
JOBAT PANELGESPREK: WERKEN IN DE ZORG (3) 

Maak je zorgloopbaan zo  
dynamisch als je zelf wil 
Als het om zorgjobs gaat, denk je eerst aan verpleegkundigen en artsen. Maar een job in de zorg kan er ook heel 
anders uitzien. De zorgsector biedt je namelijk een enorme waaier aan job- en carrièremogelijkheden. Jobat stel-
de een mooi panel van uiteenlopende zorgwerkgevers samen voor een gesprek over alle facetten van werken in 
de zorg. Vandaag in deel 3: hoe kan jouw zorgcarrière eruit zien?

“80 procent van de zogenaamde 
patient journey, het traject dat een 
patiënt of klant aflegt in een zorg-
bedrijf, wordt bepaald door pro-
cessen die niet rechtstreeks gere-
lateerd zijn aan zorghandelingen”, 
klinkt het bij ZORGI, dat zich 
specialiseert in IT-oplossingen 
voor de zorgsector. Binnen zorg- 
instellingen zijn er nu eenmaal 
heel veel diverse profielen aan de 
slag en ICT-ers vormen daarin een 
belangrijke groep. “Zorginstellin-
gen zijn als bedrijven met speci-
fieke activiteiten”, legt Melchior  
Wathelet (ZORGI) uit. “Wij ver- 
talen hun businessnoden in IT- 
oplossingen”.

Maak een carrièreswitch
“Daarom hebben we mensen no-
dig die de zorg kennen”, vervolgt 
Wathelet. “Van onze 350 mede-
werkers komen er veel uit de sec-
tor én sommigen keren er na jaren 
zelfs terug. Dankzij die wisselwer-
king kunnen we de juiste ICT-tools 
ontwikkelen. Bij ZORGI werken 
heel wat ICT’ers en technici, maar 
ook functionele experten met een 
zorg-, financiële of logistieke ach-

tergrond die de ziekenhuiswereld 
van binnenuit kennen.”
Ook binnen FPC Gent en FPC 
Antwerpen kijken we voorbij de 
zorgprofielen, zegt Femke Van 
de Voorde (FPC). “Naast psy-
chiaters, psychologen en ver-
pleegkundigen werken we ook 
met therapeutisch assistenten. 
In deze laatste rol kan je met elk 
zorgdiploma starten. Gezien de 
moeilijke arbeidsmarkt willen we 
nu ook kandidaten zonder zorg-
diploma aantrekken als woon-en 
leefgroepbegeleider. Binnen bei-
de behandelcentra ondersteunen 
we de medewerkers die graag ver-
der willen groeien in het behalen 
van een zorgdiploma waarbij ze 
eventueel kunnen doorstromen 
naar een andere functie of andere 
verantwoordelijkheden kunnen 
opnemen."

Vastroesten hoort er niet bij
UZ Leuven heeft troeven voor wie 
niet ter plaatse wil blijven trappe-
len, zegt Koen Balcaen. “De klini-
sche ladder is een duidelijk carriè-
repad voor verpleegkundigen, maar 
in een huis met 10.000 werknemers 

is meer mogelijk. Je kan referentie-
verpleegkundige worden of expert 
en dat combineren met lesgeven. 
Die mogelijkheden willen we verder 
ontwikkelen, want zo stimuleren we 
innovatie.” 
Collega Peter Hermans vult aan: 
“We hebben diverse professionals 
in data, IT, communicatie, maar 
ook juristen, aankopers en inge- 
nieurs …  Sowieso zijn we groot 
genoeg om je altijd nieuwe kan-
sen te bieden.” Interne mobiliteit 
is daarbij niet hetzelfde als ‘breed 
inzetbaar’ zijn, stipt Koen Balcaen 
nog aan. “Je opleiding en ervaring 
worden altijd naar waarde geschat.”  
De vlakke carrière van een ver-
pleegkundige is een hardnekkig 
cliché, zegt Liesbet Lombaerts 
(GZA): “Doorgroeien en functie-
differentiatie zijn perfect mogelijk. 
Het beroep heeft veel toegevoegde 
functies en taken. Ieder heeft een 
eigen eindverantwoordelijkheid, 
kennis en knowhow. In een multi- 
disciplinair zorgteam behoud je ook 
met je specialisatie toch het over-
zicht. En laten we vooral de basis-
zorg en wie daar bewust voor kiest 
ondersteunen. We hebben de han-
den aan het bed heel hard nodig.” 

Diversifieer je jobinhoud
Ook bij GZA neem je zelf je carrière  
in handen, benadrukt Geert  
Goossens. “In ons loopbaancen-
trum kan je al je mogelijkheden af-
toetsen. Daarnaast speelt je leiding-
gevende een belangrijke rol voor je 
loopbaanplanning.”
ZNA benadrukt de vele facetten van 
de rol van verpleegkundige én de mo-
gelijkheden voor niet-zorgprofielen 
zoals ICT’ers, ingenieurs, duur-
zaamheidsmedewerkers, schoon- 
makers en techniekers. Wim Van 
de Waeter: “Een ziekenhuis is een 
complex ecosysteem dat verschil-
lende profielen met uiteenlopende 
verantwoordelijkheden nodig heeft. 
Dat biedt je kansen om in- en uit 
de pure zorgverlening te switchen. 
Onze grootte en meerdere locaties 
maken die mobiliteit ook mogelijk.” 
Wie eens iets anders wil, heeft vaak 
een positieve drive die we graag 
ondersteunen, zegt Diederik Van  
Noten (ZNA) daarover. “Ons loop-
baancentrum biedt je daar laag-
drempelig de kans toe. Uit- of  
terugtreden in een bepaalde rol, van 
zorg naar IT,… het kan allemaal. 
We spotten daarbovenop zelf actief 
medewerkers met veel potentieel 

 Femke Van de Voorde - FPC  

Peter Hermans - UZ Leuven 



en begeleiden hen. Mensen laten  
voelen dat we investeren in hun ont-
wikkeling, geeft hen vleugels.”

Leren en opleiden  
staan centraal
Zelfontplooiing en levenslang le-
ren verbreden de rol van de ver-
pleegkundige, zegt Jan Van Mierlo  
(Sint-Trudo). “Een regionaal zie- 
kenhuis biedt je volop kansen. Je 
wordt uitgedaagd in je eigen functie, 
neemt deel aan projecten, innoveert 
mee... . Omdat we eigen inbreng in 
de zorgprocessen waarderen, kun-
nen we onze vacatures voor expert- 
verpleegkundigen en hoofdver-
pleegkundigen meestal intern in-
vullen. Wij detecteren competenties 
en goesting, maar we verwachten 
ook dat je permanent wil bijleren. 
En een job op dialyse is heel anders 
dan bij medische beeldvorming, dus 
ook wij duwen je niet zomaar van de 
ene rol in de andere.”
Thuisverpleging, tot palliatieve zorg 
toe, is complex en divers én evolu-
eert mee met de samenleving. In 
die snel veranderende zorgomge-
ving is levenslang leren van belang. 

Binnen thuisverplegingsorganisatie 
Wit-Gele Kruis vullen diverse inter-
ne en externe opleidingen die nood 
in. “Daarbij omvat ‘leren’ zoveel 
méér dan ‘opgeleid worden’ – en 
liefst zo vroeg mogelijk, als stagiair”, 
zegt Sofie De Ceuster. “We focus-
sen op ervaringsgericht leren via 
leermomenten tijdens de zorgver-
lening. Bij de onboarding betrekken 
we medewerkers uit de hele organi-
satie. In de lerende organisatie die 
we willen zijn, brengt overleg met de 
leidinggevende permanent in kaart 
wat je leernood is. Maar als (zorg)
medewerker draag je zelf de verant-
woordelijkheid voor je leertraject.” 

Elke zorgcarrière  
is zinvol
Atypisch zijn de carrièremogelijk-
heden bij de externe dienstverle-
ners. “Onze zorgconsulenten wer-
ken in multidisciplinaire teams 
samen”, zegt Dirk Van de Walle  
(Securex). “We streven creatief en 
innovatief naar welzijn voor onze 
eigen werknemers én bij de klan-
ten voor wie we werken. Als ver-
pleegkundige, preventieadviseur 

of psycholoog ben je bij ons een 
projectmanager voor change. Een 
werknemer overtuigen dat stop-
pen met roken beter is, is veran-
dering begeleiden. Tegelijk vind je 
bij Securex ook zélf een gezonde 
work-lifebalans – denk maar aan de 
drukbezette huisarts die bij ons in 
loondienst wil komen.”
“Als zorgverlener binnen een exter-
ne dienst help je mee om ziekte en 
arbeidsongeschiktheid te voorko-
men door preventieve zorg én draag 
je bij tot het snel en duurzaam re- 
integreren van arbeidsongeschikte 
werknemers. Zo lever je een essen- 
tiële bijdrage tot het verhogen van 
de arbeidsparticipatie en human 
kapitaal van ondernemingen”, vat 
Hilde Vanacker (IDEWE) samen. 
Bij een mutualiteit help je boven-
dien mee om een werkbare sociale 
zekerheid te bewaren, benadrukt 
Anne-Marie Bonroy (CM): “Bo-
vendien wordt als gezondheids-
fonds preventie steeds belangrijker. 
Onze paramedici zoeken mee naar 
de oorzaken van de burn-out waar-
door mensen uitvallen, we werken 
ook samen met de maatschappelijk 
werkers van de ziekenfondsen en 
onze Terug naar Werk-coördinato-
ren begeleiden onze leden naar een 
re-integratie op de arbeidsmarkt. 
De zorg die je levert in dienst van 
een mutualiteit heeft veel meer fa-
cetten dan je denkt.”  
 
 Wieland DE HOON
 (Foto' Koen Bauters)

Dit is het derde artikel in een 
reeks die in september loopt 
in de weekendeditie van Jobat  
De Standaard.  

   

DEELNEMERS AAN HET PANEL 
WERKEN IN DE ZORG:

- Koen Balcaen,   
directeur verpleegkunde UZ Leuven

- Peter Hermans,   
personeelsdirecteur UZ Leuven

- Sofie De Ceuster,   
HR-directeur Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

- Jan Van Mierlo,   
directeur HR Sint-Trudo Ziekenhuis

- Hilde Vanacker,   
directeur medische preventie IDEWE

- Geert Goossens,   
directeur personeel & communicatie GZA

- Liesbet Lombaerts,   
directeur zorg GZA

 - Femke Van de Voorde,   
verantwoordelijke personeelszaken,   
FPC Antwerpen/Gent

- Anne-Marie Bonroy, 
 adviserend arts medische directie CM

- Diederik Van Noten,   
algemeen directeur HR en interne 

 communicatie ZNA

- Wim Van de Waeter,   
algemeen directeur patiëntenzorg ZNA 

- Dirk Van de Walle,  
 director business Knowledge Securex

- Melchior Wathelet,   
CEO ZORGI

 

VOLGENDE WEEK: STARTEN IN DE ZORG

Anne-Marie Bonroy - CM 

 Wim Van de Waeter - ZNA 

Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.              

 Sofie De Ceuster- Wit-Gele Kruis 



De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel zoekt een 
DIRECTEUR GEBOUWEN EN PATRIMONIUM
Bouw je mee aan Brussel? Wil jij het beleid voor het patrimonium van de VGC mee 
vormgeven? Stel je dan kandidaat uiterlijk op 16 oktober 2022. 

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten 
van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  

Brusselminded gebouwenbeheer 

De VGC zoekt een directeur Gebouwen en Patrimonium voor onmiddellijke 
indiensttreding. Je ontwikkelt en implementeert een dynamisch inves-
teringsbeleid voor Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen. Een 
optimaal en polyvalent gebruik van de infrastructuur, een klantgerichte 
aanpak, een e�  ciënt beheer, rationeel energieverbruik, duurzaamheid 
en het vergroten van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het 
vastgoed staan hierbij centraal, zowel bij nieuwbouwprojecten als bij 
renovaties.  

Word jij de nieuwe directeur Gebouwen en Patrimonium?

Je hebt minstens drie jaar leidinggevende ervaring, of acht jaar profes-
sionele ervaring. Je hebt een duidelijke visie over hoe je een meerwaarde 
kunt betekenen voor de VGC als overheidsorganisatie. Je hebt voeling met 
de grootstedelijke context van Brussel. Als lid van het managementcomité 
draag je de missie en de visie van de VGC mee uit. Je bent vertrouwd met 
overheidsmanagement en overheidsfi nanciën en beheerst de regelgeving 
van toepassing in jouw domein. Je neemt initiatief, je bent innovatief en 
werkt klantgericht. Je stelt je dienstbaar op, je bent integer en betrokken. 
Je kunt plannen en organiseren en je weet je team van 28 medewerkers te 
inspireren en te motiveren. 

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan voor deze mandaatfunctie van  
zes jaar, meermaals hernieuwbaar.   

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met zondag 16 oktober 2022 om 0.00 uur.  
Een uitgebreide beschrijving van de functie en wat je van ons kunt 
verwachten, vind je op www.vgc.be/vacatures.
Solliciteer via https://www.searchselection.com/nl/jobs/9724     

De VGC is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. We richten ons tot iedereen die zich aangesproken voelt door  
het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen. 

Foto Zaveldal: Cedric Michiels

PROJECT-ONE.INEOS.COM

EEN UNIEK PROJECT IN DE ANTWERPSE HAVEN
Wij zijn op zoek naar 300 nieuwe collega’s voor de operatie van onze nieuwe ethaankraker.

Project ONE is het megaproject van INEOS in de haven van Antwerpen en de grootste investering in de 
chemische industrie in Europa van de afgelopen 25 jaar. Project ONE zal met ruime voorsprong 
de beste leerling van de klas zijn op het gebied van CO2 uitstoot en streeft ernaar om binnen de 
10 jaar na opstart klimaatneutraal te worden.

Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team, bekijk dan snel op onze website de openstaande vacatures.

De bouw van de ethaankraker is dit jaar van start gegaan en zal vanaf 2026 operationeel zijn.

Wat bieden we:
Een unieke ‘eens-in-je leven’ kans voor iedereen die op zoek is naar een uitdaging.
Een open bedrijfscultuur waar werknemers worden aangemoedigd om initiatief te nemen.
Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.



Senior Manager, Investment Promotion
The Hong Kong Economic and Trade Office 
in Brussels
(Salary starting at 5,700 per month)

Applications are invited for the position of Senior Manager, Investment Promotion in the Invest 
Hong Kong Desk of the Hong Kong Economic & Trade Office (HKETO) in Brussels.  Invest Hong 
Kong (www.investhk.gov.hk) is the department of the Hong Kong Special Administrative 
Region (HKSAR) established to attract and retain foreign direct investment in Hong Kong.
Reporting to the Head of Investment Promotion, the Senior Manager will be responsible 
for identifying, attracting and supporting companies to set up or expand in Hong Kong by 
engaging in strategic planning and execution of investment promotion activities, visits to top 
level executives of leading companies and providing assistance to potential investors with 
special focus on the following markets: Romania, Bulgaria, Croatia and other geographic 
markets covered by the HKETO in Brussels. Travel within Europe is required.

Requirements
•  Bachelor’s degree or equivalent, preferably in Business Administration or 

Economics, a higher degree would be an advantage
•  Minimum of 5 years of international sales and/or business development 

experience, preferably in foreign direct investment promotion or economic 
development at a managerial position

•  Excellent presentation and communication skills in English and Romanian; 
proficiency in other European languages would be an advantage

•  Broad knowledge of the European economies and relevant working experience in 
our priority markets are important. Experience of living and/or doing business in 
Hong Kong would be an asset

• Eligible to take up employment in the EU and to be based in Brussels

How to Apply
Interested applicants are invited to send a covering letter with full CV, and copies of academic 
qualification certificates/transcripts and available references from previous employment by 
post to: Hong Kong Economic and Trade Office, Rue d’Arlon 118, 1040 Brussels, Belgium or 
by email to: general@hongkong-eu.org.
Application closing date: 17 October 2022. Late applications will not be accepted and only 
shortlisted candidates will be notified. 
Full details on our website www.hongkong-eu.org.

Personal data provided by job applicants will be used strictly for recruitment purposes and in 
accordance with applicable personal data regulations

Sectormanager  
Personeel en Organisatie

niveau A5a-A5b – voltijds – contractueel

De functie (in het kort)
• Als sectormanager geef je leiding aan de diensthoofden en beleidsadviseurs uit je 

sector: Communicatie, ICT, Organisatieontwikkeling en Personeel. 

• Je vertaalt het politieke bestuursakkoord naar duidelijke doelen in het meerjarenplan 
en volgt de realisatie ervan op. 

Jouw profiel 
• Je bent een inspirerende en coachende people manager die goed op de hoogte is  

van de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. 

• Je bent vertrouwd met veranderingsprocessen en kan beleidsdoelstellingen en  
plannen vertalen naar concrete doelstellingen.

• Je hebt een masterdiploma én minstens 4 jaar relevante leidinggevende  
managementervaring.

Ons aanbod
Een salaris binnen loonschaal A5a-A5b: minimum 4 459,98 euro bruto per maand  
bij 0 jaar ervaring en 5 551,42 euro bruto per maand bij 10 jaar ervaring. Je kan alle 
ervaring in rekening brengen.

Interessante voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling van het openbaar vervoer, 
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, glijdende werktijden, mogelijkheid tot  
gedeeltelijk telewerk.

Klaar om een spilfiguur te worden binnen de sector Personeel en  
Organisatie bij stad Geel? 

Solliciteren kan tot en met donderdag 29 september 2022 via  
www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. Voeg je cv, motivatiebrief, kopie 
van je masterdiploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 
toe aan je online sollicitatie. Dit laatste document kan je eenvoudig digitaal opvragen 
via de website van je gemeente of via www.burgerprofiel.be.

Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij de dienst Personeel van  
het lokaal bestuur Geel op het nummer 014 56 70 38 of bij Jeroen Smeulders, de  
verantwoordelijke consultant van Motmans & Partners via 011 30 35 06.

Als sectormanager mee bouwen  
aan de dienstverlening  

van Stad Geel,  
de Barmhartige Stede?

Vanden Avenne Commoditi es is gespecialiseerd in de trading en distributi e van landbouwgrondstoff en voor food-, feed- en biofuel-
producti e. Ons innovati ef familiebedrijf realiseert als marktleider een omzet van ruim 1,1 miljard euro. Dagelijks stellen 32 collega’s 
kwaliteit, service en dienstverlening voorop in een horizontale structuur met een no-nonsense mentaliteit. Omwille van onze duurzame 
groei, willen we ons gedreven team in Kortrijk graag versterken met twee bekwame medewerkers (m/v):
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LOGISTIEK BEDIENDE

 FUNCTIE: 
• Verantwoordelijk voor een uitgebreid logisti ek takenpakket.
• Vlekkeloze planning bij het transport van de logisti eke dienst.
• Dagelijks contact met internati onale klanten, leveranciers en logisti eke 
   serviceproviders.
• Service- en kwaliteitsgerichte aanpak van de logisti eke afwikkeling.
• Vlott e samenwerking met een team van gemoti veerde collega’s.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Echte teamplayer met zin voor initi ati ef.
• Oplossingsgerichte en effi  ciënte denker.
• Nauwe samenwerking met medewerkers van andere diensten.
• Betrouwbare back-up voor jouw collega’s.
• Vlott e professionele communicati e N/F/E.

 AANBOD: • Fullti me jobs vol afwisseling en verantwoordelijkheid met een aangename bedrijfscultuur. • In deze historisch, fi nancieel gezonde 
onderneming zijn alle tools aanwezig om professioneel te kunnen werken en groeien. • Je krijgt een boeiende opleidingsperiode, aantrekkelijke 
salarisvoorwaarden en extralegale voordelen volgens jouw inzet en prestati es.

COMMODITY TRADER

 FUNCTIE: 
• Opbouwen langetermijn & solide relati es met klanten.
• Accuraat adviseren en up-to-date houden m.b.t. marktevoluti es.
• Meedenken met de klant en correcte oplossingen op maat leveren.
• Acti ef deelnemen aan onderhandelingen, closing contracten en logisti eke        
   opvolging.
• Opvolgen evoluti es, inspelen op trends en detecteren van nieuwe markten.
• Samen met collega’s trading strategieën bedenken en uitvoeren.

 PROFIEL: 
• Bachelor- of masterdiploma en een relevante werkervaring.
• Geboren onderhandelaar en creati ef commercieel talent.
• Creëren meerwaarde door een sterke overtuigingskracht.
• Vlott e, asserti eve en doelgerichte persoonlijkheid.
• Analyti sch, professioneel en resultaatsgericht.
• Brede interesse in macro economie.
• Uitstekende communicati eve vaardigheden N/F/E.

INTERESSE? Stuur je cv met moti vati e naar info@ago.be. Meer info nodig? Bel naar 056 22 80 64.
Deze vacatures vind je ook op www.ago.be. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van jouw kandidatuur. 
De selecti e gebeurt in exclusieve samenwerking met AGO Internati onal.
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