FAQ Helpende handen vaccinatiecentra
REGISTRATIE/AANMELDING ALS MEDEWERKER VACCINATIECENTRUM
Hoe kan ik mij aanmelden om ingezet te worden in de vaccinatiecentra Lommel/Peer?
De Noord-Limburgse hulpverleningszone heeft een aanmeldplatform gelanceerd, specifiek voor de
vaccinatiecentra in Lommel en Peer:
WERVING PERSONEEL VACCINATIECENTRUM (hvznl.be)
Op dit platform kan je aangeven welke functie je wil opnemen en in welk centrum je aan de slag wil.

Verwittigen jullie medewerkers of ze al dan niet zullen ingezet worden?
We brengen medewerkers op de hoogte indien ze niet in aanmerking komen voor een aangemelde
functie. Gezien de vele aanmeldingen kan het echter zijn dat dit iets langer op zich laat

wachten.
Gezien de levering van de vaccins voorlopig (maart/april) slechts met mondjesmaat gebeurt,

worden in de centra op dit moment maar een beperkt aantal medewerkers ingeschakeld.
Daarom is het dus mogelijk dat je niet onmiddellijk uitgenodigd wordt om mee te werken in
het centrum.

Zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers?
Nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom, aangezien we vrijwilligers zoeken voor een langere
periode (ongeveer 10 maanden) en hier ook vakantieperiodes tussen zitten.
Indien er geen nieuwe medewerkers meer nodig zijn, zal dit meegedeeld worden op het platform. U
kan zich dan echter nog steeds kandidaat stellen, maar u zal op een reservelijst opgenomen worden.

Waar kan ik mijn diploma/CV opladen op het sollicitatieplatform?
Onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ > ‘Documenten’ - Opgelet: het bestand moet een PDF- of
fotobestand zijn!

WIE MAG VACCINEREN:
Verpleegkundigen, artsen en vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018
Een dierenarts/tandarts/kinesist, … mag enkel vaccineren in geval er voldaan is aan

onderstaande 7 voorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.

Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren;
De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij
de verpleegkunde aansluit;
Werken binnen een gestructureerd zorgteam;
Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige;
Het geven van een voorafgaande opleiding;

6.
7.

Toezicht door de coördinerend verpleegkundige;
Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Gezien daar op dit moment niet aan voldaan is, worden alternatieve beroepsgroepen voorlopig niet
ingezet voor de functie vaccineerder/medische administratie/voorbereider vaccin. Voor de
verschillende taken binnen deze functie is een roulatiesysteem voorzien waardoor ook een
deelfunctie zoals medische administratie niet opgenomen kan worden.
Indien je als vaccineerder ingezet wordt, is het bovendien belangrijk dat je in orde bent met je
vaccinatie hepatitis B. Is dit niet het geval dien je dit te melden. Helaas kunnen we je dan niet meer
inzetten voor de functie medisch personeel – vaccineerder/medische administratie/voorbereider
vaccin.

VACCINATIE VAN MEDEWERKERS
Word ik gevaccineerd tegen COVID 19 als medewerker in het vaccinatiecentrum?
Door het beperkt aantal beschikbare vaccins zullen niet alle medewerkers van het vaccinatiecentrum
onmiddellijk gevaccineerd kunnen worden. Er zal voorrang worden gegeven aan medewerkers
binnen de medische functies die rechtstreeks contact hebben met de patiënt.
Bijkomend willen we opmerken dat de vaccinatie, zelfs na de tweede prik, geen onmiddellijke
bescherming biedt tegen het virus. Het blijft dus belangrijk om ook na vaccinatie de basisregels te
blijven volgen.

Moet ik wachten op mijn twee vaccinaties om ingezet te worden in het
vaccinatiecentrum?
Er is niet vastgelegd dat iedereen die werkzaam is in het centrum 2 keer gevaccineerd dient te zijn
alvorens deze wordt ingeschakeld. Dit zou praktisch ook niet haalbaar zijn gezien de beperkte
beschikbaarheid van de vaccins en de periode tussen de 2 vaccinaties die wordt vooropgesteld. Het
staat u natuurlijk vrij om zelf te beslissen om pas na uw 2de inspuiting ingezet te willen worden.

VRIJWILLIGERS:
Wie mag als vrijwilliger helpen?
Als vrijwilliger helpen mag pas als je 15 jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair
onderwijs afgerond hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 jaar bent. De Belgische nationaliteit
hebben, is geen vereiste. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige
verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen.
Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen
maar vrijwilligers in vaccinatiecentra werden hiervan vrijgesteld.

Mag ik mij als minderjarige opgeven als vrijwilliger?
Voorlopig is beslist om geen minderjarige vrijwilligers in te zetten in het vaccinatiecentrum. Een van
de redenen is dat ze op dit moment niet in aanmerking komen voor vaccinatie. We willen de deur
echter zeker niet volledig sluiten want we willen een dergelijk engagement zeker aanmoedigen.
Wijzigingen in dit standpunt zullen meegedeeld worden.

Zit er een beperking op het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding?
Met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding zijn onderstaande beperkingen van toepassing.

Je mag de vastgelegde dag- en jaarmaxima niet overschrijden, ook niet als je deze kostenvergoeding
in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt.
De maximale forfaitaire vergoeding bedraagt in 2021 maximum € 35,41 per dag en maximum €
1.416,16 per jaar.
De kostenvergoedingen die een vrijwilliger ontvangt, zijn niet vatbaar voor inbeslagname. Ook
vrijwilligers die in een collectieve schuldbemiddeling zitten, moeten hun kostenvergoeding nooit
afdragen aan de schuldbemiddelaar.
In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een kostenvergoeding ontvangt en in orde
bent met de regels:
•

Je hebt, indien nodig, de toestemming om vrijwilligerswerk te doen van de RVA (vrijstelling
voor medewerkers vaccinatiecentra), je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend
geneesheer van de mutualiteit
Zo moet je, indien je al een ander vervangingsinkomen krijgt, toestemming vragen bij de dienst
voor het vervangingsinkomen of deze cumulatie toegestaan wordt.

•

Je gaat nooit over de maximumbedragen voor een forfaitaire kostenvergoeding, ook niet als
je in meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet

•

Je combineert de reële en de vaste kostenvergoeding niet (behalve tot 2000 km
verplaatsingsvergoeding)

•

Je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten
terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Wat indien ik een uitkering ontvang van de RVA?
Iemand met een uitkering van de RVA (pensioen, brugpensioen (SWT), tijdelijke werkloosheid, …) kan
een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
In principe hebben vrijwilligers die een werkloosheidsuitkering ontvangen een meldingsplicht bij de
RVA (uitgezonderd gepensioneerden). Vrijwilligers in vaccinatiecentra zijn echter vrijgesteld van de
meldingsplicht bij RVA, ook de uitkeringsgerechtigde of tijdelijke werklozen hoeven geen melding te
doen bij RVA.

Waar moet ik mij opgeven om als vrijwilliger voor de mindermobielencentrale te
werken?
De vaccinatiecentra Noord-Limburg zullen een beroep doen op de mindermobielencentrales en
andere vervoersinstanties voor het transport van minder mobiele patiënten naar het
vaccinatiecentrum.
Best neemt u contact op met de lokale verantwoordelijken van de mindermobielencentrales voor
bijkomende informatie over een eventuele inzet.
Overzicht contactgegevens:
Gemeente

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Bocholt

Bern Vrolix

089 20 19 95

bern.vrolix@bocholt.be

HamontAchel

Dienstencentrum
De Kring – Liesbet
Clijsters

011 61 05 88

dcdekring@hamont-achel.be

HechtelEksel

Lieve Gijsbers

011 89 12 10

mmc@hechtel-eksel.be

Lommel

Filip Tuyaerts

011 55 19 70

lommelsemindermobielencentrale@skynet.be

Peer

Kathy Leyman

011 61 07 00

Kathy.leyman@peer.be

Pelt

Ilse Lesaffer

011 94 94 99

mmc@gemeentepelt.be

(en Anneleen
Goossens)

Welke vergoeding krijgt een vrijwilliger?
De organisatie van de vaccinatiecentra Lommel/Peer voorzien enkel een gewone forfaitaire
vergoeding. De voorziene forfaitaire vergoeding bedraagt 31 euro per dag (bij een minimum
prestatie van 3 uur).

INZET/PLANNING MEDEWERKERS
Hoe verloopt de procedure na aanmelding via het sollicitatieplatform?
Via het sollicitatieplatform kan je je voor één of meerdere functies kandidaat stellen.
Je sollicitatie/aanmelding wordt bekeken en er wordt nagegaan of je voldoet aan de voorwaarden
voor de opgegeven functie. Indien er nog bijkomende info nodig is of je volgens de aangeleverde info
niet voldoet voor de functie word je hierover geïnformeerd.
Indien je voldoet aan de voorwaarden wordt je naam doorgegeven aan de externe firma, Studer
Agency, die door de hulpverleningszone Noord-Limburg is aangesteld om de planning op te maken.
Stapsgewijs zullen geregistreerde helpende handen via mail gecontacteerd worden door deze firma
voor registratie in Crewplanner, een tool die gebruikt zal worden voor de planning van het personeel.
Hou er rekening mee dat de centra nog in een opstartfase zitten door de beperkte levering van het
aantal vaccins en dat er in deze fase nog maar een beperkt aantal medewerkers ingeschakeld wordt.

Hoe verloopt de planning van medewerkers?
Het effectief inplannen gebeurt steeds in overleg en op basis van je beschikbaarheid. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de planningstool, Crewplanner, waarvoor je info zal ontvangen na je
aanmelding en selectie. Bij vragen over het gebruik van dit programma kan je steeds terecht bij
Studer Agency via peerlommelvaccinatiecentrum@studer.agency of +32 493 881 246.

Waarom moet ik zoveel gegevens ingeven in de planningstool crewplanner? Zijn mijn
gegevens beschermd?
Het programma Crewplanner is in eerste instantie niet ontwikkeld voor de planning van vrijwilligers.
Daarom dat alle medewerkers ook een aantal basisgegevens zoals rijksregisternummer,
bankrekeningnummer, … moeten ingeven, zelfs indien ze geen vergoeding wensen te ontvangen.
Deze basisgegevens zijn door het programma als verplicht veld gemerkt waardoor het ingeven van
deze gegevens noodzakelijk is om een planning van de medewerker mogelijk te maken.
Je gegevens worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van
het vaccinatiecentrum.

Hoe werkt de planning via crewplanner?
Voor elk “prikmoment” (dag waarop gevaccineerd wordt) wordt per locatie een “project”
aangemaakt. Elk “project” in crewplanner heeft een datum, tijdstippen (werkuren) en locatie
waarvoor je je al dan niet beschikbaar kan zetten. De locatie (Lommel of Peer) kan je zowel in de titel
van het project vinden als via de locatie van het project.
Je kan ook steeds zelf je eigen planning aanpassen door uw beschikbaarheid te veranderen en
desnoods “terugtrekking” aan te vragen indien je al bent ingepland.
Let op: Indien je je beschikbaar zet voor een shift betekent dit niet dat je die dag effectief wordt
ingepland en dus verwacht wordt. Je krijgt steeds een bevestiging via mail en in de applicatie als
we je verwachten.
Is het gebruik van crewplanner niet duidelijk voor je, neem dan contact op met Studer Agency. Zij
zullen je bijstaan in het gebruik van het systeem.

Wat betekent het als ik ingepland ben als “back-up” arts?
De functie “Back-up arts” wordt standaard ingepland, maar de betrokkene dient enkel te komen als
hij/zij expliciet wordt opgeroepen door de shift-coördinator of Studer. Indien je als back-up arts staat
ingepland, wordt verwacht dat je je binnen het uur ter plaatse kan begeven indien nodig.

Welke shiften/werkuren zijn er voorzien?
Er wordt vooropgesteld om in 2 shiften te werken: een vroege dienst van 7u tot 14u en een late
dienst van 15u tot 22u.
Deze shiften worden niet opgesplitst om de continuïteit te garanderen.
Het aantal en duur van de shiften per dag/week wordt bepaald in functie van het aantal
aangeleverde vaccins, dat erg veranderlijk is.

Is het ook mogelijk om dagelijks een halve dag te komen helpen i.p.v. een volledige
vroege/ late shift?
Op dit moment is er voorzien dat er in 2 shiften wordt gewerkt (7u tot 14u en 15u tot 22u) en dat
deze niet worden opgesplitst om de continuïteit te garanderen. De duur van de shiften kan in functie
van de levering van de vaccins echter wijzigen.

Ik ben ingepland om te komen helpen in een vaccinatiecentrum. Krijg ik op voorhand
info en een introductie?
De vaccinatiecentra zitten nog in de opstartfase. We zijn volop bezig om werkinstructies en
procedures op te maken en bij te stellen met de ervaring van de eerste vaccinatiemomenten die
momenteel plaatsvinden. Zeker in deze opstartfase zal ook de superviserend arts van de ELZ
aanwezig zijn op de vaccinatiemomenten om de opstart in goede banen te leiden en de nodige
instructies en opleiding te voorzien.
Voor de medewerkers worden periodiek rondleidingen georganiseerd. Medewerkers die ingepland
staan, zullen hiervoor uitgenodigd worden.
Voor aanvang van elke shift is er tijd voorzien om medewerkers te informeren en instrueren en
eventuele vragen te beantwoorden. Bij de planning wordt ook bekeken om “ervaren” medewerkers
te koppelen aan nieuwe medewerkers.
Voor elk vaccinatiecentrum is een onthaalbrochure opgesteld die ter beschikking wordt gesteld via
crewplanner en het aanmeldplatform van de vaccinatiecentra Noord-Limburg.

CONTACTGEGEVENS EN MEER INFO:
Vragen m.b.t. vrijwilligerswerk : https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
Vragen m.b.t. planning door Studer Agency : peerlommelvaccinatiecentrum@studer.agency
of 0493/ 88 12 46.

Vragen met betrekking tot HR administratie als medewerker:
helpvaccineren@hvznl.be

Website vaccinatiecentra Noord-Limburg: www.vaccinatie-noord-limburg.be

