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Coach voor het team Verpleegkundigen Tuberculose (fulltime) 
 

Ben je op zoek naar een job met impact in een kleinschalig team? Dan zit je goed bij ons!  
Jij bent ...  
 

 een inspirerende coach met een groot inlevingsvermogen voor het leven en werken op het terrein 

 de draaischijf van een klein, multidisciplinair team   
 een verbindende kracht tussen beleid en uitvoering 
 gemotiveerd om, samen met je team, tuberculose de wereld uit te helpen  
 ervan overtuigd dat kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en thuislozen binnen het domein 
tuberculose gratis zorg moeten verkrijgen  
 
Knikte je vijf keer ja? Houd dat enthousiasme vast en lees verder.   
Want hier wacht jouw toekomstige job:  
  
Onze organisatie:  

De VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) is al meer 
dan 120 jaar de wetenschappelijke vereniging voor respiratoire gezondheid. Tuberculose, roken en 
luchtvervuiling vormen grote maatschappelijke risico’s voor longgezondheid. We bestrijden deze 
bedreigingen met onderwijs, onderzoek en specifieke dienstverlening. Dit voornamelijk in 
samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Vlaamse universiteiten, onze Franstalige 
zusterorganisatie FARES (Fonds des Affections Respiratoires), het ECDC en de WHO.   

De VRGT is het expertisecentrum voor tuberculose in Vlaanderen. Het tuberculoseteam van de VRGT 
bestaat uit gemotiveerde verpleegkundigen, administratieve medewerkers en stafmedewerkers die 
zich dagelijks inzetten om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen en de kennis over tuberculose 
levend te houden bij intermediairs, huisartsen en ander zorgverleners.  

Om ons tuberculoseteam te begeleiden, zijn we dringend op zoek naar een voltijdse Coach voor onze 
Verpleegkundigen, verspreid over 7 Centra voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRS’s) in Vlaanderen 
en Brussel.  

Jouw plaats van tewerkstelling  
 
Het hoofdkantoor van de VRGT, Mgr. Van Waeyenberghlaan 32 te 3000 Leuven. Reken er wel op dat je 
een flink deel van je tijd doorbrengt op het terrein. 
  
Jouw taken en uitdagingen:   

 Je volgt de dagelijkse werking in de CRG’s op in overleg met de Algemeen Directeur 
 Je enthousiasmeert de terreinwerkers om de doelen en missie van de organisatie en afdeling 

te realiseren en coacht en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken  
 Je faciliteert de goede gang van zaken in jouw team en je voelt je niet te beroerd om even bij 

te springen bij de dagelijkse werking  
 Je organiseert en coördineert regelmatige TB teamvergaderingen 
 Je fungeert als schakel tussen het terrein, de staf en de ondersteunende diensten. Je zorgt 

voor de vertaalslag en de oplossingen voor noden, vragen en bezorgdheden 
 Je stelt samen met het stafteam de beleids- en jaarplannen op en dit op basis van de input 

van de terreinwerkers en de wetenschappelijke bevindingen 
 Je schrijft samen met het stafteam de activiteitenverslagen voor overheden en commissies  
 Je vertaalt actiepunten uit beleidsplannen naar de terreinwerking , begeleidt en evalueert de 

implementatie ervan
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 Je zoekt actief naar innovatieve tools en methodieken om de terreinwerking te optimaliseren 
en de efficientie te verhogen waar mogelijk 

 Je ondersteunt de implementatie van een evidence based kwaliteitsbeleid en volgt de 
realisatie van kwaliteitsindicatoren op. 

 Je ondersteunt de aanwerving, onboarding, opleiding en opvolging van nieuwe tuberculose 
verpleegkundigen en schrijft mee aan de functie- en competentieprofielen    

 Je waarborgt gepaste individuele en gezamenlijke opleidingsmogelijkheden  
 Je organiseert de jaarlijkse functioneringsgesprekken met je team en ondersteunt hun 

evolutie 
 Je zoekt actieve samenwerking met organisaties en actoren uit de eerstelijns- en tweedelijns 

gezondheidszorg, met bestaande netwerken rond kwetsbare groepen en je ondersteunt het 
netwerken van de tuberculose verpleegkundigen in je team  

 

Jouw profiel en talenten:  

 Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in de verpleegkunde  
 Je hebt ervaring als coach of leidinggevende   
 Je zet mensen aan tot actie en kan vlot afgesproken doelstellingen bereiken met een team 
 Luisteren en bemiddelen behoren tot jouw kerntalenten 
 Je communiceert helder, duidelijk en correct, zowel mondeling als schriftelijk 
 Je schakelt soepel tussen verschillende teams en bent flexibel in je eigen planning 
 Je kan een visie vertalen in doelstellingen en methodieken op het terrein 
 Je werkt planmatig, gestructureerd en resultaatgericht, met oog voor detail en kan deze 

aanpak ook overbrengen op je team 
 Je beschikt over een wagen of je beweegt je probleemloos door Vlaanderen en Brussel via 

een netwerk van deelwagens en openbaar vervoer 

Wij bieden jou:  

 Een vast contract van onbepaalde duur; fulltime  
 Een heel divers takenpakket 
 Een gevarieerde, mensgerichte job waarin je mensen kan doen groeien; 
 Zelfstandigheid, flexibiliteit en vrijheid bij het organiseren van je werk en je uurrooster; 
 Mogelijkheid tot structureel telewerk; 
 Je komt terecht in een dynamische organisatie en werkt met gemotiveerde collega’s;  
 Een interessante verloning volgens barema, aangevuld met extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering; 
 Een uitgebreid en flexibel vakantiepakket. 
  

Nog steeds aan het lezen?   

Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die wij zoeken! Bezorg ons dan zo snel mogelijk je CV en je 
motivatiebrief aan Sandrina Schol, Algemeen Directeur, via personeelsadministratie@vrgt.be. Wil je 
graag nog wat meer info? Dan kan je terecht op ons algemeen nummer 02 510 60 90.  
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