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Naam: RZ Tienen
Woonplaats: Campus Mariëndal, Campus Sint-Jan (Tienen) en Medisch Centrum AarschotGrootte: 975 medewerkersGeslacht: 81,6% vrouwelijk

Leeftijd:  19 jaar gemiddelde anciënniteitFunctie: de beste zorgen geven  (184.701 raadplegingen,  10.308 hospitalisaties, 21.421 ingrepen en 582 bevallingen per jaar)Hobby’s: bijleren (14.524,65 uren opleiding per jaar) Woorden die mij beschrijven:vriendelijk, inlevend, professioneel en zin voor initiatief

Leer je match kennen
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Voel de Tienspirit!

I n RZ Tienen voel je je zo thuis. Dat komt niet alleen door het introductietraject dat 
elke nieuwe collega doorloopt: we organiseren ook regelmatig teambuildings, 

activiteiten van het ziekenhuis én van onze vriendenkring die artsen, verpleegkundigen 
en ondersteunend personeel dichter bij elkaar brengen. 

“Het concept van meter-peterschap is heel erg leuk. 
Het is fijn om op je eerste dag door iemand opgevangen 
te worden. Mijn meter staat steeds voor mij klaar, maar 
eigenlijk kan ik aan iedereen op de afdeling vragen 
stellen.”

– Laura, verpleegkundige OK

“14 september was onze langver-
wachte teambuilding. We trokken 
met z’n allen naar Schaffen waar 
we een ‘Escape from Work’ deden: 
een mengeling van denkspelle-
tjes en actieve spelletjes. Het was 
lachen geblazen! We sloten de dag 
af bij een hapje eten en zijn het er 
allemaal over eens dat het voor 
herhaling vatbaar is!”

– Team Administratie  
Medisch Centrum Aarschot

  Introductietraject
Als nieuwe teamlid laten we je niet aan je lot over: we maken je wegwijs 
in ons ziekenhuis tijdens de introductiedagen en je krijgt een peter of 
meter toegewezen. 
Tijdens de introductiedagen maak je kennis met de algemene organi-
satie van ons ziekenhuis, de verschillende diensten en werkgroepen. Je 
peter of meter maakt je dan weer wegwijs op je eigen afdeling en bege-
leidt je tijdens je eerste 6 maanden in ons ziekenhuis. 

Op het programma tijdens de introductiedagen:
• Kennismaking met de directie
• Getuigenis van een patiënt
• Rondleiding achter de schermen 
• Lunch in onze cafetaria (als covid het toelaat)
• Fit4Vip-tips

  Teambuilding
Elke afdeling krijgt een jaarlijks 
budget om een teambuilding te 
organiseren. Hoe die teambuil-
ding eruit ziet, kies je zelf samen 
met je afdeling: sommigen kiezen 
voor een avontuurlijk hoogtepar-
cours, anderen gaan bowlen, 
wagen een ontsnapping uit een 
escaperoom of gaan gewoon 
eens lekker eten. Mogelijkheden 
genoeg om je team beter te leren 
kennen!
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“We hadden lang naar deze 
dag uitgekeken! Na een 
spoedcursus over bevei-
liging zweefde iedereen 
meters boven de grond in 
het klimbos. Angstige en 
gespannen gezichten, maar 
toch hebben de meesten puur 
op (wils)kracht en doorzet-
tingsvermogen de proeven 
succesvol beëindigd! Nadien 
een barbecue met alles erop 
en eraan. Beetje muziek, 
dansende mensen, de sfeer 
zat goed. Wat een fantastisch 
team!” 

– Team Schoonmaak
“Jaarlijks houden we twee keer een ontbijt- of lunchverga-
dering waaruit het idee gekomen is om een kookworkshop te 
doen als teambuilding. De ene had al wat meer ervaring met 
het koken dan de andere, maar op deze manier leerden we 
allen weer van alles bij. Als mooie afsluiter hebben we duimen 
en vingers afgelikt van de aperitiefhapjes tot aan het dessert.”

– Team Geheugenkliniek

2019: met z’n allen naar een match van de 
Rode Duivels!

2017: 
weekendje
naar 
Zeeland

2020: Feestje op de nieuwjaarsfuif!

  Vriendenkring
Wil je ook na de werkuren met je collega’s optrekken? Je bent zeker niet 
de enige! Onze vriendenkring is een groep van werknemers en artsen die 
er regelmatig samen op uit trekt. Elke medewerker is welkom om zich aan 
te sluiten, jij dus ook! Zeker doen, want een match van de Rode Duivels 
bijwonen, een weekendje weg, samen quizzen of een personeelsfuif 
bezoeken, brengt je zeker en vast nog dichter bij je collega’s!
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Iedereen gezond!
Via ons FIT4VIP-programma maken we je bewust van het belang aan lichaamsbeweging, 
gezonde voeding, een gezonde geest en een goed slaappatroon. Zo kan je je tijdens het jaar 
inschrijven voor verschillende workshops en profiteer je van speciale voordelen. Enkele 
voorbeelden:

• Hoe begin je elke dag goed uitgerust aan je shift? Dat 
leerden onze medewerkers tijdens een workshop rond 
het thema slapen aan de hand van verschillende tips & 
tricks. 

• Ook in een ziekenhuis worden heel wat mails gestuurd! 
Op e-mailloze vrijdag leerden onze leidinggevenden op 
een stressvrije manier omgaan met hun mailbox. 

• In onze cafetaria vind je, naast een uitgebreid aanbod 
van broodjes en menu’s ook een saladbar met dagvers bereidde groentjes, noten en 
zaden. Gezond, lekker en vegetarisch!  Liever iets warms? Kies dan voor het warme 
aanbod of de soep van de dag, die gratis is voor alle medewerkers. 

• Wie na zijn werk nog energie kwijt wil, kan een voordelig abonnement bij een fitness uit 
de buurt aanvragen. Geen fitnesstype? Kom dan met de fiets naar het werk en profiteer 
van een fietsvergoeding!

Goed in je vel
bij RZ Tienen

J e goed in je vel voelen is belangrijk om je werk 
met plezier vol te blijven houden. We helpen onze 

medewerkers een handje met een actief welzijnsbeleid.

HET MENU
op een willekeurige dag in 

RZ Tienen

Pompoensoep

Parelhoen met vergeten groenten, 
roomsaus en peterseliekroket

Ardens broodje met boerenpaté, 
ajuinconfituur, geraspte radijs, 

rucola en rode bietscheuten

Saladbar met verschillende 
koude gerechten

“Als coach werk ik volledig onafhanke-
lijk. Medewerkers kunnen dus in het 
volste vertrouwen bij mij terecht. Dat 
zo’n functie gecreëerd wordt, toont dat 
dit ziekenhuis veel waardering heeft voor 
zijn medewerkers en artsen!” 

Dries – interne coach

  Interne coach

Onze interne coach Dries staat steeds klaar om teams, individuele medewerkers of 
artsen te ondersteunen bij moeilijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een onverwacht 
overlijden op de afdeling, of een agressie-incident. Maar ook voor raad over een goede 
balans tussen werk en privé kan je bij hem terecht. 
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Een mooi loon

Het loon van alle medewerkers in ons zieken-
huis wordt bepaald door de IFIC loonbare-
ma’s. Deze barema’s worden in de hele zorg-
sector toegepast en zijn opgesteld op basis 
van functiecategorieën. Kortom: hoeveel je 
verdient hangt af van jouw functie. Wat wél 
een rol speelt is je anciënniteit: hoe langer 
je werkt, hoe meer je verdient. Het goede 
nieuws is dat je hier geen stappen voor moet 
ondernemen. Vanaf de ondertekening van je 
contract weet je hoeveel loonsverhoging je 
elk jaar kan verwachten.

Heb je al relevante werkervaring van een 
vorige werkplek? Dan nemen wij je anciënni-
teit volledig in rekening. Niet-relevante erva-
ring nemen we voor de helft over. 

Premies, premies,
premies!
Bovenop je loon krijg je in onze sector ook 
vakantiegeld en een eindejaarspremie. De 
eindejaarspremie wordt bovendien nog 
aangevuld met een attractiviteitspremie. 
Daarnaast voorzien we ook premies voor 
onregelmatige prestaties en we werken met 
een systeem van wachtvergoedingen als je 
van wacht bent. 

Verschillende
extraatjes
Je loon en premies worden aangevuld met 
verschillende extralegale voordelen:
• Je wordt aangesloten bij een hospitalisa-

tieverzekering aan gunstige voorwaarden, 
een groepsverzekering gewaarborgd loon 
en pensioensparen. 

• Je krijgt een tussenkomst in jouw 
woon-werkverkeer: openbaar vervoer 
wordt volledig terugbetaald (handig, want 
ons ziekenhuis ligt op wandelafstand van 
het station!). Kom je liever met de fiets, 
dan krijg je een fietsvergoeding. Wie met 
de wagen komt krijgt een kilometerver-
goeding en toegang tot onze parkeer-
plaatsen in het centrum van de stad. 

• Dankzij de personeelskorting in de 
campuscafetaria hoef je niet meer zelf 
te koken: kies voor een warme of koude 
maaltijd aan een voordelig tarief!

• Wie kinderen heeft kan profiteren van onze 
nauwe samenwerking met kinderdagver-
blijf ‘De Hartjes’, vlak naast Campus Mari-
endal!

•  Je krijgt toegang tot het platform ‘Samen- 
aankoop KU Leuven’ waarop je het hele 
jaar door mooie kortingen kan verzilveren.

• Om een goede work-life-balance te 
creëren proberen we zo veel mogelijk tege-
moet te komen aan jouw eventuele wens 
om deeltijds te werken. Bovendien zorgt de 
flexibele uurregeling ervoor dat werken en 
studeren gecombineerd kan worden. 

nóg een reden om voor RZ Tienen te kiezen
Vergoeding

In een goede (professionele) relatie komt de 
inspanning van twee kanten. RZ Tienen mag dan 

wel jouw match zijn, maar je vraagt je ongetwijfeld 
af: wat zit er voor mij in?
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Levenslang leren en groeien

I n RZ Tienen krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen: we 
hebben een ruim aanbod aan interne opleidingen, maar geven 

je ook de kans om je extern bij te scholen. Een keer je aan het 
werk bent, krijg je mogelijkheden genoeg om te groeien binnen de 
organisatie. Enkele medewerkers getuigen.

Ik werk nu vier jaar op de afdeling Telemetrie. Ik studeerde af als gegradueerde verpleegkun-
dige en merkte op de afdeling dat ik toch wat theoretische kennis miste, bijvoorbeeld tijdens 
gesprekken met familie of met artsen. Daarom ben ik na één jaar dienst in het project-360 
gestapt: zo kreeg ik de kans om een brugopleiding naar een bachelordiploma te volgen naast 
mijn werk in het ziekenhuis. Je krijgt dan Vlaams opleidingsverlof en behoudt ondertussen je 
volledige loon. De zorgmanagers en directieleden ondersteunden me ook tijdens het traject: 
ze vroegen bijvoorbeeld spontaan hoe het met de opleiding ging en boden hun hulp aan bij 
opdrachten. Groeien wordt hier dus zeker aangemoedigd. Na het behalen van mijn bachelor 
kreeg ik zelfs de vraag of ik niet ook nog voor een Master wil gaan, maar daar moet ik nog 
even over nadenken!

Ronald – verpleegkundige Telemetrie
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Ik ben hier gestart als jobstudent 
tijdens mijn opleiding verpleeg-
kunde. Ook toen ik voor mijn master 
studeerde, werkte ik hier tijdens de 
weekends en vakanties. Toen ik afstu-
deerde en hier een job aangeboden 
kreeg, had ik dus al heel wat ervaring. 
Van in het begin had ik al de ambitie 
om door te groeien naar een leiding-
gevende functie, maar die kans kwam 
er vroeger dan verwacht door de uitval 
van mijn hoofdverpleegkundige. Omdat 
we in het midden van de covidcrisis 
zaten, was er snel vervanging nodig 
en ik heb die kans meteen gegrepen. 
Een hele uitdaging, maar ik kreeg veel 
ondersteuning. Zo kwam Cindy, hoofd-
verpleegkundige in Medisch Centrum 
Aarschot een tijdje meedraaien om 
mij op weg te helpen. Ik heb RZ Tienen 
dus van veel invalshoeken gezien: als 
jobstudent, verpleegkundige en hoofd-
verpleegkundige en ik kan wel zeggen: 
als je ambitie hebt en je dit toont, 
komen er zeker kansen op je pad!

Jana

Na mijn middelbare school startte ik de opleiding tot verpleegkun-
dige, maar na enkele modules ben ik gestopt. In 2007 begon ik als 
zorgkundige in het ziekenhuis. Tijdens elk samenwerkingsgesprek 
haalde Annemie, mijn hoofdverpleegkundige, aan dat ik mijn studies 
tot verpleegkundige mocht afmaken maar er kwam altijd wel iets 
tussen waardoor dit niet echt paste. Het keerpunt kwam er toen er 
een patiënt op onze afdeling niet goed werd en ik dit ging melden aan 
een collega. Toen dacht ik bij mezelf: “als ik verpleegkundige was, 
kon ik zelf naar de dokter bellen en had ik dit kunnen oplossen”. 
Nadien ben ik me gaan informeren over project 600. Dit is een project 
om je om te scholen tot verpleegkundige. Omdat ik enkele modules 
had afgelegd tijdens mijn studiejaren, duurde mijn traject anderhalf 
jaar in plaats van drie jaar. Ik ging opnieuw dagelijks naar de les en 
deed stages op verschillende plaatsen. Mijn collega’s van RZ Tienen 
bleven mij tijdens mijn studieperiode steunen en stuurden mij regel-
matig berichtjes om me succes te wensen voor mijn examens. Ik was 
euforisch toen ik afstudeerde en mijn diploma behaalde. Ik kan dit 
iedereen aanraden. Nadien dacht ik zelfs “Waarom heb ik het niet 
eerder gedaan?

Valérie – verpleegkundige Geneeskunde 1
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Bouw mee aan
je werkplek

J e bent nét op tijd gematched met RZ Tienen! Onze oude campussen Mariëndal 
en St-Jan zijn aan vernieuwing toe en daarom bouwen we nu aan een 

gloednieuw ziekenhuis. Op dit moment tekenen we de plannen, en daarbij vragen 
we vanzelfsprekend ook de input van onze medewerkers – dus ook aan jou! Wil 
je mee jouw ideale bureauruimte tekenen, meedenken over de inrichting van de 
patiëntenkamers of heb je een geweldig idee voor de tuinen rond het gebouw? 
Dan kan je je aansluiten bij één van de werkgroepen. Volgende schetsen geven je 
alvast een voorproefje!

Planten hebben een posi-
tief effect op lichaam 
en geest. Jouw nieuwe 
werkplek wordt dan ook 
omgeven door groen: een 
ligweide, boomgaard en 
arboretum staan al in het 
eerste ontwerp. 

Wist je dat RZ Tienen samen met UZ Leuven, 
HH Leuven en AZ Diest deel uitmaakt van het 
Plexus-ziekenhuisnetwerk? Verder werken we 
nauw samen met verschillende partners uit de 
eerste lijn om patiënten ook buiten ons ziekenhuis 
de beste zorgen te bieden. Onze nieuwe campus 
zal ook in deze samenwerkingsverbanden een 
meerwaarde zijn!
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Ook ons medisch 
centrum in Aarschot 
wordt uitgebreid. De 
grond werd al aange-
kocht en in de loop 
van 2021 starten we 
met de zoektocht naar 
een architect via een 
architectenwedstrijd.

Ook binnen zal er aandacht 
zijn voor een aangename, 
groene werkomgeving.

Hoewel het design nog niet defi-
nitief is, kan je er zeker van zijn 
dat jouw nieuwe werkplek effi-
ciënt wordt ingericht. Het gebouw 
bestaat uit vier delen die via een 
centraal atrium (dat je hier ziet) 
met elkaar in verbinding staan.

Uiteraard denken we ook 
aan duurzaamheid: een 
moderne zonnewering en 
hernieuwbare energie zijn 
alvast opgenomen in de 
schetsen!

Hoe je naar jouw nieuwe werkplek komt, beslis je 
helemaal zelf: met een vlotte busverbinding en een 
korte afstand naar het station pendel je vlot heen en 
weer. Maar natuurlijk kan je in een filevrije omge-
ving als deze ook gerust in je auto stappen en je 
parkeren in de ondergrondse garage. 
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RZ Tienen, een perfecte match
voor je stage of vakantiejob

B en je op zoek naar een leerrijke stageplek of wil je liever 
een centje bijverdienen tijdens je vakantie? Dan is RZ Tienen 

misschien ook jouw ideale match! Wie kan je dat beter vertellen 
dan onze stagairs en jobstudenten?

“Op dit moment zit ik in het vierde jaar van mijn opleiding tot verpleegkundige. Ik deed al verschillende 
stages en sta nu voor 11 weken in RZ Tienen op de afdeling Geneeskunde 1. De VIP-missie van het zieken-
huis is zeker voelbaar op de werkvloer: iedereen is hier heel aanspreekbaar en vriendelijk. En dan heb ik 
het niet alleen over mijn collega-verpleegkundigen. Ook bijvoorbeeld de mensen van het onderhoud zijn 
heel leuk. Zelfs als stagiair voelt het alsof je deel uitmaakt van één team. Handig is dat ik hier twee vaste 
begeleiders op de werkvloer heb, waarbij ik terecht kan met al mijn vragen. Dat gaat vlotter dan op mijn 
andere stage, waar ik dagelijks met iemand anders meeliep.“

Fiona – Stagiair verpleegkundige 

“Ik werkte als apotheekassistent 
toen ik besloot om opnieuw te gaan 
studeren voor verpleegkundige. 
Tijdens mijn studies ben ik op verschil-
lende plaatsen stage gaan lopen, 
maar ik had nooit echt het gevoel dat 
dit leuke werkplaatsen waren. Tijdens 
mijn tweede jaar liep ik voor de eerste 
keer stage in RZ Tienen. Ik voelde 
mij onmiddellijk opgenomen in het 
team, iets wat ik miste op de andere 
stageplekken. Na die eerste positieve 
ervaring deed ik al mijn aanvragen 
voor toekomstige stages bij RZ Tienen, omdat ik echt een verschil 
merkte. Iedereen begroet elkaar ’s ochtends en er heerst een 
familiale sfeer. Voor mijn keuzestage koos ik voor het operatie-
kwartier, een plaats waar ik me meteen thuis voelde. Als student 
word ik mee betrokken bij overlegmomenten en mag ik taken 
zoals het ingeven van een LEV-melding uitvoeren. Dit geeft me het 
gevoel dat ik deel uitmaak van het team. Op onze afdeling heerst 
een familiale en positieve sfeer! Bovendien krijg ik ontzettend veel 
ondersteuning van het ziekenhuis en de collega’s. Onlangs kwam 
er een plaatsje vrij in het operatiekwartier en ik heb hier onmid-
dellijk voor gesolliciteerd. Nadien kreeg ik het goede nieuws dat ik 
werd aangenomen.“

Bo – Stagiair verpleegkundige 

“Ik liep tijdens het laatste jaar van mijn middel-
bare school een stage in het ziekenhuis. Omdat ik 
tijdens deze stage zo veel leerde en omdat ik zo goed 
ondersteund werd door alle medewerkers, besloot 
ik om hier tijdens de vakanties en het weekend als 
jobstudent te komen werken. Ik studeer nu voor 
vroedkundige. Hierdoor leer ik nieuwe taken, zoals 
bijvoorbeeld een bloedname. De collega’s op de afde-
ling weten dit en helpen me hiermee in de praktijk. 
Ik mag nu vaak een bloedname doen onder bege-
leiding. Toen ik in december mijn vakantiejob deed, 
was het een zeer druk weekend. De collega’s excu-
seerden zich omdat ze minder tijd hadden om me 
te helpen en te begeleiden, maar gelukkig kende ik 
de werking al. Ik kreeg 
enkele aanbiedingen om 
tijdens het weekend te 
werken in een rusthuis, 
maar ik koos er bewust 
voor om in het zieken-
huis te werken omdat ik 
het hier zo leuk vind. Zo 
leuks zelfs, dat ik elke 
maand kom werken.“

Aurélie – Jobstudent 
zorgafdelingen
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Onze missie:
iedereen VIP

E en goede klik met jouw werkplek is belangrijk. Elke 
werkplek heeft een unieke identiteit, dus je vraagt je 

misschien af wat je bij ons kunt verwachten. Dat kunnen 
we je in drie woorden vertellen: vriendelijk, inlevend en 
professioneel, zo zijn wij bij RZ Tienen. Al onze medewerkers 
blinken uit in een professionele, vriendelijke en inlevende 
omgang met onze patiënten én met elkaar. Hierdoor creëren 
we voor patiënten én medewerkers een gemoedelijke, 
familiale sfeer waarin de beste zorg gegeven wordt. Herken 
je jezelf in onze waarden? Dan ben je zeker een ideale 
match. Heb je bovendien nog zin voor initiatief, dan is dat 
een extra puntje op de ‘i’! Een mooie missie, maar je hoeft 
ons niet op ons woord te geloven: we laten liever enkele 
ervaringsdeskundigen aan het woord!

“Met een prikkelend gevoel in het gezicht en pijn in de arm, werd ik via Spoed 
opgenomen in RZ Tienen. Het verdict: een beroerte. Dankzij de snelle en 
professionele reactie van de ploeg die toen aan het werk was, ben ik weer 
buiten gekomen zonder blijvende letsels. Ik wil de hulpverleners op Spoed 
en de mensen van de Stroke Unit dan ook bedanken voor de goede zorgen die 
ze steeds met een glimlach gaven, de vriendelijkheid en de bemoedigende 
woorden. Doe zo verder!“

Filip

“Omdat de geboorte van mijn eerste 
kindje in RZ Tienen goed gegaan was, 
kwam ik tijdens mijn tweede zwanger-
schap terug naar RZ Tienen. Niet alleen 
voor de geboorte, maar ook voor de 
hele opvolging. De verpleegkundigen en 
gynaecologen hebben me tijdens het hele 
traject steeds met een glimlach geholpen. 
Ik had ook het gevoel dat ik op de juiste 
momenten naar de juiste personen door-
verwezen werd, en de opvolging gewoon 
grondig gebeurde. Door omstandigheden 
moest mijn tweede kindje via een sectio 
geboren worden. Daar had ik wat schrik 
voor, maar mijn gynaecoloog stelde me 
gerust door me over de ‘gentle sectio’ te 
vertellen. Tijdens de geboorte kon ik door 
een doorzichtig scherm meekijken hoe 
mijn dochtertje uit mijn buik kwam. Na 
een korte check konden mijn partner en 
ik haar al meteen in onze armen houden. 
Het geheel voelde niet als een ingreep, 
ook dankzij de goede sfeer die alle mede-
werkers creëerden.“

Lizzy
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Terug van weggeweest

N et als op andere werkplekken vertrekken er wel eens medewerkers om een 
nieuwe droom na te jagen. Maar opvallend veel van hen vinden hun weg vroeg 

of laat weer terug naar ons ziekenhuis. We vroegen enkele van hen waarom ze een 
tweede keer voor RZ Tienen kozen.

Ik begon meteen na mijn opleiding tot verpleegkun-
dige te werken in RZ Tienen. Ik startte op Intensieve, 
hoewel ik op dat moment nog geen ervaring had op 
deze afdeling en dus nog veel moest bijleren. Hierin 
werd ik goed ondersteund door het ziekenhuis: ik 
kreeg de kans om verschillende opleidingen te volgen 
zoals bijvoorbeeld de opleiding tot referentieverpleeg-
kundige Pneumologie. Ik bleef uitdagingen zoeken 
en groeide door tot hoofdverpleegkundige Teleme-
trie terwijl ik ook voor mijn master verpleegkunde 
studeerde. Een zware combinatie die achteraf gezien 
iets té ambitieus was. Op een bepaald moment werd 
het met teveel, en ben ik nogal impulsief vertrokken. 
Ik startte een nieuwe uitdaging als thuisverpleeg-
kundige, maar miste de goede sfeer in het zieken-
huis en mijn collega’s al snel. Soms merk je pas na 
even afstand te nemen wat je mist! Toevallig kwam ik 
tijdens het boodschappen doen een ex-collega hoofd-
verpleegkundige tegen, die me aanbood om terug te 
komen in een andere functie. Sinds vier jaar werk ik 
met veel plezier als verpleegkundige op de dienst 
Radiologie. En nieuwe uitdagingen zijn er genoeg 
binnen RZ Tienen: sinds kort werk ik deeltijds mee aan 
zorgpaden op de dienst Kwaliteit!

SIGRID    verpleegkundige radiologie
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Ik werkte negen jaar als sterilisatiedeskundige in het zieken-
huis. Omdat het niet altijd evident is om avond- en weekenduren 
te combineren met een gezin dacht ik dat ik buiten het zieken-
huis een ideale nieuwe uitdaging had gevonden met nine-to-five 
uren. Voornamelijk de combinatie van daguren en mijn gezin 
sprak mij, als alleenstaande, zeker aan. Ik ben begonnen aan 
deze nieuwe uitdaging, maar al vanaf mijn tweede dag kwam 
ik tot het besef dat dit niets voor mij was. Het sociale aspect en 
voornamelijk mijn collega’s miste ik enorm. Dagelijks belde ik 
met de collega’s van RZ Tienen. Ook de combinatie van werken 
van nine-to-five en mijn gezin bleek moeilijker te zijn dan ik 
dacht. Er stond nog een vacature voor sterilisatiedeskundige 
open in het ziekenhuis en ik besloot om hiervoor te solliciteren. 
Ik kreeg het goede nieuws dat ik opnieuw mocht beginnen en na 
een periode van een half jaar extern te werken, keerde ik dus 
terug naar het ziekenhuis. Later kreeg ik zelfs de kans om door 
te groeien tot diensthoofd Centrale Sterilisatie. 

Toen ik begon als ergotherapeut in RZ Tienen, had ik ook al een diploma 
voor preventieadviseur. Het takenpakket van ergotherapeut beviel me 
wel, maar ik voelde dat ik toch vooral aangetrokken werd door de taken 
die met preventie te maken hadden. Ik liet dit weten aan de directie 
en kreeg de kans om ter voorbereiding van een kwaliteitsaudit samen 
met de toenmalige preventieadviseur aan het werk te gaan. Ik merkte 
meteen dat dit de functie was waar ik mee verder wou. Na de audit wou ik 
dus definitief  verder als preventieadviseur, maar dat was op dat moment 
niet mogelijk binnen het ziekenhuis. Ik vertrok naar een andere werk-
gever maar hield de vacatures van RZ Tienen in de gaten, want door de 
aangename bedrijfscultuur en de medische setting bleef RZ Tienen mijn 
ideale werkplek. Twee jaar later was het zover en kwam de positie van 
preventieadviseur in het ziekenhuis vrij. Sinds maart ben ik hier opnieuw 
met veel plezier aan het werk.

KATRIEN    diensthoofd sterilisatie

MAURICE    preventieadviseur
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Overtuigd?
Of nog meer info nodig?

 Bekijk onze vacatures op sollicitaties.rztienen.be

 Lees meer over RZ Tienen als werkgever op rztienen.be/jobs

Volg ons ook op sociale media

 facebook.com/RZTienen

 instagram.com/rztienen

 linkedin.com/company/rztienen

 Medisch Centrum Tienen
 Kliniekstraat 45
 3300 Tienen

 Medisch Centrum Aarschot
 Langdorpsesteenweg 129
 3200 Aarschot

 Campus Mariëndal
 Kliniekstraat 45
 3300 Tienen

 Campus St.-Jan
 Houtemstraat 115
 3300 Tienen

 Medisch Centrum Jodoigne
 Allée des Sorbiers 1
 1370 Jodoigne


