
HOE COMMUNICEER JE 
OVER DE MAATREGELEN 

NAAR KWETSBARE GROEPEN?  
JONGEREN 

MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 

MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE 

SO WHAT?!

Communiceer over het nut van de maatregelen en waarom we het

doen. Probeer deze zo sterk mogelijk af te stemmen op jouw

doelgroep.   
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ERKEN EN WAARDEER 2
Erken in je communicatie dat social distancing niet makkelijk is en

dat álle inzet geapprecieerd wordt. Waardeer en bedank vaker dan

nu die groepen die het moeilijk hebben om de huidige of

toekomstige maatregelen na te komen.

HERKENBAARHEID3
Weet dat niet iedereen zich aangesproken voelt door cijfers. Maak

dus ook voldoende gebruik van verhalen. Verhalen kunnen in

verschillende vormen voorkomen: liedjes, (humoristische) sketches,

getuigenissen...

SPEEL IN OP GEVOELENS5
Je werkt in je communicatie best in op positieve gevoelens. Die

motiveren het best tot gedragsverandering. Dat kunnen

gevoelens van hoop, trots en verbondenheid zijn. 

GEBRUIK DE JUISTE KANALEN
 

6
Niet iedereen doet beroep op de mainstream informatiekanalen.

Maak gebruik van de kanalen die relevant zijn voor de doelgroep.   

BRON :  VLAAMS  I N ST I TUUT  GEZOND  LEVEN

VOOR  HET  VOL LED IG  DOSS I ER :   WWW . LOGOKEMPEN .BE

HOUD REKENING MET DE
NIEUWSBUBBEL
 

Organisaties blijven best ook ruimte houden voor andere

actualiteit of andere berichten die hun doelgroep aanbelangen of

interesseren. Zo vermijd je een negatieve nieuwsbubbel waardoor

mensen te vaak negatieve emoties ervaren. 
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POSITIEVE SOCIALE NORM4
Toon aan dat (de meerderheid van de) mensen de maatregelen

opvolgen (opvolgt), hiervoor erg hun best doen, of hier althans erg

toe gemotiveerd zijn. Mensen zijn geneigd zich te conformeren

naar de sociale norm.

GEZIN EN BUURT ALS
INGANGSPOORT
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Het gezin en de buurt zijn beloftevolle ingangspoorten om moeilijk

bereikbare groepen te informeren en te motiveren tot het opvolgen

van de maatregelen. Zowel het gezin als de buurt zijn momenteel

bijzonder actief en het extra benutten waard.

RELEVANTE SLEUTELFIGUREN8
Verschillende sleutelfiguren zijn momenteel nog in rechtstreeks

contact met een aantal moeilijk te bereiken groepen. Deze groepen

vertrouwen vaak op hen om correcte informatie te verkrijgen. Van

deze vertrouwensfiguren worden aanbevelingen tot

gedragsverandering ook vaak beter aangenomen.


