
ONDERZOEK

UZ Leuven als werkgever
UZ Leuven profileert zich als een ziekenhuis voor topgeneeskunde en streeft ernaar tot de 

internationaal leidinggevende centra te blijven behoren. Als universitair ziekenhuis combineert 

het patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ½
Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ 

Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ 

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ½
+: UZ Leuven is een organisatie met een kloppend hart en dat is te voelen in alle geledingen van de 

organisatie. 

!: De vinger aan de pols houden van wat er in de maatschappij leeft zodat we een Europees referentie-

ziekenhuis blijven. Dit betekent een continue aandacht voor kwaliteit van de patiëntenzorg.

Feiten en cijfers
- Europees referentieziekenhuis

- 8.742 medewerkers, 1.955 bedden

- Grootste universitair ziekenhuis in België 

- Motor van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Arbeidsvoorwaarden
- Groepsverzekering

- Hospitalisatieverzekering 

- Kinderopvang

- Flexibele werkregeling

- Investering in opleiding van de medewerkers

uz Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

Telefoon: 016/33.22.11

Website: www.uzleuven.be

E-mail: info@uzleuven.be
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INTERVIEW

uz Leuven is het eerste Belgische 

ziekenhuis met een internationaal 

erkende JCI-accreditering. Joint 

Commission International (JCI) is 

een organisatie die internationale 

normen vastlegt op het vlak van 

zorgkwaliteit en patiëntenveilig-

heid. Met de accreditering legt 

het ziekenhuis nog meer de focus 

op topkwaliteit en het continu 

verbeteren van de zorgprocessen.

UZ Leuven ter introductie
Met 1.955 bedden en meer dan 8.700 medewerkers is UZ 
Leuven de grootste universitaire ziekenhuisgroep van ons 
land. De dienstverlening van het ziekenhuis is verdeeld over 
verschillende campussen. Naast campus Gasthuisberg zijn 
dat Sint-Pieter en Sint-Raphaël in het centrum van Leuven 
en de campussen van Pellenberg en Lubbeek. Klinische zorg, 
wetenschappelijk onderzoek en een continue ontwikkeling 
en opleiding zijn de fundamenten van het ziekenhuis. Daarbij 
staat kwaliteitsvolle patiëntenzorg centraal. Begin juli 2010 
kreeg UZ Leuven als eerste Belgische ziekenhuis de internati-
onaal erkende JCI-accreditatie toegekend. Joint Commission 
International is een organisatie die internationale normen-
vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. 
“Met het accrediteringsproject willen we onze focus op top-
kwaliteit sterker profileren en de continue verbetering van de 
zorgprocessen en de kwaliteitscultuur stimuleren”, zegt Ma-
rianne Vael, personeelsdirecteur. Kenmerkend voor het zie-
kenhuis is de sterk doorgedreven multidisciplinaire aanpak 
van de zorg waarbij artsen, verpleegkundigen en paramedici 
hun deskundigheid samenvoegen in functie van een optimale 
zorg voor de patiënt. Samen met de K.U.Leuven bouwt UZ 
Leuven een Health Sciences campus op Gasthuisberg. De 
campus huisvest clinici en laboratoriumonderzoekers op één 
fysieke plaats met als ultieme doel: kennis, apparatuur en in-
frastructuur maximaal delen voor innovatie en multidiscipli-
naire samenwerking. 
Als universitair ziekenhuis heeft UZ Leuven niet alleen een 
belangrijke opleidingstaak van toekomstige artsen, maar 
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speelt het ook een belangrijke rol op het vlak 
van innovatieve geneeskunde. “Veel van deze 
innovatieve geneeskunde is gebaseerd op 
onderzoek. Het is onze taak deze innovatieve 
geneeskunde te vertalen in protocollen en te 
verspreiden in de rest van de zorgsector. Dit 
doen we langs drie wegen: via het opleiden 
van nieuwe artsen, maar eens ze afgestudeerd 
zijn, gaan zij vaak elders werken en geven zo 
hun kennis door en via het Vlaams Zieken-
huisnetwerk. Zo evolueren we binnen het net-
werk naar gezamenlijke kwaliteitsafspraken en 
zorgtrajecten”, zegt Marianne Vael. UZ Leuven 
is de spil van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk. 
Dit is een samenwerkingsverband van achttien 
Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het op-

timaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het 
vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en 
management. 

Divers talent 
Artsen, verpleegkundigen en paramedici lopen 
het meeste in de kijker in een ziekenhuisomge-
ving. Maar om het ziekenhuis te doen draaien, 
heeft UZ Leuven een brede waaier van compe-
tenties nodig, zoals financiële experts, admini-
stratieve talenten, informatici, ingenieurs, on-
derhoudspersoneel en medewerkers keuken”, 
zegt Marianne Vael. De IT-afdeling van het zie-
kenhuis telt 116 medewerkers. Het ziekenhuis 
rekruteert het hele jaar door een brede waaier 
van nieuwe talenten. “Ondanks de blijvende 

Koen Balcaen, 
directeur verpleegkunde en 
patiëntenbegeleiding

“Na mijn studies van verpleegkunde volgde ik 

een masteropleiding in ziekenhuismanagement 

en startte ik mijn carrière in UZ Leuven begin de 

jaren ’90. Als prille veertiger heb ik er sindsdien 

een aantal functies en werkgevers opzitten. Elke 

stap was en is echter weloverwogen en zo ook 

de stap terug naar Leuven. De ongebreidelde dy-

namiek om toonaangevend te zijn en te blijven 

zowel op het vlak van het onderzoek, als het on-

derwijs als de zorg uit zich niet louter op papier 

maar is te voelen in elk gesprek met de mede-

werkers die je ontmoet. Het huis is gekenmerkt 

door een bijzonder amicale sfeer en dit ondanks 

zijn omvang. Dit is omdat heel veel medewerkers 

een lange en vaak gevarieerde carrière hebben 

doorlopen en daardoor een rijk sociaal netwerk 

hebben opgebouwd.”
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schaarste van het aanbod in de zorgberoepen 
zoals verpleegkundigen, vinden we nog altijd 
de juiste medewerkers. Niet alleen het univer-
sitaire karakter en de grootte van het zieken-
huis trekken nieuwe medewerkers aan. Ook 
ons streven naar innovatieve geneeskunde en 
de grote verscheidenheid aan ziektebeelden 
en zorg die we verstrekken, maken het tot een 
boeiende werkomgeving. Medewerkers komen 
niet alleen in een klinische omgeving terecht. 
De mogelijkheden om aan onderzoek te doen 
zijn ook groot”, zegt Marianne Vael. Sommige 
niet-medische profielen, zoals ingenieurs die 
verantwoordelijk zijn om de nieuwbouw- en 
renovatiewerken in goede banen te leiden, zijn 
op de arbeidsmarkt moeilijker te vinden. 
Om voldoende kandidaten te vinden, benadert 
het ziekenhuis proactief de arbeidsmarkt. On-
dermeer door samen te werken met andere 
instanties om zorgberoepen aantrekkelijker te 
maken bij zowel toekomstige verpleegkundi-
gen, artsen en paramedici. Het sensibiliseren 
van studenten naar bepaalde zorgrichtingen, 
stimuleert een voldoende grote instroom.  
“We onderhouden nauwe contacten met de 
K.U.Leuven en andere onderwijsinstellingen in 
de regio, zoals de Katholieke Hogeschool Leu-
ven. Naast onze jaarlijkse jobbeurs nodigen we 
in meer informele ontmoetingsavonden laat-
stejaars studenten kinesitherapie of ingenieurs 
uit om kennis te maken met het ziekenhuis en 

de diverse carrièremogelijkheden. We zoeken 
ook naar manieren van functiedifferentiatie 
waarbij we nagaan of een bepaalde zorg daad-
werkelijk door een arts of een verpleegkundige 
moet verstrekt worden." 
Om zijn aantrekkelijkheid en waarden als 
werkgever nog meer te onderlijnen, lanceerde 
het ziekenhuis onlangs een nieuwe employer 
branding campagne. “In deze campagne spe-
len we met kleuren en woorden die de wereld 
van UZ Leuven oproepen, maar naast hun 
medische betekenis verwijzen deze woorden 
ook naar het talent, gedrevenheid, flexibiliteit, 
verwachtingen en ambities van medewerkers." 

Investor in people
Hoogstaande kwalitatieve zorg staat centraal in 
UZ Leuven. Die missie heeft ook een impact op 
het personeelsbeleid van het ziekenhuis. Zorg 
dragen voor mensen die zorgen voor mensen, 
is de kern van het personeelsbeleid. “Hoog-
waardige zorg aan patiënten en het consolide-
ren en verder uitbouwen van onze positie als 
topreferentiecentrum is enkel mogelijk als we 
er voor zorgen dat het competentieniveau van 
onze medewerkers hoog is en blijft. Ook werk-
vreugde is belangrijk. Dat betekent medewer-
kers alle kansen geven zich te ontplooien, want 
zij zetten zich dag na dag in voor een veilige en 
kwaliteitsvolle patiëntenzorg."
UZ Leuven hecht daarom veel belang aan com-

“hoogwaardige zorg bieden aan patiënten 

en het consolideren en verder uitbouwen 

van onze positie als topreferentiecentrum is 

enkel mogelijk als we er voor zorgen dat het 

competentieniveau van onze medewerkers 

hoog is en blijft.”

Marianne Vael, 

personeelsdirecteur
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petentiemanagement. “De achterliggende filo-
sofie is ‘hoe kunnen we zinvol omgaan met het 
beschikbare talent’ en tegelijkertijd loopbaan-
paden creëren. Enkele jaren geleden is gestart 
met het structureren van de zorgorganisatie 
volgens zorgpaden. Ondertussen beschikken 
we over 250 zorgpaden. Dit wil zeggen dat 
per ziektebeeld een bepaald zorgprogramma 
wordt vastgelegd. In dergelijke programma’s 
werken verschillende disciplines samen. Om 
de verschillende schakels goed op elkaar af 
te stemmen en te bepalen wie welke taak op 
zich neemt, is competentiemanagement van 
groot belang. Via het systeem van zorgpaden 
krijgen medewerkers de kans hun takenpakket 
te verbreden en meer verantwoordelijkheid op 
te nemen." Alle functiebeschrijvingen worden 
geactualiseerd en aan de personeelsleden ter 
beschikking gesteld. “Een functieomschrijving 
omvat het doel van de functies en alles wat je 
voor een job moet kennen, kunnen en zijn. De 
vereiste opleiding dus, maar ook de vereiste 
kennis, vaardigheden, attituden, gedragingen 
en verantwoordelijkheden. Deze functiebe-
schrijving dient als basis voor het jaarlijkse 
functioneringsgesprek. Daarnaast zitten artsen 
of andere medewerkers op geregelde tijdstip-
pen samen met hun diensthoofd om te bespre-
ken hoe ze hun loopbaan de komende vijf jaar 
zien evolueren en hoe wij hen kunnen onder-
steunen."

Permanent ontwikkelen
Het opleidingsaanbod binnen UZ Leuven is 
zeer breed en richt zich naar alle disciplines en 
scholingsgraden. “Ook voor mensen die klas-
siek weinig bijscholingskansen krijgen, zoals 
logistieke medewerkers en zorgkundigen”, 
zegt Marianne Vael. Het opleidingsaanbod 
wordt jaarlijks gebundeld in een brochure. 
Voor het academiejaar 2009-2010 telt de 
brochure meer dan 150 thema’s, waarvan 42 
totaal nieuwe. Naast de technische opleidin-
gen om de professionele kennis up-to-date te 
houden, wordt veel aandacht besteed aan al-
gemene vaardigheden en persoonlijke ontwik-
keling. “Uit de groeiende vraag van artsen naar 
opleidingen rond people management, team-
ontwikkeling en communicatie vloeide het 
project ‘Loopbaanbeleid artsen’. Voor artsen is 
het niet altijd haalbaar om overdag opleidin-
gen te volgen. Daarom plannen we voor hen 
een aantal opleidingen over thema’s die voor 
hen relevant zijn in de vooravond. Daarnaast 
zetten we het modulaire programma ‘manage-
mentvaardigheden voor beginnende medische 
diensthoofden verder. In 2010 werkten we ook 
een leiderschapstraject uit voor medische staf-
leden."

MVO deel van het DNA   
UZ Leuven is een organisatie die non-stop 
werkt. “Dat heeft niet alleen impact op het 

“Basis is de multidisciplinaire aan-

pak van de patiëntenzorg waarbij 

artsen, verpleegkundigen en para-

medici hun deskundigheid samen-

voegen i.f.v. een optimale zorg.” 
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professionele leven van de medewerkers, maar 
ook op hun familiale leven. Daarom hechten 
we veel belang aan flexibiliteit. Niet alleen ver-
pleegkundigen maar ook medewerkers uit de 
ondersteunende diensten werken niet voltijds. 
We proberen zoveel mogelijk rekening te hou-
den met individuele wensen van medewerkers. 
We kennen veel verschillende werktijdenroos-
ters. Ook artsen kunnen deeltijds werken, al is 
dit beperkt tot 70 procent." Om te vermijden 
dat medewerkers vroegtijdig afhaken omwille 
van een burn out startte UZ Leuven een aantal 
jaren geleden met ‘Team Plus’. “We wijzen de 
verschillende leeftijdsgroepen welke valkuilen 
ze moeten vermijden zodat ze geen roofbouw 
op zichzelf plegen. Regelmatig organiseren we 

informatiesessies over bepaalde thema’s, zoals 
slaapstoornissen. Tijdens zo’n sessie wordt uit-
gelegd wat een slaapstoornis is en krijgen de 
deelnemers tips om dit te voorkomen."
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit 
ingebakken in de kernactiviteit van het zieken-
huis. Marianne Vael merkt een grote bereid-
heid bij het personeel om hun maatschappe-
lijke taak niet alleen tijdens de werkuren met 
hart en ziel uit te oefenen. “Ook in hun vrije tijd 
willen ze hun steentje bijdragen en hun kennis 
en expertise ter beschikking stellen, bijvoor-
beeld door met vakantie te gaan met kanker-
patiëntjes of als vrijwilliger deel te nemen aan 
humanitaire missies.”

Michael Verwimp (36), 
administratief manager

“Ik heb een economische opleiding genoten. 

Werken in een ziekenhuis is dus niet de klassieke 

of logische richting. Er zijn vier grote redenen 

waarom ik in het ziekenhuis begonnen ben: de 

maatschappelijke relevantie, de professionali-

sering van ziekenhuizen zorgt voor meer nood 

aan ‘management’. Waar het ziekenhuis klassiek 

geleid werd door artsen en verpleegkundigen is 

er een tendens naar meer managementgerela-

teerde en economische profielen. Ik wilde hier 

graag deel van uitmaken. De medische wereld is 

een unieke omgeving waar mensen en techno-

logie centraal staan en het is een stabiele sector 

met altijd nieuwe uitdagingen. De verschillende 

functies en disciplines hebben allemaal hetzelfde 

doel: zo goed mogelijk voor de patiënten zor-

gen. Deze opdracht zorgt voor een unieke sfeer. 

Samenwerken is essentieel om de opdracht te 

doen slagen. Het sociaal engagement bindt ons 

allemaal.”
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