
     

 

VACATURE ONTHAALCOÖRDINATOR  

augustus 2018 

 

1. ORGANISATIE 

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en wijkgezondheidscentrum Caleido in Leuven zijn 

multidisciplinaire eerstelijns-gezondheidscentra die  een kwalitatief, laagdrempelig en 

integraal gezondheidszorgmodel voorstaan met aandacht voor gezondheidspromotie,  

preventie en grote toegankelijkheid. 

zie:  www.wgcridderbuurt.be    (Ierse Predikherenstraat 80 te Leuven) 

en   www.wgccaleido.be        (Slachthuislaan 1 te Leuven) 

 www.VWGC.be  

Beide wijkgezondheidscentra behoren tot dezelfde VZW en staan in nauwe wisselwerking met 

elkaar.   

 

2. CONTRACT 
Bediendencontract van onbepaalde duur -  32u/week 

3. FUNCTIE-OMSCHRIJVING 

Je maakt deel uit van het team ‘patiëntenadministratie’ en samen met je team geef je mee vorm aan 

de uitbouw van onze werking. Naast algemene  teamopdrachten heeft elke teamlid een prioritaire 

opdracht – jouw prioritaire opdracht ligt binnen de onthaalwerking. 

Het onthaalteam van beide centra bestaat uit een vaste ploeg van gemotiveerde onthaalvrijwilligers. 
 

A. Opdrachten 

- je bent verantwoordelijk voor de goede werking en de continuïteit van de dienstverlening aan het onthaal.  
Samen met de collega’s zoek je naar een optimale dagelijkse organisatie om zo een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen bieden 

- Je bent het aanspreekpunt voor de onthaalmedewerkers en verbindingspersoon voor de  andere disciplines. Je 
zorgt o.a. Voor de goede informatiedoorstroming tussen de onthaalmedewerkers en de andere disciplines 

- Je staat in voor de planning van de permanentie van beide onthaalteams 

- Je detecteert opleidingsbehoeften en organiseert of zoekt passende opleidingen voor de onthaalmedewerkers 

- Je begeleidt nieuwe vrijwilligers en verzorgt (deels) hun basisopleiding tot onthaalmedewerker 

- Je behoudt een goede voeling met het werkveld en neemt zelf ook een aantal onthaalshiften op.  

- Je vervangt onthaalmedewerkers bij onverwachte afwezigheden. Hiervoor kan je rekenen op de hulp van de 
administratieve collega’s 

- Je zorgt voor de efficiënte begeleiding en opvolging van de onthaalvergaderingen 

- Je implementeert genomen beslissingen in de dagelijkse werking en zet verbeteracties op 

- Je organiseert en ondersteunt groepsactiviteiten en jaarlijkse feesten en zorgt voor een aangename sfeer  in de 
vrijwilligersploeg 
- In samenspraak met de personeelsdienst sta je in voor de werving van nieuwe vrijwilligers en functionerings-

gesprekken met ervaren vrijwilligers 
- …. 

 

B. Samenwerking in zelfsturend team 

- Je werkt met je team resultaatgericht en in gedeelde verantwoordelijkheid.   

- Je team overlegt op regelmatige basis en werkt oplossingsgericht en in verbinding met andere teams.  Je 
respecteert de beslissingsbevoegdheden en verzorgt de communicatie intern en extern. 

- Je zet verbeteracties op naar efficiëntie van de administratieve processen en de kwaliteit van het onthaal 
 

C. Samenwerking in de organisatie 

- Je onderschrijft de visie van de wijkgezondheidscentra en werkt er actief aan mee 

- Je neemt deel aan gestructureerde overlegmomenten in de organisatie  en ad hoc werkgroepen  
 
 

http://www.wgcridderbuurt.be/
http://www.wgccaleido.be/
http://www.vwgc.be/


 
 

 
4. PROFIEL 

- Diplomavereisten: we verwachten minimum een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in een 

menswetenschappelijke richting  (of gelijkwaardig door ervaring) 

- Je hebt ervaring in coachend leiderschap én hebt ook operationele vaardigheden 

- Je bent sociaal vaardig en werkt verbindend, je kan mensen motiveren 

- Je kan helder communiceren en gaat gemakkelijk in overleg 

- Je werkt in gelijkwaardigheid met collega’s, vrijwilligers, patiënten … 

- Je kan je flexibel opstellen, ook qua werkuren 

- Je kan probleemoplossend denken en hebt organisatietalent 

- Je gaat met de nodige discretie om met medische en persoonsgegevens 

- Je hebt een goede kennis van schriftelijk/mondeling Nederlands, mondeling Frans en 

mondeling Engels  

- Je kan lopende processen optimaliseren en gemaakte afspraken verwerken in duidelijke 

draaiboeken – hiervoor beschik je over de nodige administratieve vaardigheden 

- Je hebt een goede kennis van MS Office (Word/Excel/Outlook) en je leert gemakkelijk nieuwe 

programma’s aan 

- Je motivatie vind je in een aangename werksfeer en een goede teamwerking en werkorganisatie 

- Je kiest bewust voor een tewerkstelling in de sociale sector en bent gemotiveerd om in een 

wijkgezondheidscentrum te werken waar contact met multiculturele doelgroepen een vaste 

waarde is 

 

5. AANBOD 
- Contract onbepaalde duur  

- Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

- Tewerkstellingsvolume: 32/38 

- Loon volgens de sectorbarema’s van de gezondheidsinstellingen 

- Vergoeding voor woon/werkvervoer volgen geldende cao’s 

- Relevante externe anciënniteit wordt overgenomen 

- Jaarlijks persoonlijk vormingsbudget 

- Uurregeling in samenspraak met het team, het centrum is geopend van 8u tot 20u.  

- Geen weekendwerk 

- Plaats tewerkstelling: 3000 LEUVEN 

 

6. PROCEDURE 

Mail vóór 01/08 2018  je motivatiebrief en cv  naar: 

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw 

T.a.v. Karin Middel, personeelsverantwoordelijke 

tel. 016/211.333  -  Karin.middel@wgcridderbuurt.be   

(algemeen nummer: 016/23.09.03) 

Vermeld als onderwerp in je mail: “vacature onthaalcoördinator” 

 

mailto:Karin.middel@wgcridderbuurt.be

