
Coo rdinator COVID-19 tracing ELZ Leuven  

Functieomschrijving 
Eerstelijnszones zijn met steun van de Vlaamse overheid opgericht om het werk van de lokale 

overheden, zorg- en hulpverleners beter op mekaar af te stemmen. De oprichting van de 

eerstelijnszones ‘ELZ’ past in de grote hervorming van de eerstelijnszorg. Aangestuurd door een 

zorgraad bundelen alle partners uit het zorg – en welzijnslandschap binnen die eerstelijnszone hun 

krachten om een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg te realiseren waar de burger centraal staat 

en die toegankelijk is voor iedereen. Als eerstelijnszone hanteren wij een nauwe samenwerking met 

de Stad Leuven en verscheidene gezondheidszorgactoren. Momenteel zijn deze nauwe contacten nog 

meer van cruciaal belang geworden om de COVID pandemie in te dijken.  

Voor de eerstelijnszone Leuven zijn we op zoek naar een coördinator contact- en bronopsporing 

(tracing). Als coördinator maak je deel uit van het identificatieteam binnen COVID-19 tracing en word 

je ingeschakeld bij het identificeren, bevragen en adviseren van personen, die in contact zijn gekomen 

met mogelijke COVID-19 besmette personen. Het werkingsgebied van de eerstelijnszone Leuven is 

Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal, maar het werkveld van het tracing team reikt vaak 

verder dan dit gebied.    

Arbeidsinhoud 

• Coördineren 

o Je staat in voor de coördinatie van het lokaal contact – en bron tracing team. 

o Je stuurt de vrijwilligers, die instaan voor de telefonische gesprekken, aan.  

• Identificeren, bevragen, analyseren en adviseren van COVID besmette personen 

o Je voert verschillende types van gesprekken, waarbij je personen identificeert, 

bevraagt en adviseert. 

o Je analyseert broeihaarden (brononderzoek). 

o Je begeleidt proactief kwetsbare groepen (preventie). 

o Je biedt gerichte informatie en advies.  

• Administratieve opvolging van dossiers 

o Je verzamelt de nodige informatie om een nauwkeurig dossier samen te stellen. 

o Je registreert en rapporteert over de ingewonnen data.  

• Overleg en samenwerking  

o Je neemt deel aan het intern overleg met collega’s in kader van een geïntegreerde 

aanpak.  

• Voortdurend verbeteren  

o Je staat positief ten aanzien van verbetering. 

o Je verwerkt actief nieuwe informatie en past deze toe.  

Profiel 

• Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur gezondheidszorg of minstens grondig 

aangetoonde ervaring met de gezondheidssector. 

• Je communiceert vlot en verbindend zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een teamplayer.  



• Je stelt je flexibel op qua werkregime en bent bereid avond – en weekendwerk te doen.  

Job gerelateerde competenties  

• Technische competenties 

o Kennis omtrent 

▪ Gespreksmethodieken, in het bijzonder het voeren van zorggesprekken 

▪ De Vlaamse en federale wetgeving m.b.t. eerstelijnszorg, welzijn en lokaal 

sociaal beleid  

▪ De sociale kaart 

▪ De meest recente richtlijnen binnen het contactonderzoek, de 

veiligheidsvoorschriften en hygiëne voorschriften 

▪ Talen: vloeiend Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt  

o Technische vaardigheden  

▪ Goede beheersing van courante pc-programma’s (Windows, Office, Internet 

explorer, …) 

• Gedragscompetenties  

o Plannen en organiseren: Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen 

bij het aanpakken van problemen. 

o Resultaatgericht werken: Focus houden op het doel en op het realiseren van de 

resultaten conform het tijdspad en de afspraken. 

o Samenwerken: Met overleg en afstemming werken naar een gezamenlijk doel en 

resultaat 

o Gedrevenheid: Actief deelnemen, inzet tonen om het maximale uit een situatie te 

halen. 

o Inlevingsvermogen: Kan zich in de situatie van de andere verplaatsen, geeft er blijk van 

die situatie te begrijpen en weet door zijn/haar reactie hierop vertrouwen te creëren. 

o Actief luisteren: Zich bereid tonen en in staat zijn om (non-)verbale boodschappen van 

anderen op te nemen en te begrijpen. 

o Flexibiliteit: Eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men 

zich bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 

o Klantgerichtheid: Een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan interne en externe 

klanten. 

Aanbod  

• Een voltijds contract van bepaalde duur zes maanden, met mogelijks kans op verlenging 

• Een correcte verloning (PC 331) 

• Een job vol afwisseling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke relevatie 

• Verschillende extralegale voordelen 

• Permanente ondersteuning en vorming tijdens loopbaan 

Plaats van tewerkstelling  
STADSKANTOOR LEUVEN - Professor Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven 

 

 



Waar en hoe solliciteren? 

• Via e-mail: info@elzleuven.be 

• Contactpersonen  

o Bart Tirez 

▪ Voorzitter ELZ Leuven 

▪ info@elzleuven.be 

▪ 0470 92 50 03  

o Lisa Bels 

▪ Stafmedewerker ELZ Leuven 

▪ lisa.bels@eerste-lijn.be 

▪ 0485 94 14 79  

o Ine Timmermans  

▪ Stafmedewerker ELZ Leuven 

▪ ine.timmermans@eerste-lijn.be 

▪ 0475 49 32 35  

• We wensen deze vacature bij voorkeur zo snel mogelijk in te vullen. 

• Solliciteren met CV 

• Motivatiebrief toevoegen  
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