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Eerstelijnszone Pajottenland werft aan! 

 

POPULATIEMANAGER  

PROGRAMMAMANAGER 

PROJECTMEDEWERKER 

 
Situering  
 
Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland (Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Galmaarden, 
Herne en Bever) voorziet voor haar inwoners 2 vaccinatiecentra (NV Royer in Dilbeek en 
sportcentrum De Koornmolen in Gooik) en is in het kader daarvan op korte termijn op zoek 
naar extra medewerk(st)ers. 
 
POPULATIEMANAGER 
 
Functieomschrijving  
 
De populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in 
de bevolking en dit met oog voor alle geïdentificeerde doelgroepen, waarbij zij/hij in de ELZ 
in samenwerking met alle partners binnen en buiten de zorgraad, zo veel mogelijk 
doelgroepen identificeert. 
 
Dit houdt o.m. in: 

- analyseren van vaccinatiedata met het oog op opvolgen vaccinatiegraad in de 
eerstelijnszone, 

- samenwerken met lokale actoren voor het aanleveren en interpreteren van de nodige data, 

- identificatie en detectie van gebieden/doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad achterloopt 
op het beoogde cijfer, 

- ontwikkelen van doelgroepenbeleid inzake vaccinatie van moeilijk bereikbare groepen (in 
samenwerking met communicatie- en sensibiliseringsteam, de actoren in de zorgraad en alle 
relevante lokale actoren (bv. sociaal-culturele verenigingen, zelforganisaties…), 

- coördinatie van thuis-/mobiele vaccinatie waar aangewezen, in samenwerking met 
programmamanager en HR manager van het vaccinatieteam 

Competenties 
 
Kerncompetenties: 

- Clientgerichtheid 
- Communicatieve vaardigheden 
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- Integriteit 
- Kwaliteitsgerichtheid 
- Resultaatgerichtheid 
- Samenwerken 
- Verantwoordelijkheid en autonomie 
- Flexibel en stressbestendig 

 
Functiegerichte competenties: 

- Probleemanalyse 
- Plannen en organiseren 
- Prioriteiten stellen 
- Analytisch denken 

 
Wij vragen:  
 
- Diploma hoger onderwijs 
- Minimum 2 jaar ervaring 
 
Wij bieden:  
 
- Een boeiende job in een enthousiast team die u de kans biedt mee te werken aan een 

succesvolle lokale vaccinatiecampagne 
- Een tijdelijke functie, deeltijds of voltijds, in dienstverband of op zelfstandige basis 
- Plaats van tewerkstelling: Roosdaal met mogelijkheid tot thuiswerk 
- Verloning volgens de geldende barema’s in PC 331 indien in loondienst of af te spreken 

indien op zelfstandige basis. 
- Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 
 

Contactgegevens 
 

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Kathleen Verkest, 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be of 0472/61 52 27. 
 

Interesse? 
 

Bezorg ons zo snel mogelijk uw motivatiebrief + curriculum vitae per e-mail: 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be 
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PROGRAMMAMANAGER 
 

Functieomschrijving  
 
De programmamanager is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale 
vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Zij/hij 
begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen 
de eerstelijnszone. Zij/hij creëert verbinding tussen de door de overheid uitgetekende 
vaccinatiestrategie en de operationalisering van het vaccinatiegebeuren in de 
vaccinatiecentra in de eerstelijnszone en – na de sluiting van de vaccinatiecentra – de 
inkanteling van het vaccinatiegebeuren in de reguliere zorgcircuits. Zij/hij is de lijm die het 
geheel op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle informatie 
samenkomt. 
 
Dit houdt o.m. in: 

- Uitwerking, bewaking en bijsturing van de lokale vaccinatiestrategie 

- Projectbegeleiding van de vaccinatiecentra en mobiele vaccinatieteams van de 
Eerstelijnszone 

- Projectbegeleiding populatiemanagement, sensibilisering en communicatie. Creatie van 
verbinding tussen operationele aspecten van het vaccinatieproces en de vaccinatiestrategie 

- (Boven)lokaal overleg en terugkoppeling 

Competenties 
 
Kerncompetenties: 

- Clientgerichtheid 
- Communicatieve vaardigheden 
- Integriteit 
- Kwaliteitsgerichtheid 
- Resultaatgerichtheid 
- Samenwerken 
- Verantwoordelijkheid 
- Flexibel en stressbestendig 

 
Functiegerichte competenties: 

- Zin voor initiatief en ondernemerschap 
- Besluitvaardig 
- Probleemanalyse 
- Plannen en organiseren 
- Prioriteiten stellen 

 
Wij vragen:  
 
Diploma hoger onderwijs 
 



Eerstelijnszone Pajottenland vzw, Rombautstraat 2A, 1760 Roosdaal  

GSM: 0472/61.52.27, e-mail: kathleen.verkest@elz-pajottenland.be 

 

 
Wij bieden:  
 
- Een boeiende job in een enthousiast team die u de kans biedt mee te werken aan een 

succesvolle lokale vaccinatiecampagne 
- Een tijdelijke functie, deeltijds of voltijds, in dienstverband of op zelfstandige basis 
- Plaats van tewerkstelling: Roosdaal met mogelijkheid tot thuiswerk 
- Verloning volgens de geldende barema’s in PC 331 indien in loondienst of af te spreken 

indien op zelfstandige basis. 
- Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 
 

Contactgegevens 
 

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Kathleen Verkest, 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be of 0472/61 52 27. 
 

Interesse? 
 

Bezorg ons zo snel mogelijk uw motivatiebrief + curriculum vitae per e-mail: 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be 
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PROJECTMEDEWERKER 
 

Functieomschrijving  
 
De projectmedewerker staat samen met de stafmedewerker van de eerstelijnszone in voor 
de organisatie en ondersteuning van de vaccinatiecentra met het oog op het welslagen van 
de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. 
Zij/hij begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne 
binnen de eerstelijnszone en combineert daarbij diverse taken. Hij/zij creëert verbinding 
tussen de door de overheid uitgetekende vaccinatiestrategie en de operationalisering van 
het vaccinatiegebeuren in de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone en – na de sluiting van 
de vaccinatiecentra – de inkanteling van het vaccinatiegebeuren in de reguliere zorgcircuits. 
 
Dit houdt o.m. in: 

- ondersteuning van de verschillende werkgroepen in de operationalisering van de lokale 
vaccinatiestrategie, zowel inhoudelijk als praktisch 

- opvolging van de regelgeving en vertaling naar de praktijk 

- samenwerking met lokale actoren  

- meewerken aan de ontwikkeling van een doelgroepenbeleid inzake vaccinatie van moeilijk 
bereikbare groepen  
 
Competenties 
 
Kerncompetenties: 

- Cliëntgerichtheid 
- Communicatieve vaardigheden 
- Integriteit 
- Kwaliteitsgerichtheid 
- Resultaatgerichtheid 
- Samenwerken 
- Verantwoordelijkheid 
- Flexibel en stressbestendig 

 
Functiegerichte competenties: 

- Besluitvaardig 
- Probleemanalyse 
- Plannen en organiseren 
- Prioriteiten stellen 

 
Wij vragen:  
 
- Diploma hoger onderwijs 
 
Wij bieden:  
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- Een boeiende job in een enthousiast team die u de kans biedt mee te werken aan een 
succesvolle lokale vaccinatiecampagne 

- Een tijdelijke functie, deeltijds of voltijds, met kans op verlenging 
- Plaats van tewerkstelling: Roosdaal met mogelijkheid tot thuiswerk 
- Verloning volgens de geldende barema’s in PC 331 
- Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 
 

Contactgegevens 
 

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Kathleen Verkest, 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be of 0472/61 52 27. 
 

Interesse? 
 

Bezorg ons zo snel mogelijk uw motivatiebrief + curriculum vitae per e-mail: 
kathleen.verkest@elz-pajottenland.be 
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