
  
 
 

Vacature: huisarts in wijkgezondheidscentrum Caleido 
 
1. ORGANISATIE 
 

Wijkgezondheidscentrum Caleido in Leuven is een multidisciplinair eerstelijns-gezondheidscentrum. 
Sinds onze oprichting in september 2016 zijn we snel gegroeid. Daarom zoeken we  een vierde 
huisarts die kan starten vanaf maart 2019 voor 25 uur per week. 
 
WGC Caleido vertrekt vanuit een kwalitatief, laagdrempelig en integraal gezondheidszorgmodel. 
Huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en de andere teamleden besteden aandacht aan 
gezondheidspromotie, preventie en een grote toegankelijkheid van onze zorg. 
 
Van de artsen wordt geen financiële investering voor de inrichting van kabinetten verwacht, dit alles 
valt binnen de organisatie van het WGC. 
 

2. FUNCTIE-OMSCHRIJVING 
 

 Je doet consultaties en in beperkte mate huisbezoeken in Leuven en deelgemeenten. 

 Je werkt multidisciplinair en evidence-based samen met collega-artsen, kinesisten, 

maatschappelijk werker, verpleegkundigen en een gezondheidspromotor. 

 Je neemt deel aan interdisciplinaire patiëntbespreking, intervisies en centrumoverleg. 

 Je werkt actief mee aan acties rond preventie en gezondheidspromotie. 

 Je draagt mee zorg voor de verdere uitbouw van dit jonge wijkgezondheidscentrum. 

Als arts in ons WGC sta je achter de visie en de waarden van Caleido en ben je geïnteresseerd om te 

werken met een grote diversiteit aan patiënten. 

 

3. PROFIEL 
 

 Je bent geaccrediteerd huisarts (of je brengt de accreditering binnen redelijke termijn in orde). 

 Je hebt voeling met en je wil je engageren ten aanzien van kansengroepen. 

 Je besteedt ruime aandacht aan psycho-medico-sociale begeleiding en aan preventie. 

 Je hebt een grote teamgerichtheid en beschikt over ruime communicatieve vaardigheden.  

 Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands, Frans en Engels. 

 Je speelt flexibel in op kansen en mogelijkheden en hebt zin voor initiatief 

 Je hebt interesse in de actuele ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 

 Je beschikt over competenties om het concept van een wijkgezondheidscentrum mee te kunnen 

uitwerken naar de verdere groeifase van WGC Caleido. 



  
 
 
4. AANBOD 

 Je krijgt een bediendencontract voor onbepaalde duur in wijkgezondheidscentrum Caleido te 

Leuven. Loon volgens barema IFIC Klasse 20 = ‘Huisarts in een wijkgezondheidscentrum’ 

 Startdatum: maart/april 2019 of in overleg. 

 Tewerkstellingsvolume: ± 25uur / per week (bespreekbaar). Het tewerkstellingsvolume kan 

meegroeien met de verdere groei van het centrum. 

 Het centrum is open van 8 tot 20 uur. De permanentie wordt in onderling overleg opgenomen 

door het team. 

 Je werkt in een jong, gemotiveerd en dynamisch zorgteam en je wordt ondersteund door een 

administratief team voor agendabeheer, basisadministratie en facturatie. 

 Kosteloos woon-werkverkeer met openbaar vervoer of een gedeeltelijke kostenvergoeding bij 

ander vervoer. 

 Maaltijdcheques, groepsverzekering en een degelijke verzekering voor 

beroepsaansprakelijkheid. 

 Mogelijkheid tot vorming en bijscholing. 

 Deelname aan de wachtdienst in de regio via een zelfstandig statuut in bijberoep. 

 Werken als arts in het wijkgezondheidscentrum is conform de RIZIV-wetgeving niet 

cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere job in loondienst. 

 
5. PROCEDURE 

 Bezorg je kandidatuur via mail met motivatie en cv aan karin.middel@wgcridderbuurt.be.  

Aan elke kandidaat wordt een verkennend gesprek voorgesteld. 

 Reageren op deze vacature kan tot 15 februari 2019. 

 
Meer weten over ons? 
Zie:   www.wgccaleido.be    (Slachthuislaan 1 bus 00.03 te Leuven) 

   www.wgcridderbuurt.be  (Ierse Predikherenstraat 80 te Leuven) 
  www.vwgc.be 
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