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TOELICHTINGSNOTA
Toelichtingsnota bij het ontwerp van Collegebesluit houdende de subsidiëring van een 
gezondheidsinitiatief in het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis - deel 1 

Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontving de VGC een dotatie van 4,34 miljoen EUR in 
het kader van de bestrijding van de COVID-19 crisis. De VGC zal deze middelen aanwenden 
aanvullend op de Federale, Vlaamse en Gewestelijke maatregelen en ter bestrijding of versterking 
van de directe of indirecte gevolgen van de COVID-19 crisis. In 2021 werd 200.000 EUR 
ingeschreven voor het domein Gezondheid binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Via dit besluit wordt de subsidiëring van een gezondheidsinitiatief van vzw Foyer i.k.v. de 
bestrijding van de COVID-19 pandemie voorgelegd. 

‘Vaccinatie vertaald’– vzw Foyer

1. Situering
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.

Voorliggend 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. In 2020 nam Foyer al een sterke rol op in het informeren 
en sensibiliseren van Brusselaars in verschillende gemeenschappen over de geldende 
coronamaatregelen. Zij kozen hierbij voor een proactieve en aanklampende aanpak. 

Ondanks de stijgende vaccinatiebereidheid (77% op 15 januari) wijzen onderzoekers achter 
de motiviatiebarometer van UGent op het belang van een motiverende campagne, die 
vooral focust op solidariteit. Ook blijkt dat het belangrijk is dat mensen geen of weinig 
druk tot vaccinatie voelen. Foyer stelt in haar dagelijkse werking vast dat een belangrijk 
deel van Brusselaars uit de gemeenschappen waarbinnen de interculturele bemiddelaars 
actief zijn: 
- eerder de sociale media volgt dan de officiële mediakanalen en dat er op die sociale 

media heel wat desinformatie en complottheorieën circuleren (fake news); 
- de nieuwsberichten van buitenlandse media op de voet volgt (land van herkomst); 
- de Belgische landstalen niet altijd voldoende beheerst waardoor men de berichtgeving 

in de lokale media niet steeds begrijpt. 

Hierdoor ontstaat verwarring en twijfel rond de coronamaatregelen en de 
vaccinatiecampagne bij deze Brusselaars. Bekommernissen, angsten, vooroordelen 
verschillen van gemeenschap tot gemeenschap.  Het is belangrijk mensen te benaderen met 
de juiste boodschap in de juiste bewoordingen.

Om hierop in te spelen werkte Foyer het project ‘Vaccinatie vertaald’ uit waarbij 
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. 
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De intercultureel bemiddelaars (ICB) en de Romabemiddelaars van Foyer vzw zijn zelf 
afkomstig uit gemeenschappen van de doelgroep 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. 

Aan de VGC wordt een projectsubsidie van  54.000 EUR gevraagd die besteed zal worden 
aan de coördinatie van het project, vergoedingen voor vormingen, opleidingen en 
productie- en sensibiliseringskosten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021. 

2. Advies van de administratie
De opgebouwde ervaring binnen de dienst ICB rond het proactief sensibiliseren en 
informeren over COVID-19 maakt van Foyer een gedegen partner om de 
vaccinatiecampagne fijnmazig uit te dragen. Dit project verhoogt de verstaanbaarheid van 
de verspreide overheidsinformatie maar ook de mogelijke kanalen en ingangspoorten met 
betrekking tot de informatieverspreiding. 

Het kruisen van expertise van de doelgroep, met medische kennis en inzicht in 
gedragsverandering is een sterkte in dit project. 

De administratie geeft een positief advies voor de toekenning van een projectsubsidie van
54.000 EUR aan vzw Foyer voor het project ‘Vaccinatie vertaald’ voor de periode van 12 
maanden (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).

3. Begroting
De uitgaven (54.000 EUR) kunnen worden aangerekend op artikel 630/332-02 ‘Subsidies 
voor gezondheidsinitiatieven’ van de begroting 2021 waar een krediet van 1.440.000 EUR 
uitgetrokken en beschikbaar is.

Het krediet is afkomstig uit de aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in het kader van COVID-19.

Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Dirk BROEKAERT
Algemeen directeur
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FINANCIEEL VISUM
Geen opmerking

Pascal WILIQUET
Directeur Financiën, Begroting en Aankoop

Datum Verspreiding : 20-01-2021


