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Clusterhoofd HRM 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

- Functietitel: Clusterhoofd HRM 
- Graad en rang: Clusterhoofd – Av’ 
- Weddeschaal: A1a – A2a – A3a 

 
PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

- Afdeling: Cluster HRM 
- Leidinggevende: Algemeen directeur 

 
KORTE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 
Als clusterhoofd HRM ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van een 
strategisch en modern HR-beleid. Je geeft leiding aan een team van ongeveer 8 personen en je 
rapporteert aan de algemeen directeur die fungeert als hoofd van het personeel. 
 
1. TAKENPAKKET 
 

• Als hoofd van de cluster HRM ben jij verantwoordelijk voor de algemene HR-strategie. Je zet 

doelstellingen om in een concrete acties en bepaalt de nodige prioriteiten in verschillende 

topics zoals payroll, arbeidsreglementering, employer branding, werving en selectie, opleiding 

& ontwikkeling, ... Je overlegt proactief met de algemeen directeur en het managementteam 

over de nodige klemtonen. Je bent eerder een generalist dan specialist die vanuit de 

helikoptervisie naar alle verschillende domeinen van HR kijkt. 

• Je bent in staat om een meerjarenplanning op te stellen en stuurt het HR-team in functie van 

dit plan aan. 

• Scherpenheuvel-Zichem is een organisatie in volle ontwikkeling. Jouw expertise in change 

management helpt ons om veranderingen binnen de organisatie te faciliteren. We streven 

naar een cluster met efficiënte en klantgerichte processen en jij hebt hierin een sturende rol. 

• Jij slaagt er in om je medewerkers te motiveren en laat jouw HR team schitteren, elke dag 

opnieuw! Je creëert hiervoor een duidelijke visie op de doorstroming van medewerkers, 

bijvoorbeeld groeipaden en opleiding. Verder ontwikkelen en motiveren van medewerkers is 

van cruciaal belang voor een goede werking van de dienst. 

• Je onderhoudt goede contacten met de vertegenwoordigers van de respectievelijke 

vakorganisaties, zowel in het kader van de formele overleg- en onderhandelingscomités als op 

informele basis. 

• Je hebt een analytische ingesteldheid en bent cijfermatig onderlegd om te rapporteren aan de 

algemeen directeur. 

• Je bent lid van het managementteam en werkt zo mee aan de algemene strategie van de 

organisatie. 
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2. FUNCTIE –PROFIEL 
Het functieprofiel omvat de vooropgestelde competenties, de kennis-, gedrags-, inzet en attitude 
vereisten.  
 
Competenties: 
 

• Klantgerichtheid: Zowel interne als externe klanten benaderen vanuit een houding die erop 
gericht is om hen optimaal te ondersteunen in het oplossen van hun problemen en tegemoet 
te komen aan hun wensen en noden. Hierbij rekening houden met de belangen van de eigen 
organisatie en de dienstverlener. Klanten benaderen als een volwaardige partner en 
openstaan voor hun klachten en feedback. 

• Betrokken zijn en kwalitatief handelen: Zich borg stellen voor het behalen van de 
doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief 
voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. 
Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen. 

• Medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen: Medewerkers kunnen aansturen in 
overeenstemming met hun maturiteit, hun competenties en hun taakinhoudelijke 
vaardigheden. Dit veronderstelt dat de leider flexibel is in het toepassen van zijn 
managementstijl en gepast het niveau van een medewerker kan inschatten ten opzichte van 
het competentieprofiel dat voor deze functie vooropgesteld is. 

• Coachen: Systematisch feedback geven over geleverde prestaties. Nagaan wat mogelijke 
oorzaken van falen zijn en door middel van oefeningen en verdere aanwijzingen verder falen 
in de toekomst te vermijden. Doel hiervan is maximale performantie van de medewerkers. 

• Beïnvloeden: Een goede indruk nalaten bij anderen, hen uw voorstel laten aanvaarden en 
hen aanzetten tot actie. 

• Overtuigen: Mensen kunnen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en op basis 
van persoonlijke uitstraling. Standpunten kunnen onderbouwen met rationele argumenten, 
bereid zijn om eigen ideeën ter discussie te stellen, je standpunten kunnen laten aanvaarden 
door anderen, met oog en begrip voor tegenargumenten en weerstanden. 

• Conceptueel denken: Het operationele werkveld kunnen overstijgen en onderliggende 
trends, opportuniteiten, waarden, belangen en noden kunnen detecteren en verwoorden. 
Het hier en nu kunnen loslaten en abstract kunnen redeneren. 

• Processen en procedures vormgeven: De processen en de structuur van de onderneming 
ontwikkelen en opzetten, verspreid over meerdere activiteitsdomeinen en functionaliteiten. 

• Change management: Binnen organisaties veranderingen kunnen introduceren en 
begeleiden. Samen met anderen nieuwe paden bewandelen en op zoek gaan naar 
uitdagingen. Alternatieve wegen durven inslaan. Een stappenplan kunnen opstellen om deze 
veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Eigen verantwoordelijkheden en deze van 
anderen hieromtrent kunnen afbakenen. Kunnen omgaan met weerstanden tegen 
veranderingen. 

• Verantwoordelijkheid opnemen: Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde 
prestaties binnen het gebied waarvoor men verantwoordelijk is en dit tegenover alle niveaus 
van de organisatie. 
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Kennisvereisten 
 

• Grondige kennis van de basisregelgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, 
wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …) 

• Grondige kennis van de specifieke regelgeving in verband met de afdeling of dienst 

• Grondige kennis van moderne managementtechnieken 

• Grondige kennis van de software van de afdeling of dienst 

• Grondige sectorkennis 

• Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel 
 
 
Gedrag, inzet en attitude 
 

• Betrouwbaarheid en inzet 

• Loyaliteit en deontologie 

• Samenwerken 

• Emotionele weerstand en stressbestendigheid 
 
 

 

 


