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FUNCTIEKAART 

 

FUNCTIE HR BELEIDSMEDEWERKER (of andere functietitel) 

Functiehouder 0.5 FT 

Plaats in organogram 

 

 

Rapporteert aan: Verantwoordelijke Organisatiegerichte Functies 

 

Back up Back-up zijn voor payroll 

Back-up door leidinggevende 

 

 Resultaatgebieden 

 

1. Samen met de Verantwoordelijke Organisatiegerichte Ondersteuning, 
werken aan de uitbouw van een professioneel HR beleid  en instaan voor 
de coördinatie van de HR processen/domeinen 

Inhoud:  

 Adviseren van het management wat betreft HR-vraagstukken op tactisch, operationeel en 
strategisch niveau 

 Vormgeven en professionaliseren van het HR-beleid op diverse domeinen 
o Leerbeleid, in samen werking met het team ‘Kennis & Expertise’ 
o Loopbaanbeleid 

 Uitvoeren en optimaliseren van het personeelsbeleid 

 

Resultaten:  

 Cliënten en hun omgeving worden omringd door getalenteerde en gemotiveerde teams 

 Professionele teams die durven initiatief nemen op basis van omvangrijke kennis 

 

2. Meebouwen aan een bedrijfscultuur waarbij – naast onze cliënten – ook 
het welzijn van de medewerkers centraal staat  

Inhoud: 

 Initiatieven nemen om  
o de Hubbie-waarden doorheen de organisatie tot leven te brengen 
o de Hubbie kerncompetenties te ontwikkelen bij alle medewerkers 

 het beleidsteam ondersteunen bij initiatieven voor een specifieke cluster/afdeling 

 Ontwikkelen en implementeren van (individuele) programma’s gericht op 
kennisbevordering en persoonlijke ontwikkeling 

 

Resultaten:  

 Betrokken en tevreden medewerkers  
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 Alle medewekers ‘beleven’ de Hubbie waarden en kerncompetenties  

3. Een centrale rol opnemen in het aanwervingsproces  van medewerkers en 
stagiairs 

Inhoud: 

 ‘Employer branding’ ontwikkelen 

 Pro-actief benaderen van de arbeidsmarkt 
o Social media 
o Relaties met scholen 
o Jobdagen 

 Uitwerken van professionele selectieprocedures 

 Plannen en (administratief) afhandelen van sollicitatieprocessen 

 Voeren van sollicitatiegesprekken 

 Uitwerken van een onthaalbeleid van nieuwe medewerkers en stagiairs 
o Introductie van nieuwe collega’s organiseren en opvolgen 

 

Resultaten: 

 Vlot en duidelijk aanwervingsproces 

 Naambekendheid voor Hubbie op sociale media  

 Vlotte integratie van nieuwe collega’s 

 

4. Uitbouwen van rapporteringen voor vastgestelde HR indicatoren ( vb 
VTE, verzuim, loonkost, overuren, verloop, interne mobiliteit, …) en er 
acties aan koppelen. 

Inhoud: 

 Digitaliseren van HR data 

 Zorgen voor een ‘HR dashboard’ en dit updaten 

 Volgens een afgesproken frequentie rapporteren aan het beleidsteam 

 Opzetten van verbeteracties en het beleidsteam ondersteunen bij de toepassing ervan 

 De effecten van verbeteracties opvolgen en bijsturen 

 

Resultaten: 

 Het beleidsteam heeft steeds een goed overzicht van de stand van zaken op vlak van HR 

 Tijdig onderkennen van problemen en er proactief op reageren 

 

5. Directie en leidinggevenden betrekken bij de uitwerking van het HR 
beleid en hen ondersteunen bij het toepassen hiervan 
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Inhoud: 

 Coachen van leidinggevenden in hun rol  

 Toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld sociale wetgeving, 
bedrijfsprocedures en arbeidsovereenkomsten) 

 

Resultaten: 

 Goed uitgedacht beleid  

 Goed functionerend beleid dat up to date wordt gehouden  

 

 

6. Fungeren als vertrouwenspersoon voor medewerkers  en waken over het 
psychosociaal welzijn, in samenwerking met de preventieadviseur  

Inhoud: 

 Fungeren als aanspreekpunt op HR-gebied voor alle medewerkers 

 

Resultaten: 

 Een laagdrempelige en toegankelijke personeelsdienst 

 Het psychosociaal welzijn van Hubbie medewerkers is hoog 
 



7. Nauw samenwerken met collega ’s die instaan voor payroll en 
personeelsadministratie 

Inhoud: 

 Goed zicht hebben op de verschillende statuten en verloningspakketten 

 Fungeren als back-up voor payroll en personeelsadministratie 

 Zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de verschillende personeelsgegevens  

 

Resultaten: 

 Goed werkende personeelsadministratie 

 Correcte payroll 

 

8. Leiden van/participeren in projecten  

Inhoud: 

 Kennis van projectbeheer ontwikkelen en deze kennis delen met collega’s 

 Zelf voorstellen formuleren voor projecten 

 Initiëren en sturen van projecten; lid zijn van een projectteam 

 Collega’s begeleiden en ondersteunen binnen projecten die aanleunen bij het eigen 
expertisedomein 

 

Resultaten: 

 Projecten verlopen efficiënt en bereiken het beoogde doel 

 Medewerkers krijgen groeikansen via projecten 

 Verspreiding van expertise doorheen de organisatie 
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 Competenties 

2.1.1. Algemeen 
 

Verfrissend handelen   Op een innovatieve en creatieve manier handelen om zo 
een verfrissend resultaat te bereiken.   

Verwonderd openstaan   Met open blik kijken, zich flexibel opstellen en bijleren.   

Richting geven met persoonlijk 
leiderschap    

Initiatief nemen om knopen door te hakken en 
verantwoordelijkheid op te nemen om zo steeds de beste keuze te 
maken.    

Verbindend (net)werken   Samen (net)werken in een diverse wereld.   

Helder en transparant 
communiceren   

Op maat van de gesprekspartner communiceren om elkaar zo goed 
als mogelijk te begrijpen en te helpen.  

Durvend ervoor gaan    Initiatief en durf tonen om je nek uit te steken.  

 


