
 
Als medewerker bij het Wit Gele Kruis West-Vlaanderen kan je rekenen op een mooi loon en een aantrekkelijk pakket 
extralegale voordelen.  

Het loon van een medewerker bij het Wit Gele Kruis West-Vlaanderen 

= Basisloon bepaald door de IFIC looncategorieën, aangevuld met : 

SUPPLEMENTEN VOOR PRESTATIES OP  :  

1. Zon- en feestdagen :    + 56% 
2. Zaterdag :   + 50% 
3. Onderbroken dienst : + 30%  
4. Avonddienst : na 20u : + 40%    
5. Tussen 19u en 20u : + 20%  
6. Oproep binnen 24 uur :  + 30%      
7. Oproep binnen 48 uur :  + 10%  
8. Nachtdienst :  

> weekdagen : + 40%  
> zaterdagen : +50%  
> zon-en feestdagen: + 56%  

9. middag permanentie  

PREMIES :  

10. Eindejaarspremie 
11. Attractiviteitspremie 
12. Eindeloopbaanpremie of arbeidsduurvermindering (vanaf 45-50-55 jaar) 

OVERNAME ALLE RELEVANTE ANCIENNITEIT BIJ INDIENSTTREDING 

 VERLOF 

13. Wettelijk jaarlijks verlof : 20dagen – gebaseerd op prestaties tijdens het voorgaande kalenderjaar 
14. Compensatierust  (bij voltijdse tewerkstelling : 15dagen /jaar) 
15. Anciënniteitsverlof (1dag vanaf 5 anciënniteitsjaren – begrensd tot 6dagen bij een volledige loopbaan) 
16. Supplementaire rustdag : 11 juli  
17. Familiaal verlof : 1e dag betaald (1dag op jaarbasis) 

OVERIGE EXTRA LEGALE VOORDELEN 

18. Groepsverzekering 
19. DKV Hospitalisatieverzekering voor jezelf en inwonende familie zonder wachttijd 
20. gewaarborgd inkomen (bijpas ziekte)  (vanaf 5j anciënniteit : 5 tot 15 maanden progressief toegekend ) 
21. Maaltijdcheques 
22. Ecocheques  
23. Cadeaupass 
24. Aanbod dienstwagen,-afhankelijk van het werkregime- uitbreiding tot privé gebruik mogelijk -  incl tankkaart 
25. 5000 km privé rijden met voordelig VAA 
26. Km- vergoeding en verzekering van privé wagen bij gebruik voor professionele doeleinden 
27. 100% terugbetaling sociaal abonnement (niet cumuleerbaar met dienst-of bedrijfswagen) 
28. Carwashbons voor zorg-en verpleegkundigen(met dienstwagen) 
29. Smartphone met belkrediet én mobiele data  
30. Aansluiting bij NVKVV voor zorg-en verpleegkundigen 
31. Personeelskaart : kortingkaart bij aankopen 



Nog vragen?   
contacteer onze personeelsdienst   
via telefoon op het nummer 050 63 41 75 of via mail aan personeelsdienst@wgkwvl.be 

 

 


