RELIGIES EN LEVENSBESCHOUWINGEN
LOKAAL SOLIDAIR TEGEN COVID19
in de Vlaamse Centrumsteden
Tips en tricks voor een lokaal actieplan
voor meer COVID-19 preventie- en vaccinatiebereidheid
Het is belangrijk om religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen (*)(verder) te
betrekken in de communicatie rond COVID-19 preventie en vaccinatiebereidheid. Voor veel
burgers is hun religie of levensbeschouwing een motivator of een steuntje in de rug. Een
boodschap van hun eigen gemeenschap kan helpen om zich aan de maatregelen te
blijven houden en zich te laten vaccineren.
ORBIT vzw heeft hier aantal tips voor lokale besturen, om ze te inspireren de
gemeenschappen beter te betrekken. De eerste tip is wellicht het meest voor de hand
liggend, maar altijd en overal belangrijk. Een tip die wat ons betreft best meegenomen wordt
in het uitwerken van een lokaal actieplan in samenwerking met lokale levensbeschouwelijke
en religieuze gemeenschappen.

1. Zet in op positieve communicatie
Positieve communicatie geeft erkenning. Velen zagen daarvan recent een goed
voorbeeld: : viroloog Marc Van Ranst sprak in 2020 aan de vooravond van het feest bij
het einde van ramadan (Id al-Fitr) over “een deel van onze bevolking viert nu een
belangrijk feest.” De erkenning die dit gaf aan moslims, is voor hen zeer belangrijk
geweest. Het gaf betrokkenheid aan en verkreeg veel goodwill.
Positieve verhalen waar mensen zich in kunnen herkennen, werken verbindend en
dragen bij tot het halen van de communicatie- (en vaccinatie)doelen.
Vertel verhalen over gemeenschappen die het goed doen. Zet die af en toe ‘in het
zonnetje’. Vertel de verhalen van mensen in al hun diversiteit die zich al hebben laten
vaccineren of die van harte meewerken aan preventiemaatregelen: wat was hun
motivatie om het vaccin te nemen/te doen en hoe hebben ze dat ervaren?

1

Concreet:
→ Help de gemeenschappen die vragen hebben omtrent communicatie.
→ Verspreid mee korte filmpjes die door brugfiguren binnen de gemeenschappen zijn
gemaakt (zie hier), of stel middelen ter beschikking om lokaal deze filmpjes te maken.
→ Werk mee aan het in beeld brengen van sleutelfiguren die zich (gezamenlijk) laten
vaccineren.
2. Lokaal overleg
Betrek de gemeenschappen bij het ontwikkelen van acties en communicatie. Breng alle
erkende en niet-erkende gemeenschappen samen met een vertegenwoordiging van het
lokaal bestuur en ga – regelmatig - met elkaar in gesprek. De belangrijkste vragen zijn:
wat gebeurt er al, wat zijn de noden, waar zit mogelijk weerstand en waar kunnen we
elkaar helpen? Betrek bij zo’n netwerkgesprekken altijd een arts. Die kan meteen uitleg
geven over vaccinatie en preventie.
3. Mobiele informatieteams
Voor moeilijk bereikbare doelgroepen zijn laagdrempelige informatiesessies nodig. Die
groepen zoals dak- en thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, … worden in sommige
gevallen ook bereikt door religieuze en levensbeschouwelijk gemeenschappen. Mobiele
informatieteams kunnen de groepen bereiken op de locaties die ze vertrouwen.
Stel daartoe een lijst op van sociale werkers, artsen, virologen en andere
gezondheidsexperts, die expertise hebben om in diverse contexten inclusief en
cultuursensitief te communiceren over vaccinatie en preventie. Let bij het samenstellen
van de lijst ook op de diverse achtergrond van de sprekers.
Afhankelijk van de meertaligheid van deze groep, zal er ook voorzien moeten worden in
sociaal tolken en vertalers die gericht mee de baan op gaan.

4. Lokale radio en televisie
Vraag aan de redacties van lokale radio- en/of televisiestations om een
gelegenheidsprogramma op te nemen en herhaaldelijk uit te zenden over preventie en
vaccinatie. Nodig daarbij artsen en vertegenwoordigers van verschillende religieuze en
levensbeschouwelijke gemeenschappen uit. Richt het zodanig in dat het mensen ook live
of op een forum hun vragen kunnen stellen.
Vraag aan de redacties om, als het in de dagelijkse nieuwsuitzendingen gaat over
vaccinatie en preventie, interviews te voorzien met vertegenwoordigers van de
gemeenschappen en medici/verpleegkundigen met een migratieachtergrond.
Deze media zijn tevens een hulpmiddel om in de brede zin burgers te bereiken die niet zo
digitaal vaardig zijn en bijvoorbeeld geen webinar kunnen volgen.

5. Affiches en brochures
Maak affiches, folders en brochures op maat van de religieuze en levensbeschouwelijke
gemeenschappen, die zij in hun gebouwen kunnen ophangen en verspreiden onder hun
leden en bezoekers. De materialen zijn als bronbestanden te downloaden en aan te
passen met eigen informatie.
Druk de meertalige informatie af die via het Agentschap Integratie en Inburgering ter
beschikking wordt gesteld. Dat is een steuntje in de rug voor gemeenschappen bij het
vinden van goede informatie.
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6. Vraag gemeenschappen samen te werken met de medische/gezondheidssector
Vraag aan lokale religieuze/levensbeschouwelijke gemeenschappen om de werking van
het vaccinatiecentrum te ondersteunen (bijv. door vrijwilligerswerk) en breng ze in
contact met de populatiemanager om moeilijk bereikbare doelgroepen te kunnen
vaccineren.
Overweeg of pleit ervoor om ook mobiele vaccinatieteams in te zetten. Plaatsen van
samenkomst van de religieuze en levensbeschouwelijke groepen kunnen daarvoor
mogelijks een ontmoetingsruimte of cultusplaatsen ter beschikking stellen. Dat zijn immers
plaatsen die een groot vertrouwen genieten. Ga daarover met hen in overleg.
Vraag lokale gemeenschappen om de moeilijk bereikbare doelgroepen te motiveren
zich te laten vaccineren. Niet iedereen beschikt over een stabiel of permanent onderdak.
In deze nota heeft ORBIT de strategieën uitgeschreven voor precaire verblijvers.
Meer info en contact: Rita van Nierop rita@orbitvzw.be / 0470 183435
(*) Welke erkende en niet-erkende gemeenschappen zijn aanwezig in de centrumsteden?
België kent zeven erkende religies en levensbeschouwingen: het rooms-katholicisme, het
protestantisme samen met de evangelische, het anglicanisme, de orthodoxie, de
vrijzinnigheid, de islam en het jodendom. Het boeddhisme zal nog tijdens de huidige
legislatuur erkend worden.
Erkenning van de religie of levensbeschouwing betekent niet automatisch dat alle lokale
gemeenschappen erkend zijn. Elke gemeenschap moet daarvoor een procedure doorlopen.
Naast de erkende tradities, zijn er nog heel wat andere tradities in België aanwezig,
waaronder het sikhisme, hindoeïsme en de bahá’í.
Lees op onze website ook de nota: tips en tricks voor lokale religieuze en
levensbeschouwelijke groepen.
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