
Opschrift Nummer: 2021_SV_00320 Onderwerp: Schriftelijke vraag van raadslid Mattias De Vuyst:  

Vrijwilligers en professionele equivalenten op het vaccinatiecentrum Flanders Expo - bevoegde 

schepen Rudy Coddens - 22 juni 2021 Raadslid(-leden): Mattias De Vuyst - Open Vld Bevoegd: Rudy 

Coddens  

Omschrijving van de vraag  

Toelichting:  

De vaccinaties lopen op volle toeren. We worden nog de vaccinatiekampioen van Europa, wie had 

het ooit kunnen denken. Het gaat zelfs zo snel dat we momenteel meer handen nodig hebben. 

Professionele equivalenten en vrijwilligers. Er werd dan ook o.a. via Stad Gent opgeroepen om zich 

aan te melden om een handje mee te helpen, want elke 0,8 seconden wordt er eentje gezet, 

weekends incluis.  

Vraag:  

- Hoeveel verpleegkundigen hebben in loondienst een vaccinatie gezet op Flexpo? 

- Hoeveel vrijwilligers hebben een vaccinatie gezet op Flexpo?  

- Hoeveel vaccinaties werden gezet door een verpleegkundige in loondienst?  

- Hoeveel vaccinaties werden gezet door een vrijwilliger?  

- Hoeveel artsen en hoeveel apothekers hebben tot nog toe meegedraaid in het vaccinatie 

centrum op flexpo en welke waren daarvan professioneel actief, en dus betaald. En welke 

proportie werkte als vrijwilliger?  

- Hoeveel was de loonkost tot nog toe aan professionelen op Flexpo en hoeveel 

vrijwilligersvergoedingen werden uitgekeerd?  

- Vrijwilligers konden kiezen tussen verschillende systemen van vergoeding (onkosten, 

vrijwilligersvergoeding, afzien van vergoeding, …) Kunnen de systemen geduid worden en 

weergegeven worden hoeveel mensen voor welk systeem kozen? 

 

  



Antwoord:  

Geacht raadslid De Vuyst, 

Beste Matthias, 

Om de vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om eerst wat context te schetsen. Het 

vaccinatiecentrum Gent wordt gecoördineerd vanuit een samenwerking door de Stad Gent en de 

Eerstelijnszone Gent (ELZ), waarbij de Stad Gent zich ontfermt over alle aspecten van niet-medische 

aard (infrastructuur, logistiek, niet-medische medewerkers, enz.) en ELZ de coördinatie op zich 

neemt voor gans het medische luik. In zowel het niet-medische als het medische deel worden 

medewerkers ingezet met verschillende statuten. Onderstaand wordt zowel ingegaan op het 

medische luik (cfr. bovenstaande vragen) als ruimer door ook de inzet van het niet-medische 

personeel weer te geven. Dit geeft immers een accurater beeld van de werking en de inzet dan louter 

de verpleegkundige handelingen.  

We proberen zoveel mogelijk van de deelvragen te beantwoorden, op basis van de beschikbare data 

en zonder onze coördinatoren van het vaccinatiecentrum te veel te belasten met extra 

berekeningen. 

Inzet medische profielen: 

Hieronder is een overzicht van het aantal medische shiften terug te vinden waar medische profielen 

op kunnen intekenen. De statuten van de medische profielen worden in de linker kolom 

weergegeven. Per dag worden 3 shiften uitgevoerd. De aantallen zijn dus niet gelijk met het aantal 

unieke medewerkers.  

Overzicht aantal shiften medisch personeel van maart tem midden juni* 

  maart april mei juni* 

Statuut aantal % aantal % aantal % aantal % 

stagiair 4 1% 71 5% 72 3% 170 4% 

vrijwilliger (niet 
vergoed) 

34 5% 50 4% 109 4% 193 5% 

vrijwilliger (vergoed) 198 30% 391 29% 853 33% 1349 34% 

zelfstandig 
professional 

180 27% 315 24% 492 19% 689 17% 

student 16 2% 31 2% 25 1% 69 2% 

uitzendkracht 185 28% 409 31% 902 35% 1494 37% 

(leeg) 51 8% 65 5% 98 4% 51 1% 

Totaal aantal 
inschrijvingen 

668 100% 1332 100
% 

2551 100
% 

4015 100
% 

*data tot 20 juni  
        

 

Het aantal vrijwilligers in de shiften varieert tussen de 35 en 39%. Van de medische vrijwilligers krijgt 

gemiddeld ca. 88% een vrijwilligersvergoeding, ca 12% kiest om deze niet te ontvangen.  

Om deze shiften in te vullen, kon ELZ beroep doen op een gescreende poule van 964 medische 

profielen. Nog niet alle gescreende profielen hebben ook effectief een shift meegedraaid.  

  



Het achterhalen van specifieke opleidingsachtergronden kan niet eenvoudig uit het 

planningssysteem gehaald worden. Er wordt immers met rollen gewerkt ipv met diploma’s of 

attesten: 

- vaccinator/administrator 

- voorbereider 

- module-arts + coördinerend arts (toezicht plaatsen vaccins) 

- farmaceutisch expert (toezicht klaarmaken vaccins) 

Zo zal bijvoorbeeld een arts, die zich opgaf om als vaccinator te werken, als vaccinator ingeroosterd 

en vergoed worden (en dus niet volgens diens diploma).  

Welke opleiding aan welke rol kan gekoppeld worden, is wettelijk vastgelegd: 

https://www.eerstelijnszone.be/welke-medische-taken-zijn-er-en-wie-mag-die-uitvoeren.  

 

Het aantal vaccinaties dat door welk type medewerker werd gezet, is ook moeilijk te achterhalen, 

gezien de verschillende rollen die er zijn.  

 

Tot eind mei werden aan medische zijde 88.015 euro vrijwilligersvergoedingen uitbetaald en 524.648 

euro aan professionele vergoedingen.  

 

Inzet niet-medische profielen: 

In het vaccinatiecentrum zijn ook heel wat niet-medische profielen aan de slag. Zij staan in voor 

begeleiding op de parking en traject van- en naar het vaccinatiecentrum, onthaal, registratie, toezicht 

in de wachtzaal, helpdesk om afspraken te verplaatsen, enz.  

Hieronder is een overzicht te vinden van het aantal shiften die werden ingevuld door niet-medische 

profielen.  

Totaal aantal shiften aan niet-medische zijde (februari tem juni):  

Statuut Aantal 

stagiair 426 

vrijwilliger (niet vergoed) 1173 

vrijwilliger (vergoed) 3883 

Gedetacheerd 1298 

student 172 

uitzendkracht 1 

Eindtotaal 6953 

 

 

https://www.eerstelijnszone.be/welke-medische-taken-zijn-er-en-wie-mag-die-uitvoeren


Binnen de niet-medische shiften werd dus 73% ervan opgenomen door vrijwilligers. Dit betekent een 

fantastische ondersteuning voor het vaccinatiecentrum, waarvoor we onze Gentenaars erg dankbaar 

zijn. Voor de niet-medische taken wordt voor iets meer dan 18% beroep gedaan op eigen 

stadspersoneel dat tijdens de werktijd in het vaccinatiecentrum wordt ingezet (label ‘gedetacheerd’).  

Als we dit vertalen naar het aantal ‘unieke’ helpers aan niet-medische zijde, komen we tot 

onderstaande tabel. Dit gaat zowel om helpers die voltijds ingezet worden, als helpers die slecht 

eenmalig ingezet werden of  één of meerdere shiften per week opnemen.  

68% van de (unieke) niet medische vrijwilligers krijgt een vrijwilligersvergoeding, 32% wil bewust 

geen vergoeding.  

 

Unieke helpers die één of meerdere shiften gewerkt hebben (februari tem juni):  

Statuut  Aantal 

stagiair 119 

vrijwilliger (niet vergoed) 424 

vrijwilliger (vergoed) 901 

Gedetacheerd 158 

student 21 

uitzendkracht 1 

Eindtotaal 1624 

 


