
 

FUNCTIEBESCHRIJVING HR GENERALIST 

Functietitel HR generalist 

Dienst Personeelsdienst 

Directe leidinggevende Algemeen coördinator 

Plaats in de organisatie De HR generalist rapporteert aan de algemeen coördinator 

Lid van het management team 

Niveau A 

Salarisschaal A1a-A1b-A2a 

Statuut  Contractueel  

 

Algemene informatie 

Doel van de Welzijnskoepel West-Brabant: 

De Welzijnskoepel is een welzijnsvereniging die opgericht werd in november 1999 door 12 OCMW’s. Het 

doel van de welzijnsvereniging is om in de regio Halle-Vilvoorde dé partner te zijn voor samenwerking rond 

welzijn en zorg. Wij doen dat door: 

 

- Specifieke diensten aan te bieden aan de lokale besturen 

- Overleg en afstemming tussen de OCMW’s te organiseren  

- Proactief in te spelen op noden in de regio en zo de lokale besturen te ondersteunen en ontzorgen 

 

Doel van de functie:  

De HR generalist is verantwoordelijk voor het HR beleid van de organisatie en rapporteert daarover aan de 

algemeen coördinator, die de eindeverantwoordelijke is voor het personeel. Hij/zij stemt regelmatig af met 

alle leidinggevenden van de Welzijnskoepel. Concreet staat de HR generalist in voor HR projecten, 

ondersteuning bij specifieke vragen omtrent personeelsbeheer, werving en selectie, vorming training en 

opleiding, en tot slot preventie en welzijn. 

 

  



  

Resultaatsgebieden1 

Beleidsmatig werken 

Instaan voor een efficiënt HR beleid met als doel een optimale werking van de organisatie 

 • Regelmatig overleg plegen met de leidinggevenden 

• Processen en procedures uitwerken 

• Een personeelsbeleid voeren dat een antwoord biedt aan de 

personeelsbehoeften van de organisatie en haar diensten.  

 

Projectmatig werken 

Beheren van specifieke HR projecten met als doel een optimale werking en dienstverlening.  

Kerntaken • De principes en werkwijze van projectmanagement toepassen. 

• Voorbereiden, adviseren, opvolgen en eventueel bijsturen van projecten. 

• De output van projecten, inclusief verbetervoorstellen, implementeren in de 

organisatie. 

 

Ondersteuning bij personeelsbeheer 

Ondersteuning bieden aan leidinggevenden en medewerkers omtrent personeelsbeheer met als doel 

bijdragen aan een correct en efficiënt personeelsbeheer.  

Kerntaken • Antwoorden formuleren bij specifieke vragen 

• Correcte opzoekingen verrichten om tot een antwoord te komen 

• Contact onderhouden met het sociaal secretariaat 

• Regelmatig overleg plegen met personeelsmedewerkers 

 

Werving en selectie 

Instaan voor het wervings- en selectieproces van A tot Z met als doel het aantrekken en aanwerven van 
geschikt personeel. 

Kerntaken • Overleg plegen met leidinggevenden over de personeelsnoden  

• Werving: Proactief acties op touw zetten om medewerkers aan te trekken, 

actief instaan voor de employer branding van de organisatie door het beheer 

van sociale media, specifieke acties, … .  

• Selectie: Contact met (spontane) sollicitanten, vacaturebericht opmaken en 

verspreiden, administratief opvolgen van selectieprocedures, deelnemen 

aan jurygesprekken, verslag opmaken, … 

 

 

 
1 De omschreven resultaatsgebieden en kerntaken omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze functie. De opsomming heeft niet 
de intentie om volledig te zijn. De functie kan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgenomen. 



  

Vorming, training en opleiding 

Instaan voor en vormgeven van het beleid rond vorming, training en opleiding met als doel een permanente 

leerschool voor de medewerkers van de Welzijnskoepel. 

Kerntaken • Vormingsnoden in kaart brengen, in overleg met medewerkers en 

leidinggevenden. 

• Opmaken en opvolgen van het opleidingsplan voor de hele organisatie 

• Aanspreekpunt zijn bij concrete vragen omtrent opleidingen 

 

Preventie en welzijn 

Instaan voor het preventie- en welzijnsbeleid met als doel zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. 

Kerntaken • Regelmatig overleg plegen met de externe preventieadviseur 

• Opvolgen van het jaaractieplan (JAP) en globaal preventieplan (GPP) en de 

opgenomen acties realiseren  

• Organiseren en bijwonen van het comité voor preventie en bescherming op 

het werk (CPBW of HOC) 

 

Competentieprofiel 

Kennis 

Verworven en te verwerven kennis, noodzakelijk om de functie uit te voeren. 

Verworven kennis • Een basis van HR-processen en HR-beleid. 

Te verwerven 

kennis 
• Basiskennis omtrent lokale besturen, in het bijzonder OCMW’s  

• Courante softwarepakketten en specifieke programma’s in functie van het 

werk kunnen gebruiken 

• Bereid zijn bijscholing te volgen indien nodig 

 

Communiceren  

Verzorgt de interactie. 

Indicatoren • Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of 

eigenheden van het doelpubliek 

• Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 

informatief, interactief, …) 

• Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn/haar gedachtegang mee 

• Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn/haar 

boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …) 

• Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om 

inbreng, …) 

 



  

Samenwerken   

Stimuleert de samenwerking binnen zijn/haar entiteit, werkgroepen of projectgroepen. 

Indicatoren • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het 

persoonlijk belang 

• Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren 

• Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt 

consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af 

• Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen 

opdrachten aan te pakken 

• Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve 

samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft 

 

Analyseren  

Legt verbanden en ziet oorzaken. 

Indicatoren • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten 

• Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 

• Benoemt de oorzaken van problemen 

• Detecteert onderliggende problemen 

• Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

 

Resultaatgerichtheid  

Werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen. 

Indicatoren • Toont motivatie en inzet om het gewenste resultaat te behalen. 

• Geeft aan de hand van concrete en meetbare acties aan hoe de doelen 

bereikt zullen worden (wie, wat, wanneer). 

Flexibiliteit  

Past zijn/haar aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

Indicatoren • Schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden 

• Handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe 

gegevens, dringende vragen of behoeften 

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

omstandigheden dat vereisen 

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

aanpak niet geschikt is 

• Staat open voor andere werkwijzen en is bereid zijn/haar aanpak bij te stellen 



  

• Evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de 

beoogde doelstelling. 

• 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 leidt. 

 

Plannen en organiseren  

Plant en organiseert zijn/haar werk effectief. 

Indicatoren • Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden 

en verkrijgt zo overzicht. 

• Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast. 

• Houdt in zijn/haar planning rekening met de begrippen dringend en 

belangrijk. 

• Gaat systematisch en stapsgewijs te werk. 

• Controleert de voortgang van zijn/haar werk en stuurt bij wanneer nodig. 

 

Organisatiebetrokkenheid  

Houdt rekening met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de organisatie. Identificeert zichzelf met 

de organisatie en vertegenwoordigt deze.  

Indicatoren • Handelt volgens de deontologie van de organisatie. 

• Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie. 

• Vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen. 

• Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie.  

 

Kwaliteit en zorgvuldigheid  

Heeft oog voor kwaliteit en tracht deze steeds te verbeteren, blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk 

afleveren. 

Indicatoren • Blijft onder tijdsdruk op details letten. 

• Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met 

kwaliteit. 

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

nauwkeurigheid. 

• Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren. 

• Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden. 

• Maakt gebruik van instrumenten of technieken om de kwaliteit van 

processen, diensten etc te verhogen.  

 


