
vacature populatiemanager  

vaccinatiecentra eerstelijnszone Kempenland 

COVID-19 is de grootste pandemie die we momenteel met zijn allen proberen te overwinnen. 

Gelukkig is er licht in de tunnel en zijn de vaccinaties in de woonzorgcentra opgestart. 

Binnenkort openen verschillende vaccinatiecentra in ons land om zoveel mogelijk mensen zo 

snel mogelijk te vaccineren. 

De eerstelijnszone van Kempenland voorziet 2 vaccinatiecentra: op de Philips-site in Turnhout en 

in de voormalige legerhallen in Weelde. Daar organiseert ze de vaccinaties voor de inwoners van 

Turnhout, Hoogstraten, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, 

Arendonk en Baarle-Hertog. 

Je leest het al: snel, veel, groot. Er zijn dus vele handen nodig om dit tot een goed einde te 

brengen. Eén van de meest cruciale rollen is die van de populatiemanager. Lees vooral verder 

want misschien zijn we op zoek naar jou! 

jouw uitdagingen 

De populatiemanager volgt het aantal vaccinaties op tijdens deze grootschalige campagne.  Je 

monitort dus de vaccinatiegraad voor eerstelijnszone Kempenland zodat die gelijke tred houdt 

met de vaccinatiegraad in de rest van Vlaanderen. 

Daarbij heb je oog voor de meest kwetsbare doelgroepen die moeilijker bereikt worden. Samen 

met jouw partners van de eerstelijnszone en de ander werkgroepen ga je proactief op zoek naar 

de handigste oplossingen om hen te bereiken.  

Je zal er bij de start ook voor zorgen dat je nauwkeurig lijsten opmaakt waarin alle zorgverleners 

opgenomen worden zodat hun vaccinatie eerst kan plaatsvinden in de vaccinatiecentra. 

Tenslotte ben je de contactpersoon tussen de Vlaamse overheid en alle medewerkers op het 

terrein. Je voorziet hen van de nodige info zodat het vaccinatiecentrum zich vlot kan organiseren 

en pieken kan opvangen.  

jouw talenten 

doelgericht: je maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de 

vooropgestelde doelstellingen. Je komt deze na en weet hierbij het overzicht op het geheel te 

bewaren. Hierbij laat je zien dat je een kei bent in cijfers, tabellen en het opmaken van 

rapporten. 

initiatief: Je zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om alle doelgroepen te bereiken voor de 

vaccinatie. Je weet snel problemen te detecteren en neemt initiatief om op efficiënte wijze tot 

oplossingen te komen. Je kan overzichtelijk rapporteren over de aan jou toevertrouwde taken. 

netwerken: De kunst van het netwerken beheers je vlot. Je onderhoudt goede relaties en 

contacten met de verschillende gesprekspartners zoals de collega’s van de eerstelijnszone, de 

medewerkers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de collega’s van de verschillende lokale 

besturen van de zone Kempenland en de medewerkers van de vaccinatiecentra (artsen, 

apothekers, verpleegkundigen, onthaalmedewerkers, HR-manager …). Hierbij heb je zeker ook 



de nodige aandacht voor kwetsbare doelgroepen om hen maximaal te kunnen bereiken voor de 

vaccinaties. 

probleemoplossend werken: je hebt een positieve ingesteldheid in het benaderen van 

problemen en je tracht steeds om praktische en haalbare oplossingen te formuleren  

moedig: je treedt op als verbinder en creëert een goede samenwerking in een groep. Je hebt zin 

om uitdagingen aan te gaan, je bent flexibel en gericht op het monitoren van de vaccinatiegraad. 

transparant: je past je vlot aan de steeds evoluerende noden van het vaccinatiecentrum aan en 

je staat collega’s bij als de omstandigheden dat vereisen. 

selectievoorwaarden 

Je bent onmiddellijk beschikbaar. 

Je behaalde minimum een bachelorsdiploma.  

Je hebt relevante ervaring in projectmanagement en kan aantonen dat data-monitoring in jouw 

vingers zit. 

hoe solliciteren 

Solliciteer snel! Stuur jouw cv en de reden waarom jij de populatiemanager bent die we zoeken 

door naar katrin.janssen@mon-dea.be.  

We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten. 

sollicitatietraject 

- een cv-screening: enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie en die 
aan de voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek 

- sollicitatiegesprek op vrijdag 29 januari 2021 (vanaf 14 uur) en 2 februari. De gesprekken 
verlopen digitaal. 

 

vacaturedetails 

- contract van onbepaalde duur tot het einde van het project (startdatum: zo snel 
mogelijk, vermoedelijke einddatum 31 oktober 2021) 

- voltijds 
- Jouw bruto maandloon volgt de barema’s van PC 331 volgens barema L1 en  bedraagt 

minimum 2.998 euro (afhankelijk van de relevante ervaring die je hebt opgebouwd). 
- We respecteren de COVID-19-regels. Je krijgt de mogelijkheid om je te laten vaccineren. 

 

 

 


