
ONDERZOEK

Universitair Ziekenhuis Antwerpen als werkgever
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, UZA, is een universitair centrum voor topklinische en klant-

vriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschap-

pelijk onderzoek met een internationale dimensie. Het UZA streeft naar een officiële erkenning als 

magneetziekenhuis.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ 

Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ 

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ 

+:  Een dynamische werkomgeving en vooruitstrevendheid zijn kenmerkend voor het UZA. 

Die dynamiek en de grote autonomie die daarmee gepaard gaat, maakt dat alle medewerkers 

veel groeikansen krijgen. 

!: Innovatief zijn en de nadruk leggen op translationeel onderzoek. De mogelijkheden scheppen 

om innovatief te blijven en daartoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden. 

Feiten en cijfers
- Meer dan 2.700 medewerkers, 38 gespecialiseerde medische diensten, 573 bedden

- 25.292 opnames in 2009, 547.419 consultaties in 2009

- Uitbouw netwerking met andere ziekenhuizen, ook internationaal

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconform salaris, wachtvergoedingen en vergoeding onregelmatige werktijden

- Maaltijdcheques, meer extra vakantiedagen dan de sector

- Uitgebreid opleidingsaanbod, extralegale verzekeringen

- Fietsvergoeding en allerlei kortingen (zoo, pretparken)

universitair ziekenhuis 

antwerpen

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Telefoon: 03/821.30.00

Website: www.uza.be

e-mail: Hildegard.hermans@uza.be
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INTERVIEW

het uza streeft naar de 

erkenning ‘magneetziekenhuis’, 

een concept dat in de verenigde 

staten ontstond. 

Magneetziekenhuizen slagen 

erin om met hun personeelsbeleid 

de beste en meest gemotiveerde 

werknemers aan te trekken. 

Kennis staat centraal in het uza. 

het is het hart van de organisatie. 

Kennis is immers de sleutel om 

topklinische zorg aan te bieden 

en een voorwaarde om talentvolle 

medewerkers aan te werven.

UZA ter introductie 
In 1979 startte het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), 
toen nog AZA met de A van academisch, met 60 bedden. Nu 
zijn het 573. “De voorbije dertig jaar is er veel veranderd”, 
zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. “Één ding bleef 
echter hetzelfde: het UZA biedt nog steeds topklinische en 
klantvriendelijke patiëntenzorg aan. De link met de Universi-
teit Antwerpen is belangrijk voor de academische opleiding 
van onze artsen en het wetenschappelijk onderzoek.” 

Het UZA is het met ongeveer 2.700 medewerkers het klein-
ste universitaire ziekenhuis in België dat op één campus ge-
vestigd is. “Dit heeft zowel voor- als nadelen. Vanuit het per-
spectief van het personeelsbeleid heeft dit zelfs alleen maar 
voordelen. Het is veel gemakkelijker om het engagement en 
de betrokkenheid van onze medewerkers te vergroten”, be-
nadrukt Hildegard Hermans.

Een aantrekkelijk personeelsbeleid is de basis van de UZA-
strategie 2020 en past in het streven naar de erkenning van 
magneetziekenhuis, een concept dat in de Verenigde Staten 
ontstond. Magneetziekenhuizen onderscheiden zich van an-
dere ziekenhuizen omdat ze er met hun personeelsbeleid in 
slagen de beste en meest gemotiveerde werknemers aan te 
trekken. “Leiderschap en het managen en waarderen van 
medewerkers zijn de belangrijkste aandachtspunten voor 
het streven naar de magneetstatus”, stipt Hildegard Hermans 
aan. 

universitair ziekenhuis 
antwerpen is gecertifieerd 
als één van de top 
employers België, 2011
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Verpleegkundigen verschalken 
met stand-up comedy
Voor het aantrekken van nieuwe medewerkers 
doet het UZA een beroep op diverse interne en 
externe rekruteringskanalen. “Onze Comedy 
Clinic, een stand-up comedy avond met be-
kend en opkomend talent is ondertussen goed 
gekend bij kandidaat-verpleegkundigen en valt 
in de smaak. Deze optredens zijn de ijsbrekers 
en vormen een eerste kennismaking met de 
cultuur van het ziekenhuis."
De stages in het ziekenhuis zijn het belangrijk-
ste instroomkanaal voor nieuwe verpleegkun-
digen. “Elke stagiair krijgt een mentor en leert 
zo de knepen van het vak. Stagiairs worden im-
mers onmiddellijk ingeschakeld in de dagelijk-

se werking van een dienst.” Het aanwerven van 
artsen gebeurt zowel via externe begeleiding 
als via eigen, meer informele kanalen, zoals 
het uitgebreide netwerk van de artsen-speci-
alisten in het ziekenhuis. Een ander belangrijk 
instroomkanaal zijn de artsen-specialisten in 
opleiding. “Momenteel vinden we nog rela-
tief gemakkelijk artsen-specialisten, maar ook 
hier is er meer en meer sprake van schaarste. 
Daarom werken we voortdurend aan een spe-
cifiek HR-beleid. We doen dit onder meer door 
te sleutelen aan het remuneratiebeleid. Zo zul-
len jonge artsen in het begin van hun carrière 
financieel sneller groeien. Naast een aantrek-
kelijk basisloon met interessante extralegale 
voordelen hebben we ook een bonussysteem 

Tim Van den Bulcke (33), 
projectleider op de afdeling
innovatieve ICT

“De afdeling innovatieve ICT is heel recent op-

gericht ter ondersteuning van het wetenschap-

pelijk onderzoek binnen het ziekenhuis. Onze 

afdeling houdt zich in hoofdzaak bezig met het 

herkennen van patronen in biomedische gege-

vens. Dit is een zeer boeiend en vooruitstrevend 

onderzoeksdomein. Het zet ons op weg naar de 

zogenaamde persoonlijke geneeskunde waarbij 

elke patiënt binnen afzienbare tijd over een eigen 

genoom beschikt. Het idee bij te dragen tot een 

maatschappelijke doelstelling, namelijk betere 

gezondheidszorg, is zeer stimulerend. Samen-

werken met een internationaal en multidiscipli-

nair team maakt het onderzoek zo mogelijk nog 

boeiender.”
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uitgewerkt." Om de attractiviteit van het UZA 
bij jonge artsen nog te verhogen, worden de 
mogelijkheden om een onderzoekloopbaan te 
combineren met klinisch werk aangemoedigd. 
Het UZA investeert veel in innovatieve ICT om 
het ontwikkelen van nieuwe geneeskundige 
technieken te ondersteunen. Daarom werft het 
ziekenhuis ook meer en meer statistici en bio-
medici aan. Zij bieden de artsen ondersteuning 
bij wetenschappelijk onderzoek. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Een belangrijk criterium om als magneetzie-
kenhuis erkend te worden, is de introductie 
van de klinische ladders. Dit biedt verpleeg-
kundigen de mogelijkheid om hun loopbaan 
ook horizontaal uit te bouwen. “De verpleeg-
kundige sector kenmerkt zich door vrij vlakke 
loopbanen. Men kan enkel verticaal door-
groeien in een hiërarchische functie, bijvoor-
beeld hoofdverpleegkundige. Via de klinische 
ladders kunnen medewerkers doorgroeien 
door uit te blinken in expertise." Tijdens de 
jaarlijkse managementgesprekken met de 
hoofdverpleegkundigen identificeert het UZA 
potentiële leidinggevenden. Vorig jaar deed 
het ziekenhuis een enquête bij hen om na te 
gaan hoe ze aankijken tegen de functie van 
hoofdverpleegkundige. “We vinden moeilijk 
nieuwe hoofdverpleegkundigen en leiding-
gevenden. Misschien zijn die functies niet 

aantrekkelijk genoeg, vroegen we ons af. De 
enquête bewees het tegendeel. Ongeveer een 
kwart van de ondervraagde high potentials 
heeft de ambitie om hoofdverpleegkundige 
te worden. Via een persoonlijk ontwikkelings-
plan dat voortvloeit uit een assessment center 
willen we hen nog beter opvolgen." Het UZA 
stimuleert verpleegkundigen om een master-
opleiding te volgen, die gefinancierd wordt 
door het ziekenhuis. Naast de uitgebreide ma-
nagementopleidingen voorziet het UZA in een 
coachingtraject voor alle leidinggevenden. Ook 
de medische staf heeft de mogelijkheid om dit 
traject te volgen. “Het is belangrijk dat leiding-
gevenden hun medewerkers goed coachen. Dit 
verhoogt de motivatie en het engagement van 
medewerkers.” Het voorbije jaar besteedde het 
UZA veel aandacht aan het invoeren van KPI’s 
(key performance indicatoren). “Zo stimuleren 
we onze hoofdverpleegkundigen om functio-
neringsgesprekken te voeren en voldoende 
opleidingsuren in te plannen. We volgen ook 
de overuren,  de opname van vakantiedagen 
en het ziekteverzuim op.”

Betrokkenheid en engagement
De primaire arbeidsvoorwaarden van het UZA 
zijn vergelijkbaar met andere universitaire zie-
kenhuizen. Wat de secundaire arbeidsvoor-
waarden betreft, scoort het UZA hoog. Extra-
legale verzekeringen, extra vakantiedagen en 

“Betrokken medewerkers zijn een belangrijk 

kenmerk van een magneetziekenhuis. overigens 

dragen medewerkers die betrokken worden bij 

de werking en het gevoerde beleid bij tot de 

realisering van de doelstellingen.” 

Hildegard Hermans, 

personeelsdirecteur UZA
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maaltijdcheques behoren tot de troeven. Ook 
onregelmatige prestaties worden bijzonder 
gewaardeerd. Hoofdverpleegkundigen, afde-
lingshoofden en gespecialiseerde medewer-
kers krijgen extra voordelen in verhouding tot 
de verantwoordelijkheid die men opneemt. 
Voor gespecialiseerde verpleegkundigen, art-
sen en het hogere kader voorziet het UZA een 
prestatiegerichte verloning.
Het ziekenhuis besteedt veel aandacht aan een 
evenwichtige balans tussen werken en privé. 
“We kennen een zeer flexibel werkregime, dat 
zich bijvoorbeeld vertaalt in meer dan 250 ver-
schillende uurroosters. We zijn zeer soepel in 
het toestaan van deeltijds werken, ook voor 
artsen”, zegt Hildegard Hermans. De zieken-
huiscampus beschikt over een eigen kinder-
opvang. Tijdens de zomervakantie organiseert 
het UZA opvang voor kinderen tot 12 jaar. 
Het personeelsverloop in het UZA is vooral 
laag bij medewerkers die langer dan twee jaar 
in het ziekenhuis werken. “Wij zijn een der-
delijns ziekenhuis en dat betekent dat elke 
verpleegafdeling een hoog pathologieprofiel 
heeft: alle patiënten zijn ernstig ziek. Nieuwe 
verpleegkundigen hebben het daar in het be-
gin wel moeilijk mee. Daarom ontwikkelden 
we een mentor-coach project om nieuwkomers 
te begeleiden, te ondersteunen en constant bij 
te scholen. Nieuwe medewerkers krijgen meer 
zelfvertrouwen en worden zelfzekerder in het 

verpleegkundig handelen”, zegt Hildegard Her-
mans. Het project heeft de retentie van nieuwe 
verpleegkundigen verhoogd. 
De vele betrokkenheids- en engagementpro-
jecten zijn even belangrijk voor de retentie van 
medewerkers. “Geëngageerde  medewerkers 
zijn een belangrijk kenmerk van een magneet-
ziekenhuis. Overigens dragen medewerkers 
die betrokken worden bij de werking en het 
gevoerde beleid bij tot de realisering van de 
doelstellingen." ‘UZAloopt’ en ‘UZAfietst’ zijn 
daar mooie voorbeelden van. Onder begelei-
ding van professionele sportcoaches trainden 
collega’s voor de Ten Miles van Antwerpen. 
Vorig jaar stond de beklimming van de Mont 
Ventoux op het programma. “Dit jaar lance-
ren we ‘UZAsport’. De medewerkers maken 
kennis met verschillende sporten zoals tennis, 
zumba of nemen deel aan ‘start-to-sport’. Zo 
willen we ook de minder sportieve medewer-
kers bereiken want een beklimming van de 
Mont Ventoux is niet voor iedereen wegge-
legd”, lacht Hildegard Hermans. “Het doel is 
door samen te sporten de betrokkenheid op 
een aangename manier te verhogen. Het komt 
ook de verstandhouding tussen medisch en 
niet-medisch personeel ten goede.” De ‘think 
magnet meetings’ voor de stafleden en kader-
leden passen ook in dit opzet. “Om de twee 
maanden nodigen we een externe spreker uit 
om over een managementtopic te praten. Zo 

“om de attractiviteit van het uza 

bij jonge artsen nog te verhogen, 

worden de mogelijkheden om een 

onderzoekloopbaan te combineren 

met klinisch werk aangemoedigd.”
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gaf Guillaume Van der Stighelen tips om cre-
atiever te worden te midden van een indruk-
wekkende stoffencollectie in het MHKA.”
UZA besteedt ook aandacht aan een goede 
verstandhouding binnen de teams zelf. “Vo-
rig jaar introduceerden we teambudgetten. 
Elke hoofdverpleegkundige krijgt een budget 
om een teamactiviteit te organiseren. De eni-
ge voorwaarde is dat de activiteit buitenshuis 
plaatsvindt. Daarnaast vragen we om een kort 
verslag te maken met foto’s voor ons perso-
neelsblad PULS.” Bijna alle teams hebben in-
tussen een eerste teamactiviteit achter de rug. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit 
ingebakken in de UZA-cultuur. “Bij de reno-
vatie en verbouwingen van de campus wordt 

gebruik gemaakt van de nieuwste milieuvrien-
delijke technieken en technologie. Maar het 
engagement dat onze medewerkers nemen in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking en 
bij buitenlandse rampen is veel belangrijker. 
Spoedarts Luc Beaucourt slaagt er steevast in 
snel een team van artsen en verpleegkundigen 
te verzamelen om hulp te bieden bij natuur-
rampen zoals onlangs nog in Pakistan. In een 
aantal landen hebben we ook duurzame pro-
jecten lopen. Niet alleen het medisch en ve-
pleegkundig personeel steekt de handen uit 
de mouwen. Onlangs zijn medewerkers van de 
technische dienst samen met de brandweer van 
Boom naar Myanmar getrokken om er nieuwe 
scholen te bouwen.”

Patric Dierckx (52), 
hoofdverpleegkundige 
intensieve zorgen

“Ik werk al 30 jaar op diverse afdelingen inten-

sieve zorgen. Maar hier heb ik voor het eerst in 

mijn carrière het gevoel dat ik écht mensenlevens 

gered heb. Dat is dankzij technieken en techno-

logie waarover het UZA beschikt die nergens 

anders te vinden zijn. Omdat we een universitair 

ziekenhuis zijn, komen vaak jonge patiënten met 

ernstige pathologieën bij ons terecht. Als je die 

mensen kan helpen, geeft dat een ontzettend 

geweldig gevoel.”
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