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De CEO, Toon Bossuyt aan het woord: 

 

 

“Voor de familie Bossuyt, de aandeelhouders van BOSS paints en Colora, is het geluk en 

betrokkenheid van onze 350 medewerkers een intrinsiek en strategisch bedrijfsdoel. Het is 

dan ook een evidentie dat HR direct vertegenwoordigd is in ons directiecomité. Dat is al 15 

jaar zo. 

 

We geloven dat de kwaliteit van leiderschap hiervoor bepalend is, maar ook de mate van 

zelfsturing en zelfbewustzijn van alle medewerkers. We denken dat mensen zelf heel goed 

weten wat juist is voor de klant, voor het bedrijf, en willen hen maximaal ruimte geven om 

hierin hun ding te doen. We zijn trots op onze cultuur van echte samenwerking, en 

dienstbaarheid voor elkaar en onze klanten. Een cultuur ook van authenticiteit en 

kwetsbaarheid.  

 

Tegelijk beseffen we dat we nog heel wat stappen vooruit kunnen zetten. De weg naar onze 

droom is nog niet af. Zowel op vlak van ontwikkeling van onze mensen, als de kwaliteit van 

onze HR-systemen (evaluatie, remuneratie, enz...) zijn er nog veel mooie kansen voor groei. 

 

We hebben vandaag een mooi HR-team met 6 competente mensen die echt gedreven zijn om 

die droom waar te maken, maar we zoeken een leider voor dat team. Iemand met eenzelfde 

droom en een scherpe visie wat dat precies is, en ook wat het niet is. Niet noodzakelijk 

iemand die al helemaal weet hoe we dit gaan doen, dat zoeken we samen wel uit, maar 

iemand die weet wat belangrijk is, en die rustig en onbevangen in alle dilemma's kan staan 

die op de weg zullen komen. We zoeken iemand die graag tussen de mensen komt, en goed 

kan luisteren naar hun behoeften en die kan verbinden aan systemen en HR-instrumenten. 

Wat we niet zoeken is een wollig iemand, die blijft hangen in dromen van verbinding. 

Evenmin zoeken we een politieagent of systeemnerd. We zoeken iemand die 

resultaatgerichtheid verbindt met warme menselijkheid, en die strategisch kan denken. 

 

Voel je je aangesproken, heb jij hier echt goesting in? Neem dan snel contact op.  

Laat ons samen die droom waarmaken!” 

 

 

Toon Bossuyt, CEO Boss paints 

 

 

 

 

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=XsszWsKa0v4 

https://www.youtube.com/watch?v=XsszWsKa0v4


 
 

 

1/ BEDRIJF: BOSS PAINTS 

 

 

“Mensen zeggen me soms dat BOSS paints een apart bedrijf is. Dat klopt. Want wij hebben 

geen schrik om anders te zijn. Integendeel, we vinden dat zelfs een beetje leuk. Zo is BOSS 

paints een familiebedrijf in een markt die wordt gedomineerd door multinationals. En zijn wij 

zowel verffabrikant, -groothandelaar als -retailer. Een aparte strategie, die past bij onze 

bijzondere aspiraties. 

Een mooiere wereld dankzij BOSS paints: Er is niets mis met winst maken, maar het is onze 

hoofdprioriteit niet. Onze aandeelhouders dromen ervan om de wereld mooier te maken: 

kleurrijk voor de klanten, inspirerend voor de BOSS paints-medewerkers. En in harmonie met 

de omgeving en de volgende generaties. Daarom zijn wij tegelijk trots op én bescheiden over 

onze realisaties. Want alles kan beter. Gelukkig maar! 

BOSS paints – klaar voor de toekomst: Wij koesteren onze geschiedenis, en verwelkomen de 

uitdagingen van de toekomst vol hoop en ambitie. Wie weet, kruisen onze wegen binnenkort. 

Ik kijk er alvast naar uit.” 

Toon Bossuyt  

CEO BOSS paints 

 

 

1/1 Algemeen 

Als Belgisch familiebedrijf, gevestigd in Waregem, groeide Boss paints al snel uit tot een 

topper in verfproductie en kleurencollecties. Dagelijks verwezenlijkt Boss paints grootse 

dingen dankzij 258 enthousiaste medewerkers! De energie van deze medewerkers is de basis 

van het succes en steeds sterkere groei en vernieuwing. In deze prettige en mensgerichte 

bedrijfscultuur gaan resultaten en aandacht voor de medewerkers hand in hand. 

 

http://www.boss.be/nl-BE/onze-producten/assortiment
http://www.boss.be/nl-BE/jobs/werken-bij-BOSS-paints
http://www.boss.be/nl-BE/wie-is-boss-paints/milieu-en-duurzaamheid
http://www.boss.be/nl-BE/wie-is-boss-paints/geschiedenis


 
 

1/2 Missie, visie en … passie 

 

“Verf en kleur zijn onze passie. Een passie waarmee we jouw leefwereld graag mooier 

maken. We zijn trots op de duurzame kwaliteit van onze verfproducten en diensten. We 

streven ernaar om een gezond rendement te combineren met een groot respect voor mens en 

omgeving. Het is onze droom om met alle klanten, medewerkers en partners op een 

professionele én persoonlijke manier samen te werken.” 

 

 

Focus op de klant 

Uitzonderlijke dienstverlening begint bij klantgerichtheid. Dat vertaalt Boss paints in een 

persoonlijke service en een waaier van diensten. Voor schilders, architecten, winkeliers en 

consumenten. Denk hierbij aan pasklaar kleuradvies en technisch advies. 

Oog voor kwaliteit 

Al meer dan zestig jaar heeft BOSS paints kwaliteit hoog in het vaandel. Die ervaring en 

vakkennis garanderen de klant superieure verven. Die bovendien aan de strengste 

technische en esthetische eisen voldoen.  

Aandacht voor mensen 

Mensen en hun talenten staan centraal in het familiebedrijf: BOSS paints biedt elke 

medewerker een flexibele werkomgeving, een mooi evenwicht tussen werk en privé. En 

ruimte voor persoonlijke wensen en ambities. 

Hart voor het milieu 

Aandacht voor het milieu zit bij BOSS paints in de genen. Elk jaar investeert Boss 
paints een aanzienlijk deel van de winst in duurzame projecten. Bovendien springt 
Boss paints in al zijn activiteiten zorgvuldig om met grondstoffen en energie. 

 

 

http://www.boss.be/nl-BE/onze-producten/assortiment
http://www.boss.be/nl-BE/jobs/werken-bij-BOSS-paints
http://www.boss.be/nl-BE/wie-is-boss-paints/milieu-en-duurzaamheid


 
 

1/3 ID Card van Boss paints 

 

1943 oprichting BOSS paints door Antoon Bossuyt  

1 BOSS paints-hoofdkantoor: in Waregem  

4 BOSS paints-depots voor de professionele schilder in België  

56 colora-winkels in België, 1 in Nederland  

258 BOSS paints-medewerkers  

1477 m² zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor  

3 miljoen liter verf per jaar  

47,85 miljoen euro jaarlijkse omzet 

 



 
 

 

2/ FUNCTIE: HUMAN RESOURCES DIRECTEUR 

 

 

“Voor de familie Bossuyt, de aandeelhouders van BOSS paints en Colora, is het geluk en 

betrokkenheid van onze 350 medewerkers een intrinsiek en strategisch bedrijfsdoel. Het is 

dan ook een evidentie dat HR direct vertegenwoordigd is in ons directiecomité. Dat is al 15 

jaar zo. 

 

We geloven dat de kwaliteit van leiderschap hiervoor bepalend is, maar ook de mate van 

zelfsturing en zelfbewustzijn van alle medewerkers. We denken dat mensen zelf heel goed 

weten wat juist is voor de klant, voor het bedrijf, en willen hen maximaal ruimte geven om 

hierin hun ding te doen. We zijn trots op onze cultuur van echte samenwerking, en 

dienstbaarheid voor elkaar en onze klanten. Een cultuur ook van authenticiteit en 

kwetsbaarheid.  

 

Tegelijk beseffen we dat we nog heel wat stappen vooruit kunnen zetten. De weg naar onze 

droom is nog niet af. Zowel op vlak van ontwikkeling van onze mensen, als de kwaliteit van 

onze HR-systemen (evaluatie, remuneratie, enz...) zijn er nog veel mooie kansen voor groei.” 

 

Toon Bossuyt, CEO Boss paints 

 

 

 

 

2/1 Doel van de functie 

Doel van de functie van HR Directeur is het ontwikkelen en implementeren van een coherent 

HR- en organisatiebeleid voor Boss paints en Colora dat bijdraagt tot de realisatie van de 

bedrijfsdoelstellingen. Naast de klassieke bedrijfsdoelstellingen en de klassieke opdracht 

zoals we die vinden bij elke HR Directeur, ligt heel specifiek voor Boss paints een bijzondere 

uitdaging in het (mee-)realiseren in de droom van de CEO en organisatie: de organisatie 

loodsen naar maximale zelfsturing en zelfbewustzijn bij alle medewerkers, en alle (HR-) 

processen hierop afstemmen. 

 

2/2 Plaats in de organisatie en scope van de functie 

De HR Directeur rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Boss paints en zetelt in het 

directiecomité. De HR Directeur heeft zelf 6 direct reports. 



 
 

Organigram: 

 

 

 

2/3 Taken, verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden 

 Bepalen van de missie, visie en strategie voor de HR- processen. Garanderen dat de 

strategie vertaald wordt in meerjarenplannen en concrete doelstellingen. De 

doelstelling is de afdelingshoofden te ondersteunen in het leiding geven aan de 

medewerkers en in het realiseren van de afdelingsdoelstellingen. En eveneens 

garanderen dat het uitgestippeld HR beleid gekaderd is binnen de algemene missie, 

visie en strategie van BOSS paints en Colora.  

 

 Fungeren als directielid, mee vorm geven aan de algemene missie, visie en strategie 

van BOSS paints, dit via de eigen missie en visie op zijn/haar processen en via de 

inbreng in de missie van de collega directieleden. Dit met als doelstelling een heldere, 

geïntegreerde, coherente koers die gedragen wordt door alle directieleden.  

 

 Uitbouwen van een professionele relatie met de afdelingshoofden met als doelstelling 

hen te ondersteunen zodat zij de eerste-lijnsHRM- rol kunnen opnemen naar hun 

teams toe. Dit om te garanderen dat het HR beleid coherent en geïntegreerd binnen de 

verschillende afdelingen en activiteiten wordt vorm gegeven.  
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 Leiding geven aan en coachen van het team en individuen zodat deze in goede 

samenwerking en gemotiveerd de uitgezette doelstellingen realiseren en dat de groei 

van medewerkers geoptimaliseerd wordt.  

 

 Instaan, in afstemming met de stakeholders, voor de interne organisatie van zijn/haar 

afdeling en processen (budgetten, rapportering, samenstelling team, structuur, …) met 

als doel de effectiviteit en efficiëntie van zijn/haar afdelingen en van de processen 

waarbij zijn/haar afdelingen betrokken zijn.  

 

 Beschikbaar zijn als alternatief aanspreekpunt voor de medewerkers ten aanzien van 

persoonlijke en/of vertrouwelijke vragen. Ten einde specifieke vragen op te lossen 

en/of escallatie te voorkomen en/of zaken te kunnen signaleren naar afdelingshoofden 

en/of input te krijgen voor het HR beleid.  

 

 Up to date blijven qua kennis en ontwikkelingen inzake HR om via die weg de 

beleidsrol optimaal te kunnen opnemen op dit gebied.  

 

 Uitdragen van de BOSS paints missie en waarden en imago.  

 

 …



 
 

 

3/ PROFIEL 

 

 

“We hebben vandaag een mooi HR-team met 6 competente mensen die echt gedreven zijn om 

die droom waar te maken, maar we zoeken een leider voor dat team. Iemand met eenzelfde 

droom en een scherpe visie wat dat precies is, en ook wat het niet is. Niet noodzakelijk 

iemand die al helemaal weet hoe we dit gaan doen, dat zoeken we samen wel uit, maar 

iemand die weet wat belangrijk is, en die rustig en onbevangen in alle dilemma's kan staan 

die op de weg zullen komen. We zoeken iemand die graag tussen de mensen komt, en goed 

kan luisteren naar hun behoeften en die kan verbinden aan systemen en HR-instrumenten. 

 

Wat we niet zoeken is een wollig iemand, die blijft hangen in dromen van verbinding. 

Evenmin zoeken we een politieagent of systeemnerd. We zoeken iemand die 

resultaatgerichtheid verbindt met warme menselijkheid, en die strategisch kan denken.” 

 

Toon Bossuyt, CEO Boss paints 

 

 

  

 Diploma op Masterniveau, of gelijkwaardig door relevante ervaring; 

 Ervaring en/of impact hebben voor een functie op directieniveau: in staat zijn om 

functie-overschrijdend te denken en het algemeen beleid van de organisatie mee vorm 

te geven; 

 Ervaring en/of visie hebben op vlak van zelfsturing; zelfsturing kunnen verbinden met 

de verschillende HR-processen; 

 Nederlands moedertaal met goede kennis van Engels en Frans; 

 Visie en strategie ontwikkelen, richting kunnen aangeven en de organisatie overtuigen 

van deze visie; dit kunnen doorvertalen in concrete beleidsplannen; 

 Relationele vaardigheden: vlot contacten leggen, toegankelijk zijn, spontaan rol van 

klankbord of sparringpartner opnemen, vertrouwen uitstralen, door goed te luisteren 

zich empathisch opstellen; 

 Uitstekende people managementvaardigheden: beschikt over een natuurlijk 

leiderschap dat hem/haar in staat stelt medewerkers te motiveren tot excellente 

prestaties. 

 Leiderschap: in staat zijn om een team te overtuigen en op sleeptouw te nemen, als 

coach medewerkers ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen, medewerkers 

motiveren, coachen en stimuleren; creëren van een klimaat waar medewerkers 

excelleren; 

 Op een bereikbare afstand van Beveren-Leie wonen of bereid zijn er te komen wonen. 

 

 


