
 
 

Functieprofiel 

Diensthoofd personeel & HR 

A4a/A4b 

 

Functietitel Diensthoofd personeel & HR 

Clusters Afdeling ondersteuning 

Plaats in het 
organogram 

Als diensthoofd rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen 
directeur en geef je leiding aan de deskundigen van de 
personeelsdienst. Als diensthoofd maak je deel uit van het 
managementteam.  

Niveau A 

Weddeschaal A4a/A4b 

 

 

Doel van de functie 

1) Het operationeel leiden van de personeelsdienst en het monitoren van het 
personeelsbeheer.  
Binnen de dienst zijn er drie collega’s die het personeelsbeheer voor hun rekening 
nemen. Het diensthoofd zorgt voor een goeie planning, samenwerking en 
taakverdeling van deze collega’s. Daarnaast bewaak je het niveau van 
dienstverlening naar alle medewerkers en zorg je er voor dat de professionele en 
optimistische uitstraling van het lokaal bestuur van Izegem ook door de  
personeelsdienst wordt uitgedragen naar alle stakeholders. 
 

2) Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het HRM beleid. 
Dit omvat het initiëren, uitwerken en stimuleren van een hedendaags HR-beleid en dit 
in nauwe samenwerking met de collega’s van de eigen dienst en van alle 
leidinggevenden. Het HR-beleid moet de medewerkers van de stad en het OCMW 
stimuleren om dagdagelijks het beste van zichzelf te geven. 
 

3) Het diensthoofd is lid van het managementteam.  
Het diensthoofd is het eerste aanspreekpunt voor HR-gerelateerde thema’s in het 
managementteam. Maar binnen het managementteam verwachten we dat iedereen 
ruimer kan en wil denken dan de eigen thematiek. Je hebt dus een algemene 
interesse in het beleid van de stad en wil zelf ook het heft in handen nemen om stad 
Izegem nog te verbeteren. De leden van het managementteam vervullen ook een 
voorbeeldfunctie voor heel de organisatie en vertegenwoordigen de stadsdiensten 
naar het politieke niveau en naar externe partners. 

 

 

 

 

 



 
 

Profiel 

1) Kennis 

- Kennis Decreet Lokaal Bestuur en relevante besluiten.  
- Kennis wet- en regelgeving eigen aan de functie.  
- Kennis van specifieke softwarepakketten.  
- Je bent thuis in een digitale werkomgeving, waaronder Microsoft Office.  

 
 

2) Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Vernieuwen Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve 
ideeën aan te brengen. 
 

 Inzicht in de organisatie Je kan over diensten heen kijken, kent 
ontwikkelingen in de omgeving en je kan 
organisatieparameters bepalen. 
 

Omgaan met 
taken 

Beheren van de 
organisatie 

Je kan structuren en processen opzetten, beheert 
budgetten en voert veranderingen in voor de 
organisatie in haar geheel. 
 

Omgaan met 
medewerkers 

Medewerkers 
ontwikkelen 

Je begeleidt medewerkers in hun groei en gericht 
feedback geven aan medewerkers over hun 
functioneren (prestaties en ontwikkeling). 
 

 Teams aansturen Je stuurt (multidisciplinaire) teams aan in de 
richting van de organisatiedoelstellingen door deze 
te coördineren en door competenties van mensen 
correct in te schatten en in te zetten.  
 

Omgaan met 
relaties 

Adviseren Je kan advies geven en een vertrouwensrelatie 
opbouwen met je partners op basis van je 
expertise. 
 

 Relaties leggen Je bouwt relaties en netwerken op met mensen 
binnen en buiten de organisatie. 
 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Objectieven behalen Je beschikt over inzet, wil en ambitie om resultaten 
te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen 
voor de correctheid van de ondernomen acties.  
 

 Organisatiebetrokkenheid 
tonen 

Je staat borg voor het behalen van de beoogde 
resultaten van de stad en blijft daarom op de 
hoogte van de omgeving waarin de organisatie 
actief is. Je ontwikkelt en houdt de 
organisatiestructuur, het beleid en de doelstellingen 
in stand.  
 

 

 

Verruimende bepaling 

Je bent flexibel in de werkuren. 

  



 
 

Taakprofiel 

Op ieder van de resultaatsgebieden moet je in staat zijn op te treden: 

- adviserend, op vraag van de algemeen directeur of het managementteam; 
- beslissend, binnen de delegaties hem/haar gegeven door de algemeen directeur, het 

managementteam, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad; 
- uitvoerend, als implementatie van de gemaakte keuzes en/of voor de aspecten die 

toepasselijk zijn op de functie binnen de eigen cluster. 
 

Het diensthoofd adviseert de algemeen directeur, het managementteam en de 

leidinggevenden over alle aspecten van het personeelsbeleid en de wijze waarop dit in de 

praktijk wordt toegepast. Hij/zij biedt ondersteuning van de leidinggevenden bij het invullen 

van hun leidinggevende taken en in hun rol als personeelsmanager van hun entiteit. Hij/zij 

zorgt voor dienstverlening zoals zorg voor rechtszekerheid van de medewerkers, het 

informeren van medewerkers, het bemiddelen bij problemen inzake 

personeelsaangelegenheden en het oplossen van juridisch-administratieve problemen.  

Hij/zij heeft zicht op de werksfeer en geeft vorm aan de waarden van de organisatie. 

Net zoals iedere medewerker van de stad haal je professionele voldoening ook uit het 

realiseren van  een maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners en bedrijven, de kern 

van bestaan van onze organisatie.  

Resultaatsgebieden 

1)  Planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de 

personeelsdienst. 

Kerntaken zijn onder meer: 

- Leiding geven aan de eigen medewerkers en hen coachen door o.m. het 
voeren van feedback- en opvolgingsgesprekken, waarbij taakplanning, 
opvolging en jobcoaching centraal staan.  
 

- Coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer. 
Waar mogelijk worden processen digitaal uitgewerkt. Je zorgt, samen met de 
dienst, voor een geïntegreerde en performante personeelsadministratie.  
 

- De eigen medewerkers kansen bieden tot vorming en ontwikkeling. Je 
begeleidt jouw medewerkers en zet hen optimaal in, je staat in voor de 
continuïteit van de dienst.  

 

- Je start tijdig diverse projecten en administratieve procedures op, volgt ze op, 
voert ze mee uit en waakt over een efficiënte toepassing.  
 

- Je zorgt voor de implementatie, opvolging en toepassing van 
organisatiebeheersing, kwaliteitsbeleid en informatiebeheer binnen de dienst.  
 

- Je organiseert de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de 
bestuursorganen moeten worden voorgelegd. 
 



 
 

- Je houdt regelmatig teamoverleg en bevordert de participatie van alle 
medewerkers van de dienst.  
 

- Je zorgt ervoor dat de medewerkers van de dienst de nodige kennis hebben 
voor de uitvoering van hun taken.  
 

- Je voedt klantgerichtheid, efficiëntie, samenwerking, organisatiebetrokkenheid 
en voortdurende verbetering bij de medewerkers door jouw leiderschap en 
voorbeeld.  
 

- Je bent secretaris van het syndicaal overleg.  
 

- Je volgt de wetgeving en regelgeving met betrekking tot personeelsbeheer en 
–administratie nauwgezet op en integreert de opgedane kennis in de werking 
van de dienst.  

 

2)  Ontwikkeling, uitvoering en opvolging van hedendaags HRM 

Kerntaken zijn onder meer: 

- Ontwikkelen en opzetten van adequate HR-processen: diversiteitsbeleid, 
vorming en ontwikkeling, feedbackbeleid, loopbaanmanagement, … Jij neemt 
hierin de lead, en doet dit in nauw overleg met de overige leden van het 
managementteam en de leidinggevenden. 
 

- Coördinatie van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement voor het 
personeel.  
 

- De strategische richting van de organisatie vertalen in een leiderschapstraject 
voor Izegem. Hierbij volg je ook de voortgang van het leiderschapstraject op 
en vertaal je dit naar de IDU-cyclus (instroom-doorstroom-uitstroom).  
 

- Je coördineert de belangrijkste HRM-instrumenten waaronder planning, 
werving en selectie, onthaal, loopbaanbeleid, de feedbackcultuur, VTO-beleid, 
welzijn, waarderingsbeleid en uitstroom, en implementeert deze zo efficiënt 
mogelijk in de organisatie.  

 

- Vertegenwoordigen van het lokaal bestuur in diverse overlegorganen (o.m.  
syndicale onderhandelingen) en instaan voor een goed sociaal klimaat in de 
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de agenda van de 
syndicale overlegstructuren en je neemt de coördinatie ervan op jou.  
 

- Evalueren van effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele 
aanpassing ervan. In het kader hiervan wordt een passend monitoringsysteem 
uitgewerkt. 
 

- Voorbereiden van beleidsvoorstellen voor het college van burgemeester en 
schepenen/vast bureau en de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk 
welzijn, dit in nauw overleg met de algemeen directeur.  
 



 
 

- Je waakt over de rechten en plichten van de werknemers en bouwt verder aan 
een solide juridische basis: rechtpositieregeling, arbeidsreglement, 
arbeidstijdregistratie, organogram, personeelsformatie, …  
 

- Waken over de efficiënte en effectieve vertaling van de strategische visie in 
operationele doelstellingen.  
 

- Luisteren naar, evalueren, ondersteunen van voorstellen van medewerkers 
die passen in de strategische visie en operationele doelstellingen.  

 
- Verzorgen van een duidelijke en correcte communicatie naar de medewerkers 

en het bestuur toe m.b.t. personeelszaken. 
 

- Opmaken en bijsturen van de budgetvoorstellen die betrekking hebben op de 
eigen dienst. 

 

3)  Lid van het managementteam. 

Kerntaken zijn onder meer: 

- Je bent de eerste ambassadeur van de 7 organisatiewaarden waarvoor de 
stad en het OCMW willen staan in functie van het bewaken van het 
maatschappelijk belang: 

1) één team  
2) optimisme 
3) verantwoordelijkheid 
4) flexibiliteit 
5) persoonlijke ontwikkeling 
6) openheid 
7) vertrouwen 

 

- Je bewaakt organisatiebreed mee de eenheid in werking, kwaliteit van de 
organisatie en de werking van de diensten. Hiervoor sta je open om verder te 
kijken dan de eigen dienst. Je bevordert de samenwerking tussen de diensten.  
 

- Vanuit jouw rol als lid van het managementteam neem je de 
verantwoordelijkheid om beleidsadviezen te formuleren naar het bestuur en 
werk je de gekozen beleidsopties loyaal en efficiënt mee uit. 

 
- Je detecteert opportuniteiten, ideeën of financieringsbronnen die het beleid of 

de werking van de stad en het OCMW kunnen verstevigen. 
 

- Je detecteert eventuele risico’s of problemen, brengt deze aan en draagt bij 
tot het gezamenlijk uitwerken van oplossingen. 

 
- Je vervult een voorbeeldfunctie naar alle medewerkers door op en naast de 

werkvloer professioneel gedrag te vertonen en professionaliteit uit te stralen.  
 

- Je vertegenwoordigt het managementteam of de stad Izegem op diverse fora. 
 

- Je neemt zo nodig de secretariaatsfunctie op voor de bijeenkomsten van het 
managementteam, en bij uitbreiding het diensthoofdenoverleg.  

 


