gelijkenissen met jullie boodschap.
“Charles Darwin heeft inderdaad honderden 
jaren geleden uitgesproken wat we nu zo dui-
delijk zien: ‘het is niet de sterkste in zijn soort 
die overleeft, noch de meest intelligente, 
maar diegene die het meest openstaat voor 
verandering.’ Coaching zorg ervoor dat we op 
een gestructureerde manier stilstaan bij alle 
omgevingsinvloeden en onze eigen evolutie. 
Dit alles draagt bij tot bewustwording, per-
soonlijke groei en keuzevoldoening.”
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We hadden nog nooit zo veel keuzevrijheid 
om ons leven in te richten, wat alles ook 
enorm beangstigend kan maken en voor 
keuzestress kan zorgen.

Wij kijken niet naar mannen of vrouwen, 
maar naar talenten.
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