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BIJLAGE
Bijlage nr. 1

Titel initiatief: Vaccinatie vertaald
Initiatiefnemer: vzw Foyer (0430.640.012), Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel

Omschrijving project

De dienst Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg van vzw Foyer heeft zich 
gespecialiseerd in het overbruggen van taal- en cultuurbarrières tussen hulpverleners en 
hulpvragers met een migratiegeschiedenis. Door deze dienstverlening verbetert de toegang
tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Het project ‘Vaccinatie vertaald’ heeft als doel Brusselaars met een migratieachtergrond te 
informeren en te sensibiliseren rond vaccinatie tegen COVID-19 door de inzet van ervaren 
brugfiguren. Er wordt gekozen voor een proactieve en aanklampende aanpak waarbij wordt 
vertrokken wordt van differentiatie en maatwerk. Brugfiguren zullen een sleutelrol spelen in het 
project. Als bekwame boodschapper genieten zij het vertrouwen van hun gemeenschap waardoor 
de campagne impact heeft. De intercultureel bemiddelaars (ICB) en de Romabemiddelaars van 
Foyer vzw zijn zelf afkomstig uit gemeenschappen van de doelgroep en hebben ook een ruime 
werkervaring met dit publiek. Foyer zal de ontwikkelde vormingen ontsluiten voor andere 
eerstelijnspartners in samenspraak met eerstelijnszone BruZEL en de VGC. Op die manier wordt er 
gewerkt aan gezamenlijke communicatiestrategie en handelingskader met de nodige aandacht 
voor cultuursensitiviteit (oa. voor straathoekwerkers, maatschappelijk werkers, …). Het project zal 
de bestaande vaccinatiecampagne flankeren. 

Resultaten

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen als 
volgt omschreven worden:

Mbt. de voorbereidende fase:

- Foyer krijgt zicht op de circulerende (des)informatie die de doelgroep bereikt en 
integreert deze bevindingen in de vorming van de brugfiguren;

- Foyer maakt een vorming op maat voor brugfiguren rond het sensibiliseren van mensen 
m.b.t vaccinatie tegen COVID-19. Hierbij kunnen ze gebruik maken van (materiaal in) de 
moedertaal van hun doelgroep. De vorming focust zowel op het verhogen van de 
medische kennis rond vaccinaties enerzijds en reikt anderzijds voldoende handvatten aan 
rond positieve motivatie en omgaan met weerstand en desinformatie;

- Foyer stelt de opgebouwde kennis en de uitgewerkte vorming ter beschikking van andere 
intermediairs of brugfiguren.
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Mbt. materiaalontwikkeling:

- Foyer ontwikkelt communicatiematerialen op maat van de doelgroep ontwikkeld moeten 
worden, in aanvulling op het beschikbare communicatiemateriaal van de verschillende 
overheden.

Mbt. verspreiding van informatie op het terrein:

- Foyer sensibiliseert via de brugfiguren de doelgroep op het terrein;
- Foyer behoudt het helikopterzicht en monitort continu de bereikte gemeenschappen, de 

genoemde weerstand en andere thema’s die voorwerp van verdieping kunnen zijn zodat 
snel geschakeld en/of bijgestuurd kan worden, tijdens de uitvoering van het project;

- Door permanent alert te zijn, betrekt Foyer vzw sleutelfiguren binnen de gemeenschap en 
biedt deze vormingskansen om deze boodschap mee te helpen verspreiden.

Doorheen de gehele looptijd van het project:

- Foyer neemt actief deel aan de uitrol van het project van de VGC rond ‘informeren en 
sensibiliseren over de geldende maatregelen en de vaccinatiecampagne i.k.v. de 
bestrijding van de coronapandemie;

- Foyer neemt een signaalfunctie naar de VGC op en deelt doorheen het gehele traject de 
opgedane kennis over efficiënte communicatiestrategieën.

- Foyer stemt maximaal af met de communicatiestrategie van GGC en VGC en woont de 
georganiseerde overlegmomenten zoveel als mogelijk bij.

Wijze van meten 

De organisatie engageert zich tot:

1. Een inhoudelijk eindverslag over het initiatief ten laatste op 31 maart 2022. Dit verslag zal in 
het bijzonder aantonen in welke mate de resultaten, zoals deze zijn opgenomen in 
voorliggende overeenkomst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwoording indien deze 
niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Dit verslag bevat minstens volgende elementen:

Mbt. de voorbereidende fase:

o bundeling van de voornaamste bevindingen uit de voorbereidende fase, met name 
het inventariseren van circulerende (des)informatie binnen verschillende 
gemeenschappen;

o de gebruikte materialen van de vorming die gegeven werd aan de brugfiguren;
o aantal en timing van de gegeven opleidingsmomenten aan brugfiguren en 

intermediairs.

Gepaste materiaalontwikkeling

o overzicht van de ontwikkelde materialen, waarbij men steeds aanvullend werkt 
op de globale vaccinatiecampagne en versterkt waar nodig.

Verspreiding op het terrein

o overzicht van de brede verspreiding van het materiaal en de bereikte 
gemeenschappen;

o evaluatie van de bereikte gemeenschappen, de gemeenschappen die niet bereikt 
werden en lessons learned van het project;

o overzicht van de samenwerkingen die gerealiseerd werden met actoren in de 
wijken; 

o overzicht van de overlegmomenten rond afstemming met de VGC en BruZEL (via 
projectoproep Vlaamse Overheid) en GGC (rond ontwikkeling van extra 
communicatiematerialen op maat van de doelgroep).
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2. Financieel eindverslag over het initiatief tegen ten laatste 31 maart 2022.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van een 
gezondheidsinitiatief in het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis - deel 
1 van 28-01-2021

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT


