
 

 

Coördinator personeel & preventiebeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
Alderande ondersteunt in Lokeren volwassenen met een beperking, zowel residentieel als 
ambulant, op diverse domeinen van het leven: wonen, werken en vrije tijd. Tevens 
bouwde Alderande een arbeidszorgproject uit met een lunchbar, tweedehandskledingzaak 
en soepkar. Met een team van 35 medewerkers en vele vrijwilligers ondersteunen we 60 
personen in ons woonbegeleidingsproject en 30 medewerkers in ons arbeidszorgproject. 
 

Functie 

Ter ondersteuning van ons beleidsteam, waarvan je ook deel uitmaakt, zoeken wij een 
gedreven coördinator personeel die tevens ook verantwoordelijk is voor het GDPR en 
preventiebeleid.  Deze veelzijdige functie bestaat enerzijds uit het aansturen en opvolgen 
van de werking van de teams en anderzijds uit het opstellen en evalueren van een 
geïntegreerd GDPR en preventiebeleid.  
 
Coördinator personeel  
 
In Alderande hebben we 5 teams van begeleiders. De zorgcoördinator en ortho-agoge staan 
hen bij met de focus op specifieke cliëntgerichte ondersteuning.  
 
Jouw functie bestaat uit het ondersteunen van de begeleiders en de organisatie van de 
dienstverlening:  

 Je enthousiasmeert en ondersteunt de teams en volgt de teamdynamieken op 
via teamvergaderingen, teamdagen, functioneringsgesprekken en andere 
verbindende communicatie.  

 Je stimuleert de samenwerking en ontwikkeling binnen en tussen de teams. 

 Je zorgt voor ondersteuning zodat de teams zich zelfsturend kunnen organiseren 
binnen het afgesproken kader.  

 Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt inzetten van toegewezen personeel 

en middelen: opmaak en opvolging uurroosters, vervangingen, onthaal nieuwe 

medewerkers, begeleiding stagiairs, …  

 Je stemt de teamwerking en dienstverlening van onze werking af op de missie, 

visie en waarden van onze  organisatie. 

 Je implementeert de beslissingen van het beleidsteam (waarvan je ook deel 

uitmaakt) en kan de teams hierover enthousiasmeren. 

 Je werkt nauw samen met de ortho-agoge, zorgcoördinator Wonen en Werken, 

de personeelsdienst en directie.  

Verantwoordelijke preventiebeleid & GDPR  

Opstellen, uitvoeren en evalueren van een geïntegreerd preventiebeleid, conform de 

wetgeving en met als doel een veilige omgeving creëren voor onze medewerkers en 

cliënten.  

Dit omvat o.m. :  



 opmaak en uitvoering van een globaal preventie- en jaaractieplan 

 opvolging regelgeving & preventieverslagen 

 identificeren van risico’s  

 sensibiliserende rol en voorbeeldfunctie naar medewerkers en cliënten door hen op 
een respectvolle manier te wijzen op veiligheidsrisico’s 

 adviseren van directie en beleidsmedewerkers rond de toepassing van veiligheid en 
gezondheid op het werk  

 
Aansluitend wordt je coördinator van het GDPR –beleid binnen Alderande en zorg je voor 
de verdere implementatie van regelgeving ter zake, opvolging en permanente sensibilisatie 
van medewerkers.  
 
Wie kan solliciteren?  

 Je bent in het bezit van een bachelor diploma of je hebt minstens 5 jaar relevante 
ervaring conform de beschreven verantwoordelijkheden.  

 Voor de opdracht GDPR wordt je begeleid door een externe DPO (Data Protection 
Officer) 

 Voor de opdracht preventiebeleid heb je een diploma preventieadviseur (niveau 3) 
of  ben je bereid een opleiding te volgen. 

 Je hebt ervaring in of sterke affiniteit met de sector en bij voorkeur in de sector 
van mensen met een beperking  

 Je bent een vlotte communicator en bent een constructief, oplossingsgericht en 
motiverende persoon.   

 Je streeft voortdurend naar verbetering van de processen en de organisatie. 

 Je kan zelfstandig en flexibel werken en goed functioneren in een dynamische open 
organisatiecultuur.  

 Je hebt een goede kennis van MS Office (Excel, Word, Powerpoint)  

 
Wat bieden wij? 

 Salaris conform sectorale barema (pc 319.01), met overname van relevante 

anciënniteit.  

 Een contract van onbepaalde duur, jobtime 4/5.    

 Continue vormingskansen.  

 Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen een kleinschalige 
organisatie met enthousiaste medewerkers. 

 
Nog bijkomende informatie? 

Wil je Alderande beter leren kennen? www.alderande.be  

Bijkomende details over de functie: Veerle Van Hyfte, directeur. 

Veerle.vanhyfte@alderande.be of 09/348 02 46.  

 

Solliciteren 

Solliciteren doe je met sollicitatie/motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per e-mail 

naar Veerle Van Hyfte, directeur. Veerle.vanhyfte@alderande.be Wij verwachten je 

sollicitatie uiterlijk op 29 oktober 2021. 

 

Selectieprocedure 

De selectieprocedure start met een preselectie op CV en de sollicitatiebrief. Gevolgd door 

1e selectiegesprekken op 16 & 18 november. Een 2e gespreksronde met een proef kunnen 

daar verder deel van uit maken.  
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