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Loon bij voltijdse tewerkstelling 
 

Weddeschaal Weddetrap 
(per jaar) 

Jaarbedrag 
(zonder index) 

Maandbedrag 
(index 174,10%) 

Uurloon 
(index 174,10%) 

C1 0 13.550 1.965,87 11,93 

C1 1 14.150 2.052,92 12,46 

C1 2 14.150 2.052,92 12,46 

C1 3 14.750 2.139,97 12,99 

Na ten minste 4 jaar anciënniteit in C1 + een gunstige evaluatie 

C2 4 15.400 2.234,28 13,56 

C2 5 16.000 2.321,33 14,09 

C2 6 16.000 2.321,33 14,09 

C2 7 tot en met 17 + 600 €  per 2 jaar 

Na ten minste 18 jaar anciënniteit in C1 en C2 + een gunstige evaluatie 

C3 18 21.500 3.119,29 18,94 

C3 19 22.100 3.206,34 19,47 

C3 20 22.100 3.206,34 19,47 

C3 21 tot en met 26 + 600 € per 2 jaar   

C3 27 24.800 3.598,06 21,85 

 
Deze tabel houdt geen rekening met relevante werkervaring (die ev. kan meegenomen worden) of uw gezinssituatie. 
Indien gewenst, kunt u een aangepaste berekening opvragen bij de personeelsdienst.   
 

 

Aanvullende voordelen 
✓ 26 dagen jaarlijks verlof 
✓ 11 feestdagen: 10 wettelijke feestdagen + 11 juli 

 
✓ Maaltijdcheques met een waarde van 7 euro per gewerkte dag van 7,6 uur 
✓ Een aanvullend pensioen via de werkgever (zogenaamde 2de pensioenpijler), waarvoor Zorg Izegem jaarlijks 

een bijdrage stort van 2,5% van het bruto jaarloon. 
✓ Gratis hospitalisatieverzekering bij DKV met 

• onmiddellijke dekking bij aansluiting (geen wachttijd) en zonder medische vragenlijst 

• mogelijkheid tot aansluiting gezinsleden mits betaling van een aantrekkelijk groepstarief  

• mogelijkheid tot verderzetting van de verzekering na pensionering 
 

✓ Fietsvergoeding woon-werkverkeer = 0,24 euro per gefietste kilometer 
✓ Bij gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer: volledige terugbetaling van de 

abonnementskosten  
 

✓ Gratis aansluiting bij de Gemeenschappelijk Sociale Dienst Vlaanderen met tal van voordelen (o.a. korting op 
reizen, pretparkbezoeken, winkelketens, enz. ….)   

✓ Jobfit-programma: aanbod diverse activiteiten 
✓ Jaarlijkse personeelssportdag en teambuildingactiviteit per dienst/afdeling 
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