
Marcs loopbaan ging van start. En hij merkte 
al snel dat de Federale Pensioendienst niet 
stilstaat…

Intussen werken we zelfs vooral in de online 
samenwerkingstool “Teams”, waardoor we 
minder mails versturen. Maar niet alleen dat 
is veranderd…

Ook de manier van rekruteren werd grondig aangepakt bij de FPD:

Marc is fier op wat hij achterlaat en gaat  
met een gerust gemoed met pensioen

En vergeet vooral Marcs motto niet:

Onze personeelsdirecteur Marc gaat in oktober 2020, 
na 41 jaar dienst bij de Federale Pensioendienst, 

met verdiend pensioen. Zoals de traditie het voorschrijft, 
legden we hem figuurlijk op de rooster voor een interne 

publicatie. We delen graag zijn meest 
frappante uitspraken met jullie.

“Aangezien mijn ouders allebei  
voor de overheid werkten, kreeg ik het  
met de paplepel mee om te werken ten dienste 
van het algemeen belang. Bovendien was de 
Vlaamse overheid toen nog zeer beperkt. Mijn 
keuze voor de federale overheid was dus zeer 
bewust en logisch.”

“Op 41 jaar tijd is er heel wat 
veranderd. Jaren geleden werkte iedereen 
op papier. Teksten werden uitgeschreven 
met pen en inkt, om ze vervolgens te laten 
overtypen door dactylo’s (typistes). Fouten 
werden verbeterd met Tipp-Ex en bovendien 
kostte het enorm veel tijd om nota’s te 
versturen. Nu krijg je binnen de minuut een 
antwoord op je mail.” “Ook de stijl van leidinggeven valt  

niet meer te vergelijken met vroeger.  
40 jaar geleden was de mentaliteit zeer 
taakgericht met een leidinggevende die 
instructies gaf en verwachtte dat je dat precies 
zo uitvoerde. Dat systeem van ‘Command and 
Control’ stond haaks op wat er veranderde in 
de maatschappij en wat er nu leeft. Vandaag 
zijn we meer mensgericht en spreken we van 
menswaardig leiderschap.”

“We mogen trots zijn op onze huidige manier van rekruteren. 
Vroeger organiseerde het Vastwervingssecretariaat de volledige 
selectieprocedure en kenden we enkel de naam van de medewerker, 
zonder enig contact te hebben gehad. Onze mensen zijn nu opgeleid 
om zelf kandidaten te kunnen interviewen. Zo ontstaat er een vorm van 
verantwoordelijkheid en autonomie, waardoor we betere selecties maken, 
wat in hogere competenties binnen de organisatie resulteert.”

“Ik zie nu veel beloftevolle 
medewerkers. Het zal niet stilvallen achter  
mij, hier zijn mensen die verder  
aan het verhaal binnen de FPD bouwen.  
Daar ben ik gerust in.”

“Durf je te smijten!  
Maak een fout, leer eruit  
en pak het verder op.”


