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Er komt bij VRTO al eens een BV over de vloer: Dana Winner, Luc Appermont, Martin Heylen, Jos Ghysen, Michel Follet,
gouverneur Reynders, Jan Van Rompaey, maar ook tal van andere boeiende gesprekspartners én patiënten... 

Eén VRTO, één team, één doel: we zijn een groep vrienden die ook tijd maken om af en toe zelf een stapje en een
hapje in de wereld te zetten.

De wereld van VRTO in beeld

VRTO ook iets voor jou? 
Als vrijwilliger je inzetten voor de VRTO is goed voor ons publiek... én jouw hart. Want in ons team zul je je 
supergoed thuis voelen. Wil jij ook radio en televisie maken voor de beste luisteraars en kijkers van het hele land?

Surf naar onze website en vul het online-interesseformulier in. We nodigen je daarna graag uit voor een kopje koffie 
en een vrijblijvend gesprek.

Stand Cultuurbeurs Radiostudio VRTO Martin Heylen Jan Van Rompaey Presentatie ‘Bezoekuur’

Jos Ghysen VRTO-team veilig in fluo Uitstap naar Antwerpen Opname kerstprogramma

Medewerkers ‘Kook-in’ Dana Winner Luc Appermont Michel Follet Presentatie nieuwe huisstijl

De beste luisteraars en kijkers...
heb je daar ook een hart voor?

Op bezoek bij Radio 2



Wat is VRTO?
De Virga Radio & Televisie Omroep
(VRTO) is de huisomroep van het
Jessa Ziekenhuis en het Woonzorg-
centrum Zonnestraal in Hasselt. Een
enthousiast team van vrijwilligers
maakt elke week radio en televisie
voor deze zorginstellingen.  

Ziekenhuisomroep
We maken alle programma’s speciaal
voor de patiënten en bewoners in het
Jessa Ziekenhuis en het woonzorg-
centrum Zonnestraal. Ze volgen ons
met grote aandacht. Het zijn waar-
schijnlijk de beste kijkers en luiste-
raars van het hele land. 

Professioneel
Vrijwillig én professioneel, zo werken
we. Onze studio is op en top digitaal.
En onze kabelkrant is de klok rond te
bekijken met informatie en het laatste
nieuws over het ziekenhuis.

Radio
Elke dag zenden we speciale radio-
programma’s uit. Verzoeknummers,
interviews en nieuwsberichten: een
hart onder de riem en een streling
voor het oor.

Onthaalteam
De medewerkers van ons onthaal-
team bezoeken wekelijks de patiën-
ten in het ziekenhuis, maken een
praatje en verzamelen verzoekformu-
lieren met groetjes en verzoekjes voor
het radioprogramma ‘Bezoekuur’.  

TV-Kabelkrant
24 uur per dag krijg je op televisie de
interne kabelkrant te zien met actuele
info over het Jessa Ziekenhuis. Naast
de bezoekuren en de dagelijkse 
menukeuze brengen we nieuws over
de afdelingen en werkzaamheden in
het ziekenhuis.

Redactie
Radio- en televisie maken betekent
ook werken achter de schermen. Denk
maar aan lijsten met verzoeknummers
samenstellen, interviews maken en
monteren, informatie voor de presen-
tatoren opzoeken of programma’s 
archiveren. Iedereen is sterk in iets.
Misschien ligt jouw sterkte wel in 
redactie of administratie.

Gezonde mix
Het team van de VRTO is een gezonde
mix van mensen van verschillende
leeftijden met verschillende talenten.
Eén ding hebben we gemeen: in een
stukje van onze vrije tijd willen we iets
betekenen voor onze medemensen.

Teamwork
VRTO is uitgegroeid tot een hechte
vriendenclub waarin iedereen zich
thuis voelt. We kunnen altijd op 
elkaar rekenen. 

Elke (26) is al een tijdje actief als
onthaalmedewerker: 
“Ik leerde VRTO kennen op de 
jaarlijkse Cultuurbeurs in Hasselt.
VRTO? Daarvoor had ik er nog
nooit van gehoord. Het gegeven
‘ziekenhuisomroep’ bleef sinds-
dien door mijn hoofd spoken. Ik
vind VRTO dé perfecte mix tussen
entertainment en sociaal engage-
ment. Het is fascinerend te verne-
men waarom patiënten dát
bepaalde nummer kiezen als hun
verzoekplaat. Zo kunnen we pa-
tiënten vaak een lichtpuntje be-
zorgen tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis. Dankzij ons enthou-
siast en gemotiveerd team is het
voor mij iedere week een plezier
om naar de VRTO-studio te ver-
trekken.”

Radio Televisie Kabelkrant Onthaalteam Medewerkers Verzoekjes Vrijwilligers

Maak zelf radio of televisie
Heb je een goede stem? Zit je graag aan de knop-
pen van de mengtafel? Of schrijf je liever teksten
voor een programma? Werk mee aan onze radio-
uitzendingen, de dagelijkse informatieve kabelkrant
of het onthaalteam. De sfeer is tof en aangenaam
en je steekt er nog ‘ns wat van op.

Digitale keien
Ook die zitten in ons team. Want we hebben men-
sen nodig die thuis zijn in ICT. Ben jij zo’n digitale
kei? Draag je steentje bij aan ons project.

Bezoek zelf patiënten
Als lid van het onthaalteam ga je bij patiënten op
de kamer langs. Je noteert verzoekplaatjes voor het
programma ‘Bezoekuur’. Je vraagt of er een per-
soonlijke boodschap bij hoort voor een medepa-
tiënt of een personeelslid. En vooral: je luistert naar
hun verhaal en voelt aan wat ‘ons publiek’ verwacht.
Spreekt je dit aan? Natuurlijk geven we je vooraf
een stevige opleiding.

Elke: “Iedere week weer een
plezier om naar de VRTO-studio
te vertrekken”


