
Bijlage: Bijkomende informatie met betrekking tot de dienst HR 

Missie  
 
Het aantrekken, selecteren, integreren van medewerkers, het ondersteunen in hun ontwikkeling van medewerkers, 
leidinggevenden en teams die zich in al hun diversiteit goed voelen binnen onze organisatie met het oog op het realiseren 
van de organisatiedoelstellingen 
 
teneinde bij te dragen tot de realisatie van een performante organisatie die: 

• Duidelijk gestructureerd en wendbaar is 

• Waardengedreven en – bewust is 

• Zichzelf voortdurend verbetert en streeft naar innovatie, optimalisatie en excellentie 

• De stakeholder centraal stelt 

• Een aantrekkelijke werkgever is voor gedreven en talentvolle medewerkers 
 

Scope – dienstencatalogus 
 
De hoofdopdrachten van de dienst  HR zijn: 

Overkoepelend: 

• Als Business Partner optreden als strategisch adviseur van het management van de FOD op vlak van human 
resources. 

• Ontwikkelen en up to date houden van toepassingen die het efficiënt en digitaal afhandelen van processen op vlak 
van HR mogelijk maken. 

• Bewaken van de volledigheid en de kwaliteit van de personeelsgegevens. 

• Verzamelen en integreren van personeelsdata en deze analyseren en interpreteren en de nodige rapporteringen 
voorzien.  

• Strategische personeelsplanning en -budget (in samenwerking met Organisatie, Budget & Begroting, …). 

Voorbereiden van een strategisch personeelsplan waarbij op basis van missie, visie, strategische doelen en 

verwachte ontwikkelingen de toekomstige personeelsbehoeften worden in kaart gebracht over een horizon van 3 

jaar en methodieken tot prioritering bepalen om behoeften en beschikbare middelen op elkaar af te stemmen. 

• Instaan voor een tijdige, kwaliteitsvolle, efficiënte, klantgerichte en papierarme afhandeling van de loon- en 
personeelsadministratie via en in samenwerking met PersoPoint. Opvolgen van de SLA met PersoPoint en tijdig 
bijsturen. Zelf blijven uitvoeren van de taken die bij de FOD blijven. Contactpunt zijn voor de medewerkers, Bupa’s, 
enz.  

Personeelsbewegingen 

• Employer Branding: onder leiding van de dienst Communicatie en in samenwerking met de dienst Organisatie, 
meewerken aan het uitwerken van een authentiek en aantrekkelijk imago voor de FOD Sociale Zekerheid dat 
overeenkomt met de identiteit en strategie van de organisatie.  

• Opmaken en opvolgen van het operationeel personeelsplan / actieplan waarbij het strategisch personeelsplan 
wordt vertaald over een horizon van 1 jaar, de kloof tussen de gewenste situatie en het huidig personeelsbestand 
wordt in kaart gebracht en waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen het vermijden van 
kredietoverschrijdingen enerzijds en onderbenutting van de personeelskredieten anderzijds. Voorzien in de nodige 
rapporteringen, zowel naar het management, het directiecomité als de FOD BOSA. 

• Uitwerken van een strategie en aanpak voor het rekruteren en selecteren van medewerkers, deze vertalen naar 
processen, systemen, tools en templates. Het actieplan / operationeel personeelsplan uitvoeren, opvolgen en 
bijsturen waar nodig. Voorzien in de nodige rapporteringen, zowel naar het management, het directiecomité als de 
FOD BOSA. 

• Het uitwerken van een visie omtrent mobiliteit en loopbaan binnen de FOD en vanuit of naar andere organisaties 
teneinde medewerkers kansen te geven te groeien en zich te ontwikkelen en de meest geschikte medewerkers in te 
zetten voor de verschillende noden die er zijn. Initiatieven opzetten om de horizontale, verticale en diagonale 
bewegingen van medewerkers op een succesvolle en transparante manier te begeleiden, rekening houdend met de 



noden van de organisatie enerzijds en de talenten en loopbaanaspiraties van medewerkers anderzijds. De nodige 
processen, systemen, tools en templates hiervoor opzetten, in samenwerking met Talent en Performance 
management.  

• Uitwerken en uitvoeren van een exitbeleid waarbij de medewerkers die de organisatie verlaten, tijdelijk of definitief 
op een professionele manier begeleid worden. Voeren van exitgesprekken teneinde de vertrekredenen in kaart te 
brengen en deze als feedbackmiddel in te zetten om de werking van de organisatie te optimaliseren. 
 

Talent en performance management 

• In samenwerking met Personeelsbewegingen, uitwerken van een onthaal- en integratieaanpak waarbij 
medewerkers op een warme en professionele manier verwelkomd worden in de organisatie en de nodige informatie 
meekrijgen met het oog op een succesvolle integratie binnen de organisatie. Uitvoeren van deze aanpak, opvolgen 
en bijsturen waar nodig. 

• Opmaken van een Globaal OntwikkelingsPlan (GOP): In kaart brengen van de individuele en collectieve 
competenties die nodig zijn voor het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie en van de 
individuele loopbaandoelstellingen van medewerkers. De ontwikkeling ervan op een proactieve manier plannen en 
de geplande ontwikkelingsacties realiseren – zelf of in samenwerking met een externe partner - en opvolgen. Het 
voorziene opleidingsbudget goed beheren. De nodige processen, systemen, tools en templates hiervoor opzetten. 
Voorzien in de nodige rapporteringen, zowel naar het management, het directiecomité als de FOD BOSA. 

• Coördineren van het netwerk van coaches en de aanvragen voor coaching. Garant staan voor een kwaliteitsvolle en 
doelgerichte begeleiding door het netwerk van coaches. Afstemmen van de behoeften aan coaching enerzijds en de 
beschikbare capaciteit aan coaches binnen en buiten de FOD anderzijds. De link leggen met de externe netwerken 
Lumen / Talent+ / Talent on the Move. De nodige processen, systemen, tools en templates hiervoor opzetten. 

• Opzetten van een programma voor leiderschaps- en managementontwikkeling, dit uitvoeren, evalueren en 
bijsturen. 

• Ondersteunen van de organisatie, het management, de teams en de individuele medewerker bij het tijdig en 
kwaliteitsvol uitvoeren van de evaluatiecyclus, confer het reglementair kader, waarbij de cascade van doelstellingen 
(strategisch plan – operationele plannen – teamdoelstellingen – individuele doelstellingen) en het doorleven van de 
waarden van de FOD bewaakt worden, inclusief de specifieke opvolging van de personeelsleden die hun stage tot 
statutair doorlopen. De nodige processen, systemen , tools en templates hiervoor opzetten. Ondersteuning voorzien 
in geval van beroepsprocedures of vragen tot bemiddeling. Voorzien in de nodige rapporteringen, zowel naar het 
management, het directiecomité als de FOD BOSA. 

• Integreren van systemen van feedback (vb. x° feedback) in de relevante HR-processen met het oog op de continue 
verbetering van de werking en ontwikkeling van de medewerkers, leidinggevenden en teams. 

• Ondersteunen van de organisatie en het management bij eventuele tuchtprocedures. 

• Het uitwerken, uitvoeren en opvolgen van een begeleidingstraject voor medewerkers voor wie er geen optimale 
match is tussen de persoon en de functie en / of plaats binnen de organisatie teneinde hen te oriënteren naar een 
zinvolle job in aansluiting met de talenten en loopbaanaspiraties van de medewerker. 
 

Arbeidsvoorwaarden en Welzijn  

• Voorzien van een billijk aanbod op vlak van ‘arbeidsvoorwaarden’ binnen (de ruimte van) het reglementair kader 
van de overheid en dat aansluit bij de visie en strategie van de organisatie. De nodige processen, systemen, tools en 
templates hiervoor opzetten alsook een duidelijke en transparante communicatie. 

• Opmaken, up to date houden en waar nodig bijwerken of bijsturen van het arbeidsreglement en aanvullende 
dienstnota’s inzake arbeidsvoorwaarden, rekening houdend met het reglementair kader en de visie en strategie van 
de organisatie. 

• Opzetten van en coördineren van een FOD-breed welzijnsplatform.  

• Het voeren van welzijns- / tevredenheidsenquêtes, deze analyseren en actieplannen opmaken. 

• In samenwerking met de verschillende partners, opzetten en uitvoeren van een welzijnsbeleid en welzijnsactieplan, 
alsook een diversiteitsbeleid en -actieplan. De acties uitvoeren of de uitvoering ervan coördineren, opvolgen en 
eventueel bijsturen.  

• Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van een absenteïsmebeleid waar ook preventie en re-integratie deel van 
uitmaken.  

• Organiseren van het gezondheidstoezicht voor de personeelsleden van de FOD in samenwerking met Empreva. 

 



Organogram 
 

 
 

 


