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Jouw opdracht  

Eerstelijnszone Haspengouw (Sint-Truiden, Borgloon, Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Wellen en 
Kortessem) is dringend op zoek naar een populatiemanager om het team te versterken in functie van 
de uitbouw van het vaccinatiecentrum in Borgloon (Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) en de 
uitwerking van de doelstellingen eigen aan de eerstelijnszone.  
 
Concreet 

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  

- Bij voorkeur heb je affiniteit met de regio, het sociale Je kan gestructureerd werken, maar 

schrikt er niet voor terug om op korte termijn creatieve ideeën uit te werken en bij te sturen. 

Profiel 

- Je bent een dynamische teamplayer die zowel individueel als in groep sterk presteert 

- Je kan zelfstandig werken en bent zeer flexibel  

- Je bent uitmuntend in analytisch denken en kan dit omzetten in concrete doelstellingen.  

- Goede computerkennis is noodzakelijk. 

 

Aanbod 

- Een contract van bepaalde duur (eindigend bij het einde van de vaccinatie-

subsidieperiode, vermoedelijk in het najaar 2021)  

- Tewerkstelling van 50% (19u/week) 

- Verloning volgens P.C. 331. 
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Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

- Je bent in het bezit van een professioneel bachelor-diploma (of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs) bij voorkeur in de humane, socio-wetenschappelijke of paramedische richting of 

gelijkwaardig door ervaring en/of bijkomende opleiding (aan te tonen via een motivatienota).  

- Een detacheringsovereenkomst met je huidige werkgever kan eventueel overwogen en 
besproken worden. 
 

 
Hoe solliciteren? 
 
Solliciteren kan t.e.m. 21 februari 2021.  
Mail je sollicitatiebrief, CV en een kopie van je diploma naar info@elzhaspengouw.be 
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