
 

P8 Zone coördinator vaccinatielijn - P6 t.e.m. P9  
Jij bent shiftverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor vrijwilligers, HR 

en de centrummanager van de Eerstelijnszone Herkenrode (Hasselt, 

Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken) voor de posten P6 t.e.m. 

P9.  

 

Je blijft altijd rustig en werkt gestructureerd en oplossingsgericht. Je stelt 

proactief vragen aan de centrummanager om mogelijke problemen te 

voorkomen. Noteer de vragen die het meeste worden gesteld en geef deze 

op het einde van je shift door aan de centrummanager. Zo kan de werking 

van het vaccinatiecentrum verder worden geoptimaliseerd. 

Jouw taken  
 Aanvang shift 

Je stelt je even voor aan de centrummanager en de HR-manager, 

daar neem je ook je radio in ontvangst en de lijst van je 

medewerkers voor je shift. 

Controleer eerst of in de posten van je zone alles klaar is voor 

opening van het vaccinatiecentrum. Start, indien nodig, de 

computers van de onthaalbalies op. 

 Ontvangst vrijwilligers 

Controleer de aanwezigheid van je medewerkers aan de hand van 

de lijst die je van de HR-manager kreeg. Controleer of je 

medewerkers een (geel) hesje dragen en een correct mondmaker. 

Na het einde van de shift moeten de hesjes worden ingeleverd bij de 

host aan poort 15. 

 Begeleiding en ondersteuning medewerkers 

Je begeleidt iedere vrijwilliger naar zijn werkplek en geeft een 

duidelijke briefing (veiligheid, taken en procedures), je zorgt dat 

deze vrijwilligers hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. 

Je kent zelf alle briefings die betrekking hebben op de posten van 

jouw zone en je kent al de te volgen procedures.  

Samen met de back-up van je zone sta je in nauw contact met de 

vrijwilligers en geeft ondersteuning waar nodig. Je zorgt er voor dat 

alles vlot verloopt op de werkplekken van jouw zone. 



 
Om de medewerkers elke post te leren kennen mag een rotatiesysteem 

altijd toegepast worden binnen je zone. 

 Tijdens de shift 

Jij of je back-up lost medewerkers af die naar het toilet willen of een 

pauze willen inlassen. Je kunt dus iedere functie binnen je zone 

uitvoeren.  

Je laat bezoekers begeleiden die naar het toilet of naar de infobalie 

moeten. 

Op het einde van de werkshift vraag je aan al jouw medewerkers of 

ze opmerkingen hebben om een betere, snellere en/of meer 

klantvriendelijke doorstroming te realiseren in de zone. 

 Onthaalmedewerker meldt problemen 

Het is mogelijk dat het scannen van de identiteitskaart of de 

vaccinatie-uitnodiging niet werkt. Dit kan verschillende oorzaken 

hebben: 

o De bezoeker biedt zich op de verkeerde dag aan. 

o De bezoeker heeft zich thuis niet geregistreerd. 

o Er gebeurde een fout bij de registratie. 

o Ander probleem 

Neem de identiteitskaart en de vaccinatie-uitnodiging van de 

bezoeker en begeleidt deze naar de Infobalie. Leg uit wat het 

probleem is. Indien de bezoeker alsnog een vaccinatie kan krijgen 

zal hij door een steward terug naar de triage Onthaal gebracht 

worden. 

 

Als de onthaalmedewerker een computerprobleem meldt probeer 

dan om alles opnieuw op te starten. Mislukt het opstarten of blijft 

het probleem aanhouden moet je de centrummanager vragen om 

een interventie. 

 Na de shift 

Na het sluiten van de toegangsdeur laat je de stoelen in de zone 

ontsmetten door de aanwezige vrijwilligers. De onthaalmedewerkers 

moeten hun desk opruimen en ontsmetten. 

 HR-dienst 

Je staat in nauw contact met HR dienst om samen problemen of 

opmerkingen aan te pakken. 

  



 

Procedures 
 Veiligheid 

Gedraag je op een veilige manier ter bescherming van jezelf en van 

de andere aanwezigen in het vaccinatiecentrum. Zorgen voor je 

eigen veiligheid is ook zorgen voor de veiligheid van anderen. 

Draag altijd je mondmasker op een correcte manier, als je 

mondmasker niet meer comfortabel aanvoelt vervang het dan. 

Zorg er voor dat je steeds voldoende afstand houdt van anderen en 

ontsmet regelmatig je handen. 

Spreek op een correcte manier bezoekers of collega’s aan die zich 

niet houden aan de veiligheidsregels. 

 Gebruik radio 

Bij het begin van je shift heb je een radio ontvangen. Controleer of 

deze ingesteld is op kanaal 1 en regel het volume, vraag eventueel 

aan een andere radiogebruiker om jou op te roepen als test. 

Wees je er van bewust dat oproepen via de radio gehoord worden 

door alle radiogebruikers. 

Trek eerst de aandacht van diegene die je wil oproepen door je 

naam of postnummer (zie je radiotoestel) te geven en de naam of 

functie van diegene die je oproept (bijvoorbeeld “P8 aan 

centrummanager”). Wacht tot diegene die je oproept ook 

antwoordt (bijvoorbeeld “centrummanager luistert’). Geef je 

boodschap dan klaar en duidelijk door. 

 Brandalarm 

Bij aanvang van je shift weet je waar de nooduitgangen zich 

bevinden, waar de brandhaspel en de brandblussers hangen. Het 

openen van nooddeuren doe je door het glas te breken bij de rode 

drukknoppen aan de nooddeuren. 

Bij evacuatie verlaat je op een rustige manier het gebouw en je 

ondersteunt hulpbehoevende burgers. 

Controleer of alle vrijwilligers van je zone buiten staan. 

Je blijft aan de nooduitgang en zorgt er voor dat niemand meer naar 

binnen gaat, met uitzondering van de organisatie en de 

hulpdiensten. Houd altijd voldoende afstand en denk aan je eigen 

veiligheid. 

  



 

 Bezoeker wordt onwel of heeft nood aan hulp 

Bij aanvang van je shift weet je waar de EHBO post zich bevindt, op 

die plaats is een brancard aanwezig. 

Als een persoon onwel wordt verwittig je via de radio onmiddellijk de 

dienstdoende arts. Geef duidelijk aan wie je bent, waar je bent en 

wat het probleem is. Blijf bij de hulpbehoevende persoon. 

 Agressie  

Verwittig via de radio onmiddellijk de bewakingsagent en de 

centrum manager. Geef duidelijk aan wie je bent en waar je bent. 

Ga nooit in discussie met een (verbaal) agressief persoon. 

Jij of de vrijwilligers kunnen nooit iemand de toegang tot het 

vaccinatiecentrum weigeren. Dit is de taak voor de bewakingsagent 

van dienst. Op jouw aangeven en in samenspraak met de 

centrummanager kan je vragen aan de bewakingsagent om iemand 

de toegang te ontzeggen 

 Rolstoel 

Er zijn rolstoelen beschikbaar. Indien je een rolstoel uitleent, moet 

je erop toezien dat deze bij de uitgang wordt achtergelaten. Indien 

nodig stuur je de back-up van je zone of een steward mee die het 

hele vaccinatietraject aflegt met de persoon in kwestie.  

 Toiletten  

Indien een bezoeker naar het toilet wil gaan, vraag je steeds de 

begeleiding van een steward of de back-up van je zone. 

● Slechthorenden/Anderstaligen 

Indien er een slechthorende of anderstalige bezoeker ondersteuning 

nodig heeft, verwittig je de centrummanager of iemand van de 

organisatie. De organisatie komt ter plaatse met een online 

tolk/tablet. 


