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Functieprofiel 

Verantwoordelijke personeel 

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming: Verantwoordelijke personeel 

Organisatie: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Unit: Centrale diensten 

Bepalende rol: Management  Leidinggevende   Specialist   Ondersteunend 

2 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De verantwoordelijke personeel staat in voor de uitwerking, implementatie, evaluatie en 

praktische toepassing van de HR-processen teneinde een kwaliteitsvolle uitvoering van het 

personeelsbeleid te garanderen.  

3 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

3.1 Beschrijving 

 De verantwoordelijke personeel ressorteert hiërarchisch onder de directeur 

 De verantwoordelijke personeel geeft leiding aan de medewerker personeel 

 De verantwoordelijke personeel maakt deel uit van het managementteam 
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3.2 Visuele weergave 

 

4 RESULTAATGEBIEDEN 

 Het mee ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie teneinde de hulp- 

en dienstverlening te realiseren en optimaliseren. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 deelnemen aan en leiden van werkgroepen; 

 uitwerken van projectvoorstellen; opvolgen van ontwikkelingen in het eigen vakge-

bied en de integrale jeugdhulp; 

 deelorganisatie-overstijgend meedenken op alle managementdomeinen als lid van 

het managementteam  

 

 Het coördineren van de operationele inzet van het personeelsbestand in de diverse 

deelorganisaties en de verantwoordelijken ondersteunen in het beheer van de perso-

neelsinzet. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Updaten van het personeelsbestand en het bestand ter bespreking voorleggen aan 

managementteam (minstens elk kwartaal); 

 optimaliseren van de personeelsinzet en de administratieve verwerking van diverse 

personeelsgegevens; 

 coördineren van de  in- en uitdiensttreding en zorgen voor maximale invulling en inzet 

van het personeelsbestand. 

 

 Het uitwerken, uitvoeren en bijsturen van de HR-cyclus met het oog op het aantrekken, 

ontwikkelen en behouden van gedreven en talentvolle medewerkers. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 organiseren en opvolgen van aanwervings- en bevorderingsprocedures; 

 –onthalen van nieuwe personeelsleden; 

 opmaken en opvolgen van de VTO-planning 
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 ondersteunen van leidinggevenden bij het voeren van personeelsgesprekken (uitz. 

Ontwikkelingsgesprekken) op vraag van de leidinggevende. 

 

 Het verzamelen en verwerken van informatie teneinde het personeelsbeleid uit te werken 

en waar nodig bij te sturen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 bijhouden en verwerken van ken- en stuurgetallen; 

 voeren van exitgesprekken; 

 het opvolgen van evoluties inzake sociale wetgeving. 

 

 Het informeren en ondersteunen van het personeel teneinde een transparante en kwali-

teitsvolle dienstverlening te garanderen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 aanspreekpunt voor het personeel inzake sociale wetgeving samen met de mede-

werker personeel; 

 aanspreekpunt voor het personeel inzake vragen m.b.t. visieteksten, procedures en 

verwante documenten m.b.t. personeelsbeleid; 

 aanpreekpunt voor het personeel inzake het arbeidsreglement. 

 

 Het uitwerken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het vrijwilligersbeleid van de VOT met 

het oog op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van gedreven en talentvolle vrij-

willigers. 

 

Voorbeelden van activiteiten: 

 

 Organiseren en opvolgen van activiteiten i.k.v. de Week van de Vrijwilliger; 

 Voeren van kennismakingsgesprekken met kandidaat vrijwilligers; 

 Onthalen van nieuwe vrijwilligers; 

 Opvolgen van de interne noden aan vrijwilligers. 

 

 Het (bege)leiden van de medewerker personeel met het oog op het realiseren van een 

kwaliteitsvolle dienstverlening. 

 

Voorbeelden van activiteiten: 

 

 Dagdagelijks ondersteunen van de medewerker personeel; 

 Voeren van ontwikkelingsgesprekken; 

 Signaleren van vormingsnoden; 

 

 Het inplannen en opvolgen van de vergaderingen van het BOC. 

 

Voorbeelden van activiteiten: 

 

 Opvragen van agendapunten bij de werknemers- en werkgeversdelegatie; 

 Opmaken en verspreiden van de uitnodiging en agenda; 

 Finaliseren van de notulen van het BOC. 

 

 

 Het coördineren van de stageplanning van de VOT. 

 

Voorbeelden van activiteiten 

 

 Aanspreekpunt voor scholen en kandidaat-stagiairs; 

 Opmaken van de stageplanning; 
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 Proactief zoeken van stagiairs wanneer een gereserveerde stageplaats niet kan 

worden ingevuld. 

 

5 ARBEIDSOMGEVING 

 Flexibel uurrooster 

 Dagwerk 

 Psychisch belastend werk 

 Werkt veel met de computer 

 Hoge graad van beschikbaarheid 

6 COMPETENTIES 

6.1 Kerncompetenties 

Kerncompetentie Niveau 

Kwaliteitsgericht handelen 3 

Betrokkenheid 3 

Klant- en cliëntgerichtheid 3 

6.2 Functiecompetenties 

Functiecompetentie Niveau 

Analyseren 4 

Nauwkeurigheid 4 

Problemen oplossen 3 

Plannen en organiseren 3 

Visie ontwikkelen 3 

Stressbestendigheid 3 

6.3 Technische competenties 

Technische competentie Niveau 

Kennis van het officepakket Senior 

Kennis van de sociale wetgeving Senior 

Kunnen toepassen van mondelinge en schriftelijke communicatietech-

nieken 

Senior 

Kennis van loonadministratie Junior 

Kennis van HRM Senior 

Kunnen uitvoeren van personeelsgesprekken Senior 

 


