
 

 

 

 

 

 

RUYSKENSVELD VZW   
HR VERANTWOORDELIJKE  

 VOLTIJDS  -  ONBEPAALDE DUUR 

 

Onze missie 

Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg biedt Ruyskensveld vzw zorg op maat aan gezinnen, kinderen, 

jongeren, hun omgeving en dit op verschillende levensdomeinen. We staan voor een heel divers, sterk 

ondersteunend en vernieuwend aanbod, wat een continuüm van zorg mogelijk maakt.  

We zetten in op de kracht van mensen en zoeken samen hoe we verandering mogelijk kunnen maken. 

Een open dialoog, verbondenheid met de mensen met wie we werken, respect voor ieders eigenheid en 

maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen staan centraal in onze werking. 

  

Wie zijn wij? 

Als erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg begeleiden we 293 hulpverleningstrajecten.  

We bieden residentiële, ambulante en mobiele zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun 

context. Om dit te kunnen realiseren kunnen we rekenen op 220 gemotiveerde en betrokken 

medewerkers. Onze vijf campussen zijn verspreid in Zuid-Oost-Vlaanderen (Erembodegem – Ronse – 

Maarkedal – Zwalm en Geraardsbergen).  

 

Onze waarden  

Ruyskensveld staat voor Krachtgericht, Openheid, Verbondenheid, Empathie en Respect. 

 

 

 

 



Zo ziet de job er uit 

 Je definieert, ontwikkelt en implementeert een coherent en toekomstgericht HR beleid uit,  in lijn 

met de visie en strategie van de organisatie. 

 Je optimaliseert de bestaande HR en administratieve processen in samenwerking met de 

coördinatoren van de vijf campussen en de personeelsmedewerkers binnen de campussen. 

 Je werkt aan een sterk ‘employer branding’ van onze organisatie, waarbij innovatie, 

talentontwikkeling, loopbaanmogelijkheden en medewerkerstevredenheid centraal staan.  

 Je coacht de coördinatoren in hun opdracht als ‘people manager’. 

 Je coördineert de rekrutering, waarbij je streeft naar de meest optimale personeelsbezetting, 

waarbij je rekening houdt met de toegekende middelen en met de noden van de 

campussen/leefgroepen. 

 Je neemt de leiding in het streven naar automatisering van de loonverwerkingsprocessen 

(tijdsregistratie, afwezigheidsregistratie, digitale personeelsdossiers…). 

 Je neemt actief deel aan de collectieve overlegorganen ( Ondernemingsraad en CPBW). 

 Je hebt een zeer goede kennis van het arbeidsrecht en volgt de wijzigingen van het arbeidsrecht op 

en waakt over de toepassing.   

 Je begeleidt, samen met de beleidsverantwoordelijke het kantelingsproces van de organisatie. Wij 

streven hierbij naar meer zelfsturende teams, waarbij alle medewerkers hun talenten en interesses 

ten volle kunnen benutten.  

 Je werkt, samen met de financieel verantwoordelijke aan rapporteringen m.b.t. de 

personeelskengetallen, zodat er een transparant inzicht wordt gegeven met betrekking tot de 

personeelsbezetting en – tevredenheid. 

 Je houdt een vinger aan de pols van het reilen en zeilen van de organisatie en speelt in op de noden 

en verwachtingen van alle medewerkers.  

 Je participeert aan vormingen en intervisies binnen ons netwerk. 

 Je werkt mee aan de uitwerking en realisatie van tijdelijke/permanente projecten die geïnitieerd 

worden binnen de bijzondere jeugdzorg. 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en werkt nauw samen met de collegae die 

overkoepelend werken voor Ruyskensveld met betrekking tot zorg, zorgbeleid, kwaliteit, IT, 

financiën, algemeen beleid  en de aankoop/technisch verantwoordelijken.  

 Je krijgt energie van onze missie als organisatie voor de bijzondere jeugdzorg. 

 Je  vormt een tandem met elke coördinator die instaat voor de operationele leiding van een 

zorgunit.  

 Je werkt nauw samen met de andere collegae pedagogen/psychologen op campusniveau en op het 

niveau van Ruyskensveld. 

 

  



Naar wie kijken we uit? 

 Je beschikt over een masterdiploma humane wetenschappen  en je hebt reeds enkele jaren 

ervaring in diverse aspecten van HR of in een generalistische HR functie. 

 Je beschikt over een grondige kennis van het arbeidsrecht. Kennis van P.C. 319 is een pluspunt. 

 Je hebt ervaring met veranderingsmanagement. 

 Je hebt ervaring met sociaal overleg. 

 Je vindt het een uitdaging om in de zorgsector en in het bijzonder de bijzondere jeugdzorg te 

werken.  

 Je handelt integer, bent discreet en respecteert de vertrouwelijkheid. 

 Je beschikt over een goed conceptueel en analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht en 

met een hands-on mentaliteit. 

 Je sterke communicatievaardigheden stimuleren samenwerking en overleg. 

 Je zin voor initiatief en doorzettingsvermogen stellen je in staat om vernieuwing uit te dragen en 

efficiënt te implementeren. 

 Je handelt diplomatisch en empathisch. 

 Je bent leergierig, flexibel, goed georganiseerd, nauwkeurig en je kan autonoom werken. 

 Je beschikt over een blanco uittreksel goed gedrag en zeden model 2. 

 Je hebt een rijbewijs B, beschikt over een eigen wagen en bent bereid om er verplaatsingen mee te 

maken. 

 

Ons aanbod 

 Verloning volgens barema L1  - PC 319.01.  

 Relevante anciënniteit wordt overgenomen. 

 Vergoeding woon-werkverkeer, tussenkomst dienstopdrachten. 

 De kans op  bijscholing en vorming. 

 Je standplaats is in campus Erembodegem, maar je hebt de bereidheid om op alle campussen 

tewerkgesteld te worden.  

 Je komt terecht in een dynamische, sterk groeiende organisatie waar er heel wat opportuniteiten 

openliggen. 

 

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief en cv, via mail door naar   

Stefaan Kaesteker, algemeen directeur  –  stefaan.kaesteker@ruyskensveld.be en Dorien Meire, huidige 

HR verantwoordelijke  - dorien.meire@ruyskensveld.be en dit vóór 29 januari 2021. 

De sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdagnamiddag  4/02/2021 (1e ronde) en op 

vrijdagnamiddag 12/02/21 (2e ronde).  

mailto:%20stefaan.kaesteker@ruyskensveld.be
mailto:dorien.meire@ruyskensveld.be

