
Deze week: 
werken in de zorg Jobadvertenties vind je zowel  

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

Volgende week in Jobat:
extra jobs in de bouw   

België zoekt minstens 25.000 verpleegkundigen
De moeder van alle knelpuntberoepen, dat is de verpleegkundige. Niet alleen in de zorgsector zelf, maar voor alle jobs. 
In ons land zijn er 25.000 verpleegkundigen tekort. Enkele initiatieven moeten het beroep opnieuw aantrekkelijker maken.

De instroom voor het beroep lijkt te stokken, 
want de populariteit van de verpleegkunde- 
opleidingen neemt bij de start van dit aca- 
demiejaar alweer af. Dat na twee succesvol-
le coronajaren waarin het aantal inschrijvin-
gen voor veel opleidingen zowat verdubbel-
de tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit 
een rondvraag door VRT NWS bij een aantal 
hogescholen voor verpleegkundigen. Terwijl 
de belangstelling in bacheloropleidingen 
verpleegkunde dus lijkt te verminderen, stij-
gen dan weer de inschrijvingen voor de leraren 
opleidingen, een ander knelpuntberoep.
Let wel, het gaat momenteel om voorlopige 
cijfers, want de definitieve telling voor in-
schrijvingscijfers gebeurt pas midden okto-
ber. Maar momenteel lopen de inschrijvingen 
voor de bachelor verpleegkunde ongeveer 
10 procent achter ten opzichte van vorig jaar. 

Volgens zorgambassadeur Candice De Windt 
zijn er in België momenteel 25 à 30.000 ver-
pleegkundigen te weinig en zal dat tekort 
nog toenemen. 

1.000 EURO
Intussen gaan er stemmen op voor ingrepen 
om de opleiding verpleegkunde aantrekke-
lijker te maken, en zijn er ook al een aantal 
initiatieven aangekondigd. Studenten ba-
chelor verpleegkunde die afstuderen in het 
academiejaar 2021-2022 zullen bijvoorbeeld 
1.000 euro krijgen van de Vlaamse overheid. 
Dat bedrag dient onder meer als onkosten-
vergoeding voor de stages in het laatste jaar 
van de opleiding.
Vorig jaar al kregen pas afgestudeerde stu-
denten verpleegkunde een onkostenvergoe-
ding van 1.000 euro van de Vlaamse over-
heid. De reden daarvoor was de verlenging 
van hun opleiding. Tot enkele jaren geleden 
was de bachelor verpleegkunde nog een 
opleiding van drie jaar, maar dat werd uitge-
breid naar vier jaar.  (WiVi)

De Lovie vzw is een sociale organisatie 
actief in heel de Westhoek. Zowel thuis 
als in onze locaties ondersteunen wij 
kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking. Samen met hen, en wie 
voor hen belangrijk is, bouwen we aan 
kwaliteit van leven en een sterk netwerk 
verweven met de samenleving. Meer info 
op www.delovie.be.

Functie: In deze functie sta je in 
voor volgende beleidsdomeinen 
van De Lovie vzw: fi nancieel 
management, boekhouding, 
aankoop, rapportering en IT.

Profi el: Wij zoeken iemand 
met een economisch gericht 
masterdiploma. Ervaring in 
een leidinggevende functie, 
een brede maatschappelijke 
interesse en een hart voor 
personen met een beperking zijn 
noodzakelijk. Je beschikt over 
een sterk analytisch vermogen en 
werkt resultaatsgericht. Goede 
communicatieve vaardigheden 
zijn een evidentie.

Aanbod: Een uitdagende, 
gevarieerde functie in een grote, 
innovatieve en vooruitstrevende 
organisatie. In een aangename, 
respectvolle werksfeer neem je 
een betekenisvolle rol op voor 
zowel collega’s als bewoners. Je 
werkt in een groene omgeving 
en krijgt volop kansen om je 
verder te ontwikkelen. Een 
contract onbepaalde duur met 
een competitief verloningspakket. 
Je werkt nauw samen met 
de andere directieleden 
en verantwoordelijken. Je 
rapporteert aan de algemeen 
directeur.

Wij hebben een vacature voor een voltijds:

FINANCIEEL DIRECTEUR

Geïnteresseerd? Mail een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv tegen 
maandag 10 oktober 2022 naar bart.vallaeys@delovie.be. 

Voor bijkomende inlichtingen kan je bellen naar Bart Vallaeys op het nummer
057 344 255. De vacatures van De Lovie vzw staan breed open, ongeacht gender, 
geloof, nationaliteit, leeftijd ...

www.delovie.be/jobs

www.verdonckbv.be

West-Vlaamse sleutelfuncties
in de not for profitsector?

Ontdek onze unieke expertise en professionele knowhow!

Ziehier recent ingevulde sta� uncties:
ICT-Verantwoordelijke

 Maatwerkbedrijf ’t Veer vzw
Woonzorgmanager - Seniorenzorg Heilige Familie vzw

HR-Medewerker - De Kringwinkel 
Midden-West-Vlaanderen

Stafmedewerker Milieu & Water 
IWVA-Aquaduin

Diensthoofd Verhuring
Sociale Huisvestingsmaatschappij

Afdelingshoofd Financiën 
Woonmaatschappij Ons Onderdak

Verantwoordelijke Zorg - WZC Mater Amabilis

Verzekeringen De Leeuw is op 
zoek naar een productie en/of  

schadebeheerder.



Interesse? Richt je kandidatuur naar offi ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

Volg ons op www.verdonckbv.be

PRODUCTIEMANAGER
people manager • industriële productieprocessen (ref. 54519)

Als productiemanager word je de stuwende kracht die coördineert, superviseert en een kwalitatieve output 
faciliteert. Hiertoe hou je een sterke focus op de continue verbetering van en de controle op de productie-
processen. Daarnaast vertoon je als people manager een sterke betrokkenheid bij de werkvloer en onder-
steun je permanent de shiftleaders. Je kan rekenen op een vlotte samenwerking met de R&D, de production 
development (engineering, maintenance & nieuwe implementaties) en de sales. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de General Manager.

Profi el: • ingenieur vertrouwd met procesindustrie en industriële toelevering • communicatief manager met 
visie • sterk in teamoverleg en decision making • geboeid door de technologie van innovatieve nicheproducten 
• gedreven voor kwaliteit, procesbewaking en lean management.

Dit is wat Exel kan bieden: • een brede en autonome managementfunctie • een performant team • de dynamiek 
van een KMO in combinatie met de synergievoordelen van een toonaangevende, internationale groep • eigen 
ontwikkelde, specifi eke nicheproducten in nauwe samenwerking met de klant • een attractief salarispakket
(te bespreken) + representatieve bedrijfswagen.

EXEL COMPOSITES nv, met hoofdzetel in Finland, is een
internationale groep en een hoogtechnologisch producent van 
composietprofi elen voor diverse industriële toepassingen. In 
België worden profi elen voor de Europese bouw- en transport-
sector ontwikkeld, gefabriceerd en gecommercialiseerd. Als 
subcon tractor voor toonaangevende Europese klanten zoeken 
wij voor de vestiging in OUDENAARDE (65 wkn) een

Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

ZORGCOÖRDINATOR (Ref 130702)

Doorgroeimogelijkheid tot Directeur Zorg
In nauwe samenwerking met de algemeen directeur zal je instaan voor de operationele 
leiding: • aansturing en coaching van de 4 hoofdverpleegkundigen en een 80-tal 
medewerkers • personeelsvoorziening: planning, aanwerving, VTO-beleid, … • continue 
opvolging en verbetering van woon-, leef- en zorgcomfort • optimalisering van processen 
in nauw overleg met het samenwerkingsverband “De Hoeksteen” • centraal aanspreekpunt 
voor alle betrokken partijen: bewoners, familie, interne en externe dienstverleners, 
toeleveran ciers, …

Profi el: • master of bachelor met relevante ervaring in een zorgorganisatie • enthousiast 
peoplemanager met een brede beleidsvisie • teamplayer en oplossingsgerichte coach.

Aanbod: • een cruciale leidinggevende functie met verdere groeikansen • een performant 
personeelsteam en positief werkklimaat • een aangename werkomgeving • een professio nele 
organisatie met een innovatief beleid in ouderenzorg • een aantrekkelijk salarispakket met

diverse extralegale voordelen.

Interesse? o�  ce@verdonckbv.be 
Menen 056 53 11 80 I Oostende 059 26 76 57

TEN ANKER is een recent gerenoveerd woonzorgcentrum te NIEUWPOORT met 146 woon-
gelegenheden, een kortverblijf en een DVC. Wegens interne doorgroei zoeken wij een

Volg ons op
Exclusieve begeleiding door onze professionele HR-partner

www.verdonckbv.be

WZC TEN ANKER Nieuwpoort 
investeert in de toekomst !

Interesse? Richt je kandidatuur naar o�  ce@verdonckbv.be 
Meer info? Jos Verdonck, Personeelspsycholoog,  056 53 11 80

Hartelijk en sociaal, 
dat ben jij helemaal

Elke dag meer dan 4,5 miljoen leden 
helpen om gezond en gelukkig te leven, 
als dat geen job met impact is.

Krijg je ook energie
van mensen te helpen?
Versterk ons team als consulent
(service center/kantoor), dossierbeheerder
of maatschappelijk werker en voel 
de CM vibes.

Solliciteer meteen 
via www.cm.be/cmvibes

Goesting in de match 
van jouw leven? 

Een ruzie onder pubers? Een moeilijke studiekeuze? 
Belangrijke levenskeuzes voor de boeg (zo leek het 
toch op dat moment)? Vrienden konden altijd al bij 
jou terecht voor een luisterend oor én advies. Want jij 
voelt aan wat mensen nodig hebben. Toen al. En nu 
nog steeds. Talenten aan een job helpen die hen op 
het lijf geschreven is, is dan ook een job die op jouw 
lijf geschreven is. Als HR-consultant kan jij he-le-maal 
jezelf zijn.

www.asap.be/nl/jobs/
werken-bij-asap

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN HR?



Onze zorg voor jou 
stopt nooit
Als medewerker van Familiehulp sta 

Familiehulp zoekt:
• Huishoudhulp zorg
• Huishoudhulp dienstencheques
• Verzorgende
• Verzorgende avondzorg 
• Verzorgende opvang zieke kinderen 

Solliciteer nu via www.familiehulp.be, 
bel 0800 11 278 of scan onderstaande 
QR-code.
Met jouw hulp maken we het verschil.

Word deel van 
de familie! 

www.verdonckbv.be

West-Vlaamse sleutelfuncties
in de not for profitsector?

Ontdek onze unieke expertise en professionele knowhow!

ICT-verantwoordelijke - ’t Veer

Woonzorgmanager - Seniorenzorg
Heilige Familie 

HR-Medewerker - De Kringwinkel

Stafmedewerker Milieu & Water - Aquaduin 

Diensthoofd Verhuring - Helpt Elkander 

Afdelingshoofd Financiën - Ons Onderdak

Verantwoordelijke Zorg - WZC Mater Amabilis

Ziehier recent ingevulde 
sta� uncties:

Viro vzw is een groeiende organisatie voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking en een psychische 
kwetsbaarheid. Viro zet in op vernieuwende en kwaliteitsvolle 
dienstverlening in de brede regio rond Brugge.  
 
Als warme werkgever vindt Viro een goede balans tussen 
werk en privé belangrijk. Jij krijgt ruimte om te groeien, samen 
in overleg te gaan en initiatief te nemen.

Een uitgebreide omschrijving 
vind je op jobs.virovzw.be

VOOR ENTHOUSIAST TALENT MET GOESTING!

www.virovzw.be

●	 zorgkundige
●	 allround administratief-financieel medewerker
●	 begeleider

Ook veel niet-zorgjobs in zorg 

Een groot deel van de zogenaamde 
patient journey, het traject dat een 
patiënt of klant aflegt in een zorg- 
organisatie, wordt bepaald door 
taken of processen die niet recht-
streeks gerelateerd zijn aan 
zorghandelingen. Het is dan 
ook logisch dat naast klassieke 
zorgjobs als verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten en artsen, ook 

heel wat niet-zorgjobs opduiken 
in het sectoroverzicht van jobs 
op Jobat. Het gaat hier om alle 
vacatures binnen de zorgsec-
tor, gepubliceerd in de voorbije 
twaalf maanden. Zo zijn onder-
steunende diensten (plaats 5) 
cruciaal. Dat is een brede cate-
gorie. Verder vinden we in het job- 
overzicht ook administratief bedien-

des (op 11), keukenpersoneel (op 22) 
en customer service medewerkers 
(op 23). Verder in de lijst zien we 
dat de sector ook nood heeft aan 
managers en boekhouders. En 
net buiten dit overzicht vinden we 
ook nog management assistenten, 
schoonmakers, verkopers en chauf-
feurs als jobs die in de sector vaak 
worden gevraagd.  (WiVi)

De verpleegkundige en zorgkundige zijn goed voor de helft van de openstaande jobs 
in de zorg. Maar tegelijk telt de sector ook heel wat niet-zorgjobs.

MEEST GEVRAAGDE JOBS IN ZORGSECTOR

1. Verpleegkundige 29,7%

2. Verzorgende / zorgkundige 19,4%

3. Psycholoog / psychotherapeut 6,0%

4. Kinesitherapeut 3,8%

5. Ondersteunende diensten 3,5%

11. Administratief bediende 1,4%

22. Keukenpersoneel 0,7%

23. Customer service 0,6%

27. Directie / managers 0,4%

30. Accounting 0,4%

Bron: Jobat 2021-2022, 
% t.o.v. alle jobs in zorgsector

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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