
Nummer: 2021_SV_00309 
Onderwerp: 
Schriftelijke vraag van raadslid Veli Yüksel: Vaccinatielijn - bevoegde schepen Rudy Coddens - 
17 juni 2021 
Raadslid(-leden): 
Veli Yüksel - Open Vld 
Bevoegd: Rudy Coddens 
 
Toelichting: 

Sinds maart 2021 is een telefoonlijn 09 210 10 44 in het leven geroepen om de 

Gentenaars te helpen met hun vragen over de vaccinatiecampagne. 
Vraag: 

 Hoeveel oproepen kreeg de vaccinatielijn sinds de oprichting? Graag opgesplitst 

per maand. 

 Welke piekmomenten en -dagen werden geregistreerd? 

 Met welke hulpvragen deden de Gentenaars beroep op de vaccinatielijn? 

 Hoeveel telefonisten en ander personeel werd en wordt hiervoor ingezet? 

 Voor wie zijn de gemaakte kosten? Welk deel betaalt Vlaanderen/Stad gent? 

 Hoe lang blijft de lijn nog actief? 

De termijn voor het beantwoorden van deze vraag loopt tot en met donderdag 15 juli 

2021 

 
 
  



Antwoord  
 
Geacht raadslid Yüksel, 
Beste Veli,  
 
Het is duidelijk dat de vaccinatielijn een grote hulp is voor de Gentenaars voor al hun vragen rond 
vaccinatie. Dit kan je zien in de meer dan 130.000 oproepen die al gebeurden naar de vaccinatielijn. 
Dit resulteerde in meer dan 65.000 effectieve telefoongesprekken.  
 

Inkomende telefoons             Beantwoorde telefoons 
 

Februari                  911                                     692 
Maart                25 069                        11 052 
April                 25 912                          16 143 
Mei                   27 373                      17 797 
Juni                   51 965                            19 400 
 
Totaal                          131 290                         65 084                                                 
 
De hulpvragen zijn zeer gevarieerd.  Vaak gaat het om het boeken van afspraken, verplaatsen van 
afspraken. Daarnaast waren er ook veel vragen rond toegankelijkheid van de site of vragen over de 
begeleiding ter plaatse; Daarnaast waren er specifieke vragen van risicopatiënten of vragen over 
echtparen die op verschillende dagen een afspraak kregen. Geregeld horen we ook burgers die nog 
geen uitnodiging hebben gekregen. Recenter zijn er ook  veel vragen over attesten om naar het 
buitenland te reizen. 
 
Piekmomenten zijn er altijd na mededelingen in de pers. En die zijn er in deze vaccinatieperiode 
wekelijks, met onderwerpen zoals de problemen rond Astra Zeneca, de leveringen van de vaccins, 
het verkorten van de periode tussen 2 vaccins, de berichten over het testen nodig bij buitenlandse 
reizen.  
 
De vaccinatielijn 09 210 10 44 is opgestart binnen het callcenter Gentinfo. Alle 24 operatoren van 
Gentinfo werden mee ingeschakeld voor het bestaffen van de vaccinatielijn. Gentinfo-operatoren 
verdelen hun tijd tussen de vaccinatielijn en de overige lijnen die bij Gentinfo binnenkomen. 
Bij de aanvang werden in eerste instantie 4 extra operatoren op C-niveau aangeworven uitsluitend 
voor de vaccinatielijn. Geleidelijk aan werden nog  extra operatoren aangeworven gezien het aantal 
oproepen. Ondertussen zijn er vanaf 1 juli 10 extra operatoren in dienst. Drie medewerkers van de 
dienst Publiekszaken worden eveneens halftijds ingeschakeld. 
 
Om de informatie up to date te houden is er 1 midoffice-medewerker continu in de weer om er voor 
te zorgen dat alle wijzigingen in de informatiefiches worden opgenomen. Op zaterdagvoormiddag is 
ook een midofficer aanwezig om de operatoren bij te staan.  
 
  



Aan Vlaanderen worden dus enkel een aantal extra contracten aangerekend. De reguliere kost van 
Gentinfo (met focusverschuiving naar vaccinatie) draagt de stad Gent.  
 

 niveau  
duurtijd 
contract loonkost  

Infolijn C 6 22398 

Infolijn C 6 22398 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Infolijn C 3 11199 

Ongeveer 145.000 euro wordt dus aangerekend naar Vlaanderen toe. Dit betekent dus dat de Stad 
Gent zelf hierin ook heel wat investeert.  
 
De vaccinatielijn blijft zeker actief tot het vaccinatiecentrum de deuren sluit. 
Gezien de eigenzinnigheid van het virus en de varianten kunnen we nu geen einddatum 
bekendmaken. Per maand wordt bekeken hoe we verder gaan.  
 
 


