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Vaccinatiecentra Vlaamse Ardennen zetten maximaal in op vrijwilligers
De vaccinatiecentra in Oudenaarde en Ronse zullen de komende maanden maximaal inzetten
op hun vrijwilligers. “Deze marathon kunnen we alleen maar afleggen in een goed doordachte
samenwerking. Als burgers onder elkaar en in samenwerking met onze zorgpartners”, zegt
Ruth Raes, voorzitter van de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.
Ruim duizend vrijwilligers staan klaar om in de vaccinatiecentra in de Vlaamse Ardennen een
handje toe te steken. Bij die vrijwilligers behoren ook heel wat personen met een medische
achtergrond, waaronder verpleegkundigen. In samenspraak met de sector van verpleegkundigen
en de lokale besturen koos de organisatie ervoor om in eerste instantie de vrijwilligers te
honoreren in hun engagement. Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligersvergoeding van 35,41 euro,
ook de verpleegkundigen. Er wordt gewerkt in shiften van maximaal vier uur. De vrijwilligers
worden professioneel ondersteund door een coördinerend arts, apotheek en coördinerend
verpleegkundige die daarvoor een aangepaste vergoeding krijgen.
Aangename werksfeer
“Na onze oproep voor vrijwilligers kregen we meteen veel berichten van geëngageerde burgers,
al dan niet actief in de eerstelijnszorg, die ons vrijwillig willen helpen. Het is hartverwarmend om
zoveel engagement te zien. We konden niet anders dan daar naar te luisteren, want dat is waar
we als eerstelijnszone voor staan: de burger centraal en een warme samenwerking in functie van
een gedeeld belang, een warmere maatschappij. De keuze voor dit model geeft ons bovendien
de budgettaire ruimte om ervoor te zorgen dat we een aangename werksfeer kunnen creëren
met dezelfde vergoeding voor iedereen, overlappende en kortere shiften waardoor de werkdruk
hanteerbaar blijft en verschillende leuke extraatjes”, zegt Ruth Raes, voorzitter van
eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. De organisatie voorziet onder andere een tombola, een crew
snackbar, bedankingkaartjes en een Wall of Fame waarop alle vrijwilligers hun handtekening
kunnen achterlaten. Voor de inzet van mobiele equipes, die later in het vaccinatieprogramma
aan bod komen, wordt gewerkt met professioneel vergoedde zorgverstrekkers.
Extra dienstverlening voor de bezoeker
Bijkomend voorzien de vaccinatiecentra meer medewerkers dan de richtlijnen van de hogere
overheden voorschrijven. “Door met vrijwilligersvergoedingen te werken, kunnen we ook meer
medewerkers inzetten per shift. Op deze manier zorgen we voor een grotere dienstverlening
naar de burgers toe met een lagere werkdruk voor onze mensen. Onze dry run op 18 februari
toonde ons aan dat dit zeker nodig is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de dienstverlening naar
de burger maximaal gegarandeerd wordt. En dat blijft uiteraard onze prioriteit”, besluit Ruth
Raes.

