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FUNCTIE 

 

GRAADNAAM  

FUNCTIENAAM HR-verantwoordelijke  

FUNCTIONELE LOOPBAAN B4-B5 

DIENST 
Interne Organisatie 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Als HR-verantwoordelijke ben je onze expert voor het personeelsbeleid en de personeelsadministratie. Je hebt 

een vertrouwensfunctie, zowel naar het management als naar onze medewerkers.  Door mee te denken over 

een strategisch HR-beleid en het implementeren van een operationeel HR-beleid draag je bij aan het welzijn en 

het optimaal functioneren van onze medewerkers.  Je ondersteunt onze directie en managers bij de uitvoering 

van het HR-beleid. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE  

Rapporteert aan de Algemeen Directeur 

 

KERNRESULTATEN 

KERNRESULTAAT 1 – PERSONEELSADMINISTRATIE 

Dit behelst onder meer: 

▪ Eerste aanspreekpunt voor HR  
▪ Verantwoordelijk voor de personeelsadministratie (contracten, tijdsregistratie,  verloven en 

afwezigheden, …) 
▪ Verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de lonen (in contact met het sociaal secretariaat), 

het verzamelen van data en de opvolging van HR-gerelateerde verzekeringen 
▪ Trekker van onze selectieprocedures en organiseren van selecties 
▪ Vertrouwensrelaties binnen de organisatie uitwerken (met diensthoofden, medewerkers, 

mandatarissen en syndicale delegatie) om noden en gevoeligheden te kunnen signaleren  
▪ Opmaken en communiceren van reglementen en procedures (arbeidsreglement, 

rechtspositieregeling,…)  
▪ Opmaken policy’s en uitschrijven procedures 

 

KERNRESULTAAT 2 – BIJDRAGEN AAN BELEID  

Dit behelst onder meer: 

▪ Door input mee visie ontwikkelen voor een strategisch HR-beleid 
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▪ Het management adviseren m.b.t. het ontwikkelen van het juiste instroom-, doorstroom- en 
uitstroombeleid 

▪ Advies verlenen bij wijzigingen in de sociale wetgeving  
▪ Denken vanuit beschikken over een optimale personeelsbezetting, de juiste mensen, een 

optimale personeelsomkadering en welzijn/werkgeluk 
▪ Uitwerken van een beleid voor Talent Management 
▪ Je zet interne behoeften om naar HR-processen 
▪ Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie. Je bent het aanspreekpunt voor het 

personeel op alle niveaus 
▪ Onderhouden van relaties met de vakbonden 

 

 

KERNRESULTAAT 3 – ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN HR- EN 

ORGANISATIEPROGRAMMA'S 

Dit behelst onder meer: 

▪ Participeren in projecten m.b.t. de interne organisatie en hierbij voor ogen houden of dit een best 
practice kan zijn voor onze dienstverlening naar besturen 

▪ Formuleren van adviezen en voorstellen m.b.t. de ontwikkeling, en implementatie van HR-
programma's (vb. rekruteringsprocedure opzetten, programma over talent management, 
loopbaanplanning ontwikkelen) teneinde het HR-beleid en onze interne organisatie te 
optimaliseren  

▪ Programma's al dan niet in samenwerking met een projectgroep en externe dienstverleners 
uitwerken en implementeren, rekening houdend met de sociale wetgeving, CAO's, interne 
reglementeringen en procedures  

▪ Programma uitwerken rond Talent Management waarin onze VERA Academy en competence centers 
een plaats krijgen 

▪ Risico’s en verandering managen 

 

KERNRESULTAAT 4 – WAARBORGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING 

Dit behelst onder meer: 

▪ Volgen van nieuwe ontwikkelingen en op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en 
technieken.  

▪ Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten die passen bij je vakgebied 
▪ Op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Ervoor zorgen dat procedures en processen 

uitgeschreven en up-to-date zijn, conform afspraken, richtlijnen en regelgeving  
▪ Voldoende aandacht m.b.t. de GDPR bij de uitvoering van je functie 
▪ Een actieve bijdrage leveren aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en 

verhoging van de kwaliteit in de organisatie en bij de besturen 
▪ Gebruik VERA-architectuur – continue kwaliteitszorg 
▪ Registeren en documenteren van kennis mbt je verantwoordelijkheidsdomein 

 

Deze lijst is niet limitatief 
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COMPETENTIES 

 

COMPETENTIES VERWACHTE NIVEAU 

Organisatie-gebonden competenties 

Klantgerichtheid 2 

Betrouwbaarheid 2 

Organisatiebetrokkenheid 2 

Doelmatigheid (resultaatgerichtheid?) 2 

Graad-gebonden competenties 

Conceptueel Denken 1 

Flexibel gedrag 1 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 2 

Voortdurende verbeteren 2 

Nauwgezet 3 

Samenwerken 1 

Functie-gebonden competenties 

Probleemanalyse (analytisch denken) 3 

Initiatief 2 

Organiseren 1 

 

Deze competenties worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. De organisatie-gebonden 

competenties zijn van toepassing op alle medewerkers van de organisatie en staan voor de waarden die we als 

VERA uitdragen. De graad-gebonden competenties zijn van toepassing op alle medewerkers die dezelfde graad 

bekleden. De functie-gebonden competenties zijn specifiek voor elke functie bepaald. 
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ORGANISATIEGEBONDEN COMPETENTIES 

KLANTGERICHTHEID 

= met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van de klanten onderkennen en 

er gepast op reageren 

Verwachte niveau = 2 - Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen 

en problemen die minder voor de hand liggen: 

• Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant 
verder te helpen  

• Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze  

• Denkt en handelt vanuit de noden van de klant in plaats vanuit de noden van het eigen functioneren  

• Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening  

• Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp  

• Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant  

BETROUWBAARHEID 

= Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en 

transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg …) Afspraken 

nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Verwachte niveau = 2 – Brengt sociale en ethische normen in de praktijk 

 

• Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe)  

• Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen  

• Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een 
soortgelijke houding aan.  

• Kan schatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid  

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken  
 

ORGANISATIEBETROKKENHEID 

= Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen 

Verwachte niveau = 2 - Houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie 

 
• Overweegt in de eigen acties en voorstellen de voor- en nadelen voor de organisatie  

• Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf andere doelen 
voorrang kunnen geven  

• Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, waarden, cultuur …)  

• Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen  

• Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de organisatie in  

DOELMATIGHEID 

= Het effectief en efficiënt bereiken van de doelstellingen 

Verwachte niveau = 2 – Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen 

 
• Formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar resultaat, deadline 

bepalen)  

• Geeft aan de hand van concrete acties aan hoe de doelen bereikt zullen worden (wie, wat, wanneer)  

• Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling  
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• Neemt actie om bij te sturen als de doelstellingen in het gedrang komen  

• Zoekt spontaan alternatieven als een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid  

 

GRAADGEBONDEN COMPETENTIES 

CONCEPTUEEL DENKEN / VISIE  

= De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een 

afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

Verwachte niveau = 1 – Plaatst operationele taken en problemen in een ruimere context 

 
• Schat de ruimere consequenties van de eigen acties, voorstellen en beslissingen correct in 

• Denkt kritisch en zelfstandig 

• Kan discipline overschrijdend denken (bv. Bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten, gebruikt 
informatie uit andere domeinen) 

• Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden 

• Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken en geeft de grote 
lijnen aan. 

FLEXIBEL GEDRAG 

= De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende situaties of ten 

aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 

Verwachte niveau = 1 - Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist 

• Verandert zijn agenda en operationele planning afhankelijk van tijdsdruk, nieuwe prioriteiten, dringende 
vragen of behoeften 

• Verhoogt het werktempo als de omstandigheden dat vragen (bv. gewijzigde deadline, tegenslagen, plots 
extra taken, afwezigheid collega's) 

• Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt dat de gekozen aanpak niet geschikt was 

• Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de omstandigheden dat 
vereisen 

MONDELINGE UITDRUKKINGSVAARDIGHEID  

= Je uitdrukken zodat het publiek tot wie je je richt jou begrijpt  

Verwachte niveau = 2 - Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen 

• Richt zich tot zijn gesprekspartner  

• Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk is  

• Biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen  

• Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem niet  

• Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan  

 

VOORTDUREND VERBETEREN 

= Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de afdeling door de bereidheid 

tot voortdurend leren en mee te groeien met veranderingen 

Verwachte niveau = 2 - Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de 

uitvoering van taken 
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• Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, 
informaticatoepassingen, werkmethoden …) 

• Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, 
neemt deel aan congressen …) 

• Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk 

• Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden  

• Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die 
mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen 

NAUWGEZET 

= Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen.. 

Verwachte niveau = 3 - Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 

 
• Levert onder druk kwaliteitsvol werk af  

• Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren  

• Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid  

• Combineert kwantiteit met kwaliteit  

• Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk  

 

SAMENWERKEN 

= Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van 

een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk van belang is voor de eigen dienst of het 

persoonlijk functioneren. 

Verwachte niveau = 1 – Werkt mee, informeert/helpt anderen en pleegt overleg 

 
• Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen  

• Geeft juiste informatie en kennis door aan collega's die nuttig of belangrijk kan zijn  

• Aanvaardt groepsbeslissingen  

• Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen  

• Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep  

• Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen  

• Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht  

• Vraagt spontaan en vooraf de mening van anderen  

 

FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES  

 

PROBLEEMANALYSE (ANALYTISCH DENKEN)  

= Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante 

informatie.. 

Verwachte niveau = 3 - Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers 

  
• Analyseert complexe dossierproblemen en herformuleert die naar hanteerbare vragen  

• Houdt bij zijn analyse rekening met verschillende aanknopingspunten  

• Is in staat inzicht te verwerven in een complexe problematiek  

• Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten  

• Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse  
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INITIATIEF 

= Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. 

Verwachte niveau = 2 - Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te 

lossen (reactief en structureel) 

  
• Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar of brengt ze onder 

de aandacht  

• Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren  

• Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken  

• Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd  

• Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden  
 

ORGANISEREN 

= De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te 

bereiken conform de planning. 

Verwachte niveau = 1 - Organiseert het eigen werk: 

 
• Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af  

• Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn werk afronden  

• Pakt de zaken efficiënt aan  

• Kan inspelen op wijzigende omstandigheden  

• Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht  
 
 

GEWENST PROFIEL  

 

▪ Je bent een echte people person 
▪ Je bent communicatief sterk en hebt inlevingsvermogen 

▪ Je bent integer en discreet  
▪ Je vindt het een uitdaging om mensen te motiveren en te laten samenwerken. 
▪ Je bent thuis in de sociale wetgeving, ervaring in openbare besturen is een meerwaarde maar geen 

must 
▪ Je kan talenten zien bij collega’s en weet hoe je deze talenten stimuleert 
▪ Je bent vertrouwd met projectmanagement en procesoptimalisatie 
▪ Je kan courante softwarepakketten vlot gebruiken 
▪ Je streeft sterk naar kwaliteit in je werk 

▪ Je hebt oog voor continue verbetering 

▪ Je beschikt over goede coachende vaardigheden en people skills 
 


