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Informatienota 2021/26 

 

Betreft: vaccinatiecentra - barema’s voor functieprofielen 

 

Samenvatting: De vaccinatiecentra gaan binnenkort van start. In deze informatienota vindt u 

informatie over de functies, de barema’s en de toepasbare cao’s.  

 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
De vaccinatiecentra gaan binnenkort van start.  Hiertoe zal, naast de inzet van vrijwilligers en 
zelfstandigen, ook werk verzet worden door medewerkers die u als zorgraad bijkomend zult 
aanwerven.   

Vanuit VIVEL heeft u reeds diverse functieprofielen toegestuurd gekregen, waaronder de HR-
manager, de populatiemanager en de programmamanager (zie bijlage). 

Voor de functie vaccinator is er geen functieprofiel aangereikt.  Meestal zal u hiervoor samenwerken 
met de consortia, in sommige gevallen werkt u samen met andere zorgorganisaties die hun 
personeel tijdelijk uitlenen of stelt u vrijwilligers aan.  Uiteraard kan u zelf vaccinatoren aanwerven, 
ook zij vallen dan onder ressort van het PC 331.  

Zoals u weet, dient u als zorgraad de CAO arbeids- en loonsvoorwaarden toe te passen van het 
paritair comité 331, meer bepaald de cao d.d.  28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in 
uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, en aangepast door de CAO’s d.d. 3 december 2007 
en 10 februari 2014. 

De functies in de vaccinatiecentra werden uiteraard destijds niet beoogd bij de opmaak van de CAO, 
daarom is enige interpretatie hierbij nodig. 

https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/general/CAO%2028%20februari%202001%20Loonvoorwaarden.pdf


SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw 

Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout  II  T: 03 366 02 53  II  E: post@som.be  

Zorgnet-Icuro vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 
T. 02 511 80 08  –  www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

 

Na sociaal overleg tussen de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties vindt u hierbij de 
vertaling van de cao naar hogervermelde profielen:  

✓ HR-manager - barema L1 
✓ Populatiemanager – barema L1 
✓ Programmanager – barema K3 
✓ Vaccinator – barema MV1 voor houders van het bachelordiploma; MV2 voor houders van het 

HBO5-diploma. 

Voor de concrete barema’s verwijzen wij naar de websites van SOM (Sociaal 
overleg/Barema’s/Loonbarema’s voor PC 331) en Zorgnet-Icuro (Thema’s/Personeel & 
Organisatie/“Zorgraden”/Anciënniteit en barema’s). 

Wat de toekenning van anciënniteit betreft, willen wij er wel op wijzen dat de CAO d.d. 28 februari 
2001 bepaalt dat alle opgebouwde anciënniteitsrechten in de periode gedekt door een 
arbeidsovereenkomst in de diverse VIA-sectoren meegenomen moet worden.  Onder VIA-sectoren 
verstaat men:  

- Maatschappelijk opbouwwerk  
- Algemeen welzijnswerk  
- Gezinszorg (privaat en openbaar)  
- Centra voor ontwikkelingsstoornissen  
- Centra voor integrale gezinszorg  
- RVT - ROB  
- Bijzondere jeugdzorg  
- Integratiecentra  
- Kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen (privaat en openbaar)  
- Diensten voor private gezinsplaatsing  
- Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning  
- Vertrouwenscentra kindermishandeling  
- Ambulante en residentiële voorzieningen uit de gehandicaptenzorg  
- Geestelijke gezondheidszorg  
- Beschutte werkplaatsen (omkaderend personeel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald)  
- Revalidatiecentra  

 
Over de toepasselijkheid van andere CAO’s op het personeel van de vaccinatiecentra krijgt u meer 
uitleg op onze webinar voorzien op donderdag 11 februari a.s. in de voormiddag.  U ontvangt 
hiervoor eerstdaags nog een uitnodiging.  

Voor concrete vragen kan u steeds terecht op ons mailadres: helpdesk@zorgraden.org 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Luc Jaminé Klaartje Theunis 
Directeur sociaal overleg Directeur Personeel & Organisatie 
SOM Zorgnet-Icuro 
 

Bijlagen: functieprofielen 

 

mailto:helpdesk@zorgraden.org

