
Samen tegen corona

Inpiratiegids Covid-19
Brussel

De strijd tegen het coronavirus beheerst ons dagelijkse en professionele leven. Met alle 
informatie die op ons afkomt, is het soms moeilijk het overzicht te bewaren. 

Deze gids helpt daarbij.  Je vindt een overzicht van betrouwbare bronnen, campagnes, 
methodieken en materialen per doelgroep, toegespitst op Brussel. Wanneer je op een 
afbeelding klikt, kom je rechtstreeks op de beschreven bron terecht. 

Logo Brussel verzamelt tijdens de COVID-19 epidemie betrouwbare en relevante 
informatie op haar website. Ontbreekt er nog interessante informatie? Mail het dan naar 
lieve.vancoppenolle@vgc.be. Zo help je om deze lijst up-to-date te houden. 

Update 12 januari 2021

Logo Brussel adviseert en coacht bij vragen rond gezondheidsthema’s als 
beweging, gezonde voeding, mentale gezondheid, kankeropsporing, tabak/
alcohol/drugs, infectieziekten, vaccinatie en valpreventie. Onze organisatie 
helpt bij het uitstippelen van een gezondheidsbeleid op het werk, school 
of in de gemeente. Wij zijn de ideale partner om een gezondheidsactie te 
organiseren en educatief en informatief materiaal ter beschikking te stellen.

SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZOND BRUSSEL 
GEZONDHEID TROEF    

http://logobrussel.be
http://www.vgc.be
mailto:lieve.vancoppenolle%40vgc.be?subject=Inspiratiegids%20Brussel%20COVID-19
http://logobrussel.be
http://logobrussel.be
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ALGEMEEN

Populair wetenschappelijke informatie

Wat zegt de wetenschap over Covid-19
Universiteit van Vlaanderen

Wereld Gezondheids Organisatie

Algemene info over Corona in de wereld in het Arabisch, 
Chinees, Russisch, Engels, Frans en Spaans.
WHO

Factcheck Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap houdt, in samenwerking 
met universiteiten en gezondheidsorganisaties, de 
vinger aan de pols met analyses van het coronanieuws.
Gezondheid en wetenschap

Belangrijkste info op federaal niveau

Informatie over het vaccinatieprogramma, de huidige 
regels, cijfers, maatregelen in Nederlands, Frans, Engels, 
Duits
FOD Gezondheid

Belangrijkste Info voor de Brusselse bevolking

Informatie over het vaccinatieprogramma in 
Brussel, de huidige regels rond COVID en Brussels 
campagnemateriaal. In Nederlands, Frans, Engels, Duits
GGC

Website ‘Coronavirus emergency resources and 
information’ in Europe

Meertalige eenvoudige informatie over Covid-19 vanuit 
Europees standpunt.
Inclusion Europe

Vaccinatie COVID-19 Vlaanderen

Informatie over het Vlaamse vaccinatieprogramma,  
campagnemateriaal, de volgorde van vaccineren, de 
veiligheid en de beschikbaarheid van de vaccins. 
Laat je vaccineren.be
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https://www.universiteitvanvlaanderen.be/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.gezondheidenwetenschap.be
https://www.info-coronavirus.be
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
https://www.inclusion-europe.eu/coronavirus-pandemic/#1584977061628-16fcec00-a699
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Poster met de symptomen van Covid-19

De belangrijkste symptomen van COVID-19 met beelden.
Agentschap Zorg & Gezondheid

ALGEMEEN

Poster ‘Hoe was je je handen?’

Poster rond correct handen wassen.
Agentschap Zorg & Gezondheid

Website #maak je mondmasker

Alles wat je moet weten over waarom we een 
mondmasker moeten dragen en hoe je dit best wast.
Coronadenktank 

Poster ‘Hoe draag je een mondmasker?’

Hoe draag je een stoffen mondneusmasker
info-coronavirus.be

Video’s rond het mondmasker

Hoe vaak veranderen, wasvoorschriften, etc
Coronavirus Brussels
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Advies gezond binnenmilieu

Adviserend document: Maatregelen rond ventileren en 
verluchten tijdens de corona-uitbraak in woningen en 
publiek toegankelijke gebouwen
Agentschap Zorg en Gezondheid

Poster ‘Hou je kot gezond’

Poster ‘Hou je kot gezond’ met vuistregels voor een 
gezond binnenmilieu in coronatijden.
Vlaams Instituut Gezond Leven

https://www.zorg-en-gezondheid.be/affiche-coronavirus-herken-de-symptomen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://maakjemondmasker.be
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Comment_porter_un_masque_en_tissu_NL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1zsi9tGK6Os&feature=youtu.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/gezond-binnen/vuistregels-voor-een-gezond-binnenmilieu


6

Perstekst over contactopvolging

Perstekst ‘wat is contactopvolging en waarom wordt er 
aan contactopvolging gedaan’
GGC

Folder contactonderzoek

Folder contactonderzoek ‘samen het virus vertragen’ in 
meerdere talen
Agentschap Zorg & Gezondheid

Poster ‘Contactonderzoek bij Covid-19’

Poster ‘Contactonderzoek bij Covid-19’
Agentschap Zorg & Gezondheid

ALGEMEEN

Infographic over contactonderzoek

De keten van contactonderzoek in beeld - infographic
Agentschap Zorg & Gezondheid

Infographic waaruit je kan afleiden of je risico loopt 
op een coronabesmetting en of je verder actie moet 
ondernemen.
Vlaamse Logo’s

Infofiche ‘Ben ik besmet?’

App - Coronalert

De gratis app helpt ons om elkaar te beschermen en 
de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te 
vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om 
de contactopsporing in België te versnellen.

Gratis signalisatie, posters en wallpapers om 
duidelijke richtlijnen te maken voor bezoekers, 
werknemers, ...
Illustrator Willem Pirquin

Signalisatie, posters en wallpaper
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https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/faq_tracing_nl_00000002_0.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_update-oktober-2020.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_affiche_contactonderzoek_DEF.pdf
https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/Keten-contactonderzoek-A4-staand-v2.pdf
https://logomiddenwvl.be/sites/default/files/domain%20editor/annehervent/20201126FolderBenIkBesmet.pdf
https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/
https://www.willempirquin.be
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ALGEMEEN

Testcentra in Brussel

Kaart met alle testcentra in Brussel.
Testcovid.be

Informatie over testing in Brussel

Alle informatie over de Brusselse testcentra Covid-19.
Testcovid.be

Video over contactopvolging

Een video van Wablieft, het Centrum voor Duidelijke 
Taal, met info over corona en de maatregelen in  
duidelijke taal voor laaggeschoolden
Wablieft

Video ‘Samen het virus vertragen’

Video over contactonderzoek.
Agentschap Zorg & Gezondheid

Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken

Wat zijn de maatregelen die je moet treffen als je naar 
het buitenland moet? Registreer je reis.
FOD Buitenlandse zaken

Infofiche quarantaine

Infofiche die duidelijk weergeeft wat er van je verwacht 
wordt wanneer je getest moet worden op corona en in 
quarantaine moet. 
Vlaamse Logo’s

Formulier - Passenger Locator Form

Verplicht in te vullen als u van plan bent naar België te 
reizen of naar België terugkeert na een verblijf in het 
buitenland.
FOD Buitenlandse Zaken

https://brussels.testcovid.be
https://brussels.testcovid.be
https://www.youtube.com/watch?v=P4IlKDHKq0g
https://youtu.be/dF6qpbC4olA
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://logobrussel.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20ben%20ik%20besmet_V2_vlaamsHR.pdf
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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ALGEMEEN

Poster ‘Omgaan met stress in tijden van Corona’

Omgaan met stress en angst in tijden van Corona.
Rode Kruis Vlaanderen

Psychische weerbaarheid in tijden van Corona

Een online interventie met een video die je door een 
stappenplan en oefeningen gidst voor meer  
psychische weerbaarheid tijdens Corona.
Prof. Dr. Elke Van Hoof

Geestelijk gezond in coronatijden

Tips en links om psychisch weerbaar te blijven in tijden 
van Corona.
Geestelijk gezond Vlaanderen

Website ‘Zorgen voor morgen’

Had je al zorgen of problemen voor corona of heeft deze 
situatie je helemaal onderuitgehaald? Aarzel dan niet 
om professionele hulp in te schakelen.
Departement welzijn, gezondheid en gezin

Website ‘Check Jezelf’

Deze website zet je op weg om mentaal fit te blijven in 
coronatijden én daarbuiten! Met tips, oefeningen en 
verhalen van (bekende) Vlamingen.
Vlaams Instituut Gezond Leven

Online Hulp-apps

Apps voor welzijn en geestelijke gezondheid die 
gescreend werden op helderheid, betrouwbaarheid en 
toegankelijkheid. 
VLAIO en Welzijn volksgezondheid en Gezin
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https://www.rodekruis.be/storage/main/poster-6stappen-v3.pdf
https://www.iedereenok.be
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/geestelijk-gezond-coronatijden-0
https://zorgenvoormorgen.be
https://checkjezelf.be
https://www.onlinehulp-apps.be
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Campagnemateriaal  ‘Coronalert’

Banners, emailhandtekeningen, posters op maat van 
hulpverleners.
Agentschap Zorg en Gezondheid

ALGEMEEN

Campagne ‘6 gouden regels - 11 miljoen redenen’

Campagne die Belgen aanmoedigt om de 6 gouden 
regels tegen corona te blijven opvolgen.
Federale overheid

Campagnemateriaal #daar zorg ik mee voor

Campagnemateriaal #Daar zorg ik mee voor
Zorgnet Icuro

Campagnemateriaal “Laat je vaccineren”

Beschikbare materialen over COVID-19-vaccinatie: 
webbanner, filmpjes, affiches, vaccinatiekaart, fout-feit-
fiche, visuals, e-mailhandtekening,...
Laat je vaccineren.be
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Brusselse Campagne ‘Connecting Brussels’

Zit je met een vraag? Heb je hulp nodig? Wil je je 
engageren? Heb je een goed idee? Connecting 
Brussels brengt je in contact met de juiste mensen. In 
Nederlands, Frans, Engels.

Brusselse Campagne ‘Bedankt’

Campagne om jezelf en mekaar te beschermen. In 
Nederlands en Frans.
GGC, VGC, Francophon Brussel, BHG

Campagne ‘1 ploeg 11 miljoen’

Nieuwe campagnegolf tegen het coronavirus moedigt 
Belgen aan om als 1 ploeg van 11 miljoen het 
coronavirus te verslaan. In Nederlands en Frans.
Federale Overheid

https://zeroheight.com/71a6cd2bd/p/315b37-nl
https://coronavirus.brussels/nl/toolbox-affiches/
https://belgische-federale-overheidsdiensten.prezly.com/overheidscampagne-11-miljoen-redenen-toont-drijfveren-van-belgen-om-zes-gouden-regels-tegen-corona-te-blijven-volhouden
https://www.connectingbrussels.be
https://11miljoenredenen.be/nl
https://daarzorgikmeevoor.be/
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KINDEREN EN JONGEREN

Nieuws voor kinderen - Ketnet Karrewiet

Ben je op zoek naar het laatste nieuws over corona op 
kindermaat? Karrewiet volgt de actualiteit. 
VRT Ketnet

Platform voor informatie, advies en hulp

Op Wat Wat vind je duidelijke informatie over corona in 
een taal instelbaar op leeftijd. 
De Ambrassade samen met meer dan 70 andere 
organisaties.

Nieuws voor jongeren op Instagram

Nieuws voor jongeren op Instagram, 7/7 de hele dag 
nieuwsupdates in video’s en story’s.
VRT nieuwsdienst

Vlog van Karrewiet over de maatregels

Hoe leg je aangepaste coronamaatregelen uit aan  
kinderen? ‘Karrewiet’ doet het in deze vlog.
VRT Ketnet Karrewiet

JOY-platform

Kinderartsen uit het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
beantwoorden vragen van kinderen. In een video leggen 
ze alles op een eenvoudige en leuke manier uit in het 
Nederlands. Frans, Duits. 
Belgian Pediatric COVID-19 Task Force 

Posters voor kleuters tot tweede leerjaar

Posters voor kleuters en lagere school: mondmaskers, 
handen wassen,…in Nederlands en Frans
Kathleen Amant

‘Zoen en zoef’, ‘Echte helden dragen maskers’, ‘Ik help de 
beestjes om zeep’, ‘Een beetje bang’ Voor verschillende 
leeftijden.
Klasse

Posters rond Coronamaatregelen
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https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus
http://www.watwat.be
https://www.instagram.com/nws.nws.nws/
https://www.instagram.com/nws.nws.nws/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/25/coronamaatregelen-karrewiet/
http://www.covidforkids.info/#/
https://www.amant.be/gratisdownloads
https://www.klasse.be/223787/coronamaatregelen-posters-op-kindermaat/
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KINDEREN EN JONGEREN

Posters ‘Stay sane, stay safe’

Grafische posters rond Corona ‘with a twist’ die je kan 
afdrukken maar ook kan delen op sociale media.
Graphic Matters

Game ‘Corona preventie game’

Een spannend online spel ‘Corona preventie’. Door 
op tijd de juiste acties bij een pandemie uit te voeren 
leren kinderen zichzelf, hun familieleden en vrienden in 
veiligheid te brengen. 

Spel ‘Hoe word ik Corona Kolonel?’

Het Nederlandstalige corona-spel ‘Hoe word ik Corona 
Kolonel?’ Bevat leuke videoboodschappen voor en door 
kinderen. 
Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Escape Game - Gratis Corona Lespakket ED TV  

Een interactieve escape game, aangepast aan leeftijd en 
studierichting, die de leerlingen in de klas online of thuis 
via afstandsonderwijs samen kunnen oplossen.
ED TV
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Poster ‘Behandel je mondmasker zoals je onderbroek’

Behandel je mondmasker zoals je onderbroek. Tips voor 
jongeren.
Jeugd Rode Kruis Vlaanderen

Poster ‘Tips voor kinderen en jongeren’

Blijf op de hoogte en hou contact met je vrienden. 
verwijzing naar Awel. 
Jeugd Rode Kruis Vlaanderen
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Campagnemateriaal ‘Covid Breakers’

Communicatiecampagne met en voor jongeren 
rond 11 miljoen redenen. Een campagne die 
toekomstperspectief biedt aan Brusselse jongeren.
GGC

https://www.stay-sane-stay-safe.com/country:BE
https://playitsafe.eu/speel-het-corona-preventie-game/
https://vvkindergeneeskunde.be/coronaspel
https://corona.edtv.be/nl
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-kinderen-en-jongeren/
https://coronavirus.brussels/nl/covid-breakers-communicatiemateriaal/


12

KINDEREN EN JONGEREN

Boek ‘Monsterlijke microben’

Hoe werkt een vaccin en welke microben zijn nuttig 
voor de mens? Waarom moet je je handen wassen voor 
het eten? Is het coronavirus het gemeenste virus dat er 
bestaat? 
Geert Bouckaert en Marc Van Ranst. 

Boek ‘Tommie en Lova - Het coronabezoek’

Een boekje waarin op niet belerende maar een speelse 
manier het onderwerp corona aan bod komt en de 
gevolgen daarvan in het contact met opa en oma.
Cees Hoogland

Prentenboek ‘Bezoek van Corona’

Prentenboek voor kleuters (2,5 tot 4 jaar). Het helpt 
ouders en leerkrachten om de situatie uit te leggen in 
kindertaal. 
Initiatief van kleuterjuf Shana Coudyzer

Prentenboek ‘Wat is Corona’ in meerdere talen

Kinderboek ‘Hallo ik ben Corona’ in verschillende 
talen waaronder Dari, Turks, Ethiopisch, Roemeens, 
gebarentaal (video) en vele andere.
De wegwijzer vzw 

Kleurplaten Karel en Kaatje

Kleurplaat van Karel die zijn eigen mondmasker mag 
inkleuren.
Liesbeth Segers

Kleurplaat Jules

Kleurplaat van Jules met mondmasker.
Anemie Berebrouckx

Kleurplaten

Download gratis kleurplaten van Kathleen Amant: Anna 
draagt een mondmasker, applaus voor de zorg, ik mis 
mijn juf,...
Kathleen Amant
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https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/?fbclid=IwAR1RbpIiTbv8GlhcZLxYpqHRtg-1frClnATnUPzRIOvYFU6sDEchpmaMXjc
https://www.liesbetslegers.be/kleurplaten/kp_83.jpg
https://www.facebook.com/photo?fbid=10156940905530808&set=a.10152765616895808
https://www.amant.be/gratisdownloads/c5ad254e-8dd9-458d-a2ed-7525fac13b1e
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KINDEREN EN JONGEREN

Video AWEL- Chatlijn voor kinderen

Video #nooitalleeninuwkot. Video met heel wat bekende 
tiktokkers.
Awel

Artikel - Psychische weerbaarheid

Hoe beleven leerlingen uit het secundair onderwijs de 
lockdown in het voorjaar van 2020? Auteur Els Beerten 
liet haar leerlingen een ‘coronadagboek’ bijhouden.
Klasse

PS
YC

H
IS

CH
E 

W
EE

RB
AA

RH
EI

D

Platform Noknok

Het platform NokNok verzamelt tips over veerkracht
Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.
Vlaams Instituut Gezond Leven

Website ‘Iedereen OK’

Gratis online interventie die kan helpen om je kalmer 
te voelen en te blijven functioneren. Het is een 
wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van 45 min.
Prof. Elke Van Hoof

Dagboek ‘Knaplab corona boekje’
Het knaplab coronaboekje om de lockdown te 
overleven. Een sociaal-emotioneel werkboek voor 
kinderen in de lagere school met heel wat leuke tips en 
activiteiten.
Knaplab

Good practice - Beats4life

Beats4Life wil het psychisch welbevinden van jongeren 
verhogen. Door muziek te maken! 
VZW De Fusie Westmalle

Website ‘Kzitermee’

Op deze website kan je terecht met vragen rond je 
goed voelen in je vel of vind je de weg wanneer je hulp 
zoekt!
Logo Leieland vzw

https://www.facebook.com/watch/?v=893040481109211
https://www.klasse.be/221351/leerlingen-delen-hun-coronadagboek/
http://www.noknok.be
https://jongere.iedereenok.be
https://hetknaplab.be/corona
https://beats4life.be
https://www.kzitermee.be
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KINDEREN EN JONGEREN

Chatlijn Awel

Awel luistert anoniem en gratis naar kinderen en 
jongeren. – Bel 102, chat of mail
Awel

Chatlijn ‘Nu praat ik erover’

Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of 
slachtoffer zijn van seksueel geweld, mishandeling of 
verwaarlozing.
Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Chatlijn met het CLB voor jongeren en ouders

Chatlijn voor jongeren en ouders over studeren tijdens 
Corona. maar ook over gezondheid, welbevinden, 
studiekeuze, …
CLB

Psychologische hulpverlening

Ben je tussen 10 en 20 jaar en zie je het niet meer zitten? 
TEJO-BXL biedt gratis en snel professionele therapie in 
een tiental sessies.
TEJO BXL

Zelfmoordlijn -1813

Dringend nood aan een gesprek? Bij de Zelfmoordlijn 
staat er iemand klaar.
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Video - hulpverlening voor jongeren

Een video over ‘hulpverlening in tijden van Corona’. 
Stampmedia

JAC Brussel

Nood aan een gesprek met een professionele 
hulpverlener? Bel, mail of ga langs.
JAC Brussel

https://awel.be
https://www.nupraatikerover.be
https://www.clbchat.be
https://tejo.be/tejo-bxl/
https://www.zelfmoord1813.be
https://vimeo.com/401006325
https://www.caw.be/jac/


15

KINDEREN EN JONGEREN

Video ‘Corona voor dummies’

Een video met uitleg over Corona.
Stampmedia

Video ‘Wat kan jij doen tegen het coronavirus?’

Een video over het Coronavirus en wat jongeren kunnen 
doen om het virus in de dijken.
Stampmedia

Video ‘Corona is geen taboe’

Een video i.s.m. jeugdbewegingen, JES, samen op straat, 
e.a. over het taboe bij jongeren over Corona.
Stampmedia

Video ‘Op stap met Marc Van Ranst’ 

Een video met Marc Van Ranst die de vragen van Samir 
Taif beantwoordt.
Stampmedia

Video #SamenTegenCorona
Een video met medewerkers van ‘Samen Op Straat’ 
acteur en muzikant Saïd Boumazoughe. Influencers 
zoals Nora Gharib en comedian Kamal Kharmach deden 
mee.
Samenlevingsopbouw vzw

Video ‘AWEL - luistert’

Korte video om Awel kenbaar te maken bij jongeren en 
kinderen.
Awel

Videoreportage ‘Achter het masker’

Een videoreportage over hoe jongeren met de 
coronadreiging omgaan.
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https://vimeo.com/401605310
https://www.facebook.com/watch/?v=590567748199027
https://vimeo.com/448340816
https://vimeo.com/456552802
https://www.youtube.com/watch?v=sucNJeCSP1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jS6b4FAwh-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rOJxdoeSR8I&feature=emb_logo
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KINDEREN EN JONGEREN

Video ‘Hoe fake news onderscheiden’

We lezen op sociale media heel wat nieuws over het 
coronavirus, maar wat klopt er allemaal van?
Uit de Marge

Video met lokale influencers

Mollenaars Stinus en Bart vragen je vriendelijk om niet 
het virus, maar wel het video te verspreiden.
Good Practice Gemeente Mol

Visuals voor social media met animatie

Visuals voor sociale media met animatie: afstand  
houden, digitaal contact houden, zorg voor mekaar,…
Uit de Marge

Vlog - Linde vlogt - covid-afdeling

Linde is voor de tweede keer op bezoek in Vilvoorde op 
de covid-afdeling.
VRT StuBru

Video over social distance

Kinderliedje voor lagere schoolkinderen over social  
distance en thuis blijven ‘Stop Kontact’ in Brussel
Habbekrats

Gratis studieruimtes voor studenten in Brussel

Het OCMW van de Stad Brussel stelt gratis studieruimten 
beschikbaar van studenten, om hun examens voor te 
bereiden. Van 16 november 2020 tot en met 30 januari 
2021.

Gratis studieruimtes voor studenten in Brussel

Voor studenten die nood hebben aan een rustige 
studeerplek zijn er een aantal Study Spaces geopend. De 
plaatsen zijn beperkt. Reserveren is noodzakelijk.
Brik vzw
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https://www.uitdemarge.be/hoe-omgaan-met-fake-news-tutorial/
https://www.facebook.com/watch/?v=207624707213514
https://www.uitdemarge.be/samen-tegen-corona-maatregelen/
https://www.youtube.com/watch?v=Ni_j3QS0kLs
https://www.youtube.com/watch?v=ksoME32AXqE&feature=emb_title
https://www.brussel.be/gratis-studieruimten-voor-studenten
https://brik.be/studeren/studyspaces/
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OUDERS & PROFESSIONALS

Ouders voor inclusie

Steunpunt voor inclusie bundelt informatie rond corona 
voor ouders van kinderen met een beperking. 
Steunpunt voor inclusie

Corona en jeugdwerk

De Ambrassade geeft informatie over corona en de 
impact op jeugdwerk.
De Ambrassade vzw

Algemene info voor ouders en welzijnswerkers

Gerichte info over Corona en zwangerschap, vaccinaties, 
kinderopvang, voorzieningen en jeugdhulp, corona-
ouderschapsverlof, groeipakket, enz.
Kind & Gezin, Jongerenwelzijn en VAPH

Opvoedingsondersteuning

Groeimee biedt ouders betrouwbare info over opvoeden 
en opgroeien. Je vindt er info over ‘praten met kinderen 
over het coronavirus’ en inspiratie om zo goed mogelijk 
de weken van de lockdown door te komen.

SAM vzw

SAM bundelt tips om kwetsbare personen te bereiken in 
tijden van corona.
Steunpunt mens en samenleving

Opvoedingsondersteuning

Zitdazo geeft tips over praten met tieners in 
Coronatijden.
Zitdazo vzw

Infofiche: communiceren naar jongeren

9 aanbevelingen om te communiceren naar jongeren, 
mensen met migratieachtergrond en mensen in  
maatschappelijk kwetsbare situaties.
Vlaams Instituut Gezond Leven
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https://www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt-corona/
https://ambrassade.be/nl
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.groeimee.be/homepage
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://www.zitdazo.be/post/tieners-mentaal-kwetsbaarste-groep-in-coronatijden
https://logobrussel.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/aanbod%20voor%20ondersteuning%20rond%20het%20communiceren%20naar%20prioritaire%20groepen%20over%20corona%20voor%20organisaties.pdf
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Webinars over ventileren en verluchten op school

5 experten beantwoorden vragen en meer in de webinar 
over verluchten en ventileren: Hoe verspreidt het virus 
zich? Hoe gebruik je een CO2-meter en waarmee hou je 
rekening bij de aankoop en nog veel meer.

FAQ ivm jeugdactiviteiten in de gemeente

Tips en good practices voor gemeentebesturen, 
jeugdraden en schepenen van jeugd om informatie over 
Corona te verspreiden bij hun jongeren.
Bataljong vzw

Tips: thuiswerken met je baby

Tips om thuis te werken met een baby
Kind & Gezin

Psychische weerbaarheid-tips

Tips en links voor ouders om te zorgen voor zichzelf.
Groeimee

Online edubox rond nepnieuws 

VRT NWS stelt een interactieve les over nepnieuws 
beschikbaar voor leerlingen uit het secundair onderwijs. 
Journaal-anker Hanne Decoutere geeft in deze onlineles 
bruikbare tips, op maat van jongeren, om nepnieuws te 
herkennen.

Structuurkaarten: thuiswerken met je kinderen

Structuurkaarten voor jonge kinderen.
Klasse

Psychische weerbaarheid Check Jezelf

Deze website zet je op weg om mentaal fit te blijven in 
coronatijden én daarbuiten! Boordevol tips, oefeningen, 
quizzen en verhalen van (bekende) Vlamingen.
Vlaams Instituut Gezond Leven
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OUDERS & PROFESSIONALS

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/webinar-verluchten-en-ventileren-op-school
https://bataljong.be/corona#najaar2020
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/thuis-door-de-coronacrisis/thuis-met-een-baby-of-peuter/default.jsp
https://www.groeimee.be/corona-zorg-voor-jezelf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/?deliveryName=DM84357
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf
https://checkjezelf.be
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Kaartspel

Een kaartspel met 38 vragen of ‘gespreksstarters’ om te 
praten over hoe het écht met je gaat. 
WATWAT ism Awel, Zelfmoord 1813 en VIGEL

Video WatWat

WatWat wil het taboe rond mentaal welzijn doorbreken. 
8 jongeren nemen hierin het voortouw en delen 
openhartig hun eigen moeilijke momenten.
WatWat

Kzitermee

Op deze website kan je terecht voor al je vragen rond je 
goed voelen in je vel of vind je de weg wanneer je hulp 
zoekt!
Logo Leieland vzw

Quaranteam

19 gratis opdrachten rond teambuilding, diepere 
kennismaking en zelfreflectie. Hiermee versterk of 
onderhoud je de band tussen leerlingen of andere 
groepsleden, ondanks de afstand. Pimento VZW

Lessenpakket weerbaarheid

Werken aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigen 
grenzen voelen en kennen, innerlijke kracht kunnen 
inzetten. Voor de 3de graad basisonderwijs en 1ste 
graad secundair. Awel vzw

EDUCATIEF MATERIAAL
MENTAAL WELBEVINDEN

Lessenpakket ‘Take Off’

Dit gratis lessenpakket zit boordevol info, tips en 
bruikbare methodieken voor alle leerkrachten van het 
secundair onderwijs.
VVGG, Eetexpert en Cera

Game ‘Mindfits’

Om jongeren te helpen de juiste balans te vinden in deze 
mentaal veeleisende tijden en om ze toe te leiden naar 
de bestaande online hulpverlening, werd er een serious 
game ontwikkeld. Telma en EW32

https://www.watwat.be/donkere-gedachten/kaartspel-donkere-gedachten
http://WatWat Donkere gedachte Youtube reeks
https://www.pimento.be/quaranteam/
https://www.kzitermee.be
https://awel.be/over-awel/mijn-schooltaak-over-awel
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket
https://ew32.be/mindfitslockdown/
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Inspiratiebox Warme Steden 

Deze inspiratiebox helpt en inspireert om de pijlers van 
Warme William in te vullen met concrete acties. Het is 
een verzameling van positief geëvalueerde praktijken uit 
andere (Warme) Steden die telkens bij een of enkele van 
de pijlers passen. Vlaams Instituut Gezond Leven

Educatief pakket ‘Warme William’

Ontdek spelenderwijs wie Warme William is en 
waarvoor hij staat. Dit is een product voor leerkrachten, 
jeugdwerkers of andere professionals die met jongeren 
werken. Vlaams Instituut Gezond Leven

Vragenspel ‘Warme William’

In dit spel vind je 36 vragen die men aan elkaar 
kunnen stellen om elkaar beter te leren kennen en die 
uitnodigen om meer van jezelf te delen dan je gewoon 
bent. Gezond Leven

Awel Spel

Een hulplijn contacteren… akelig is dat. Wie zal er 
antwoorden? Hoe gaat dat dan? En gaan ze het verder 
vertellen? Awel, het spel! verlaagt de drempel. 
Awel vzw

Educatief pakket Gelukszoekers

Werken aan de mentale veerkracht, het geluk en het 
welbevinden van je leerlingen. Tips om het geestelijk 
gezondheidsbeleid op school concreet gestalte te geven.
Christelijke Mutualiteit

EDUCATIEF MATERIAAL
MENTAAL WELBEVINDEN

Grip

De oefeningen in deze tool helpen om even stil te staan 
bij de impact van het gebruik op het eigen leven. Deze 
zelfreflectie verhoogt de veerkracht van de jongere.
De Drugslijn vzw

https://www.warmewilliam.be/lesmap
https://www.warmewilliam.be/vragenspel
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten/inspiratiebox-warme-steden-gemeenten
https://awel.be/over-awel/spel
https://www.cm.be/professioneel/scholen/secundair-onderwijs/de-gelukzoekers
https://www.druglijn.be/grip/kind-van#/
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MEERTALIGEN

Website ‘Coronavirus emergency resources and 
information’ in Europe

Meertalige eenvoudige informatie over Covid-19 vanuit 
Europees standpunt.
Inclusion Europe

Belangrijkste Info voor de Brusselse bevolking

Huidige regels in Brussel in tekst, banners, sociale 
media, video’s en campagnemateriaal. 
In Nederlands, Frans, Engels, Duits
GGC
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Belangrijkste info op federaal niveau

Huidige regels, cijfers, maatregelen in Nederlands, Frans, 
Engels, Duits
FOD Gezondheid

Informatie over Corona op wereldvlak

Algemene info over Corona in de wereld in het Arabisch, 
Chinees, Russisch, Engels, Frans en Spaans.
WHO

Tekst en audio ‘Regels vanaf 1 december’

De meest recente federale maatregelen in tekst 
weergegeven. Vertaald in 27 verschillende talen en 
ingesproken in 24 audiobestanden ♫.
Info-coronavirus.be

Video’s ‘Regels vanaf 2 november’

De Foyer maakte video’s samen met haar interculturele 
bemiddelaars rond de maatregelen sinds november,
in 13 verschillende talen. 
De Foyer vzw
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Huidige maatregelen voor de Brusselse bevolking

Huidige regels in Brussel in tekst In Nederlands, Frans, 
Engels, Duits
GGC

https://www.inclusion-europe.eu/coronavirus-pandemic/#1584977061628-16fcec00-a699
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
https://www.info-coronavirus.be
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---néerlandais---nl
https://www.foyer.be/news/covid-19/
https://coronavirus.brussels


22

Infofiche ‘Hoe draag ik een stoffen masker?’

Infofiche ‘Hoe was ik een stoffen mondmasker?’

Infofiche met afbeeldingen en korte zinnen. Instructies 
hoe een stoffen mondmasker te dragen. Vertaald in 13 
verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche met korte afbeeldingen en korte zinnen. 
Instructies hoe een stoffen mondmasker te wassen. 
Vertaald in 13 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Wanneer neem ik een nieuw mondmasker?

Infofiche met korte afbeeldingen en korte zinnen. 
Instructies wanneer je een nieuw mondmasker moet 
dragen. Vertaald in 13 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Waarom een mondmasker?’

Infofiche met korte uitleg waarom een mondmasker 
nuttig is in meerdere talen vertaald.
Info-coronavirus.be

Video ‘Hoe maak ik een mondmasker’ 

Uitleg over het maken van een mondmasker in 78 talen 
in tekst+beeld/video.
Jorim Rademaeker Manual.to

Infofiche correct handen wassen 

Nederlandstalige infofiche van Zorg en Gezondheid met 
instructies om handen correct te wassen.
Agentschap Zorg en Gezondheid
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Infofiche voor wachtzalen van hulpverleners

Om de spoeddiensten te ontlasten: ga niet naar spoed, 
bel je huisarts of de Brusselse wachtdienst. Ga niet naar 
je tandarts, bel eerst.
Huis voor Gezondheid

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://corona.manual.to/launch/AXDzPelGHOIPoN2DirJH
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/algemeen/infographics-voor-huisartsen-apothekers-en-tandartsen/
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MEERTALIGEN

Poster vertaling Gouden regels

De 6 gouden regels uitgelegd met pictogrammen en 
vertaald in 13 verschillende talen. 
Info-coronavirus.be

Posters over COVID-19 in 13 Afrikaanse talen

Informatie over de symptomen van Covid-19 vertaald 
in 13 Oost-Afrikaanse talen.
East Africa Interpreters and Translators Association

Video preventieve maatregelen 

Hoe vermijd je besmetting in alle talen tekst+beeld? 
Jorim Rademaeker Manual.to

Radio uitzendingen in Matongé 

Radio Publik in de Matongéwijk is begonnen met 
programma’s om zijn publiek te sensibiliseren. Met 
een nieuw programma wil de webradio jongeren 
waarschuwen voor de gevaren van het coronavirus.

Preventie en maatregelen fiches en audio

Infofiches met audio ♫ over de meest recente 
maatregelen van de federale overheid. Vertaald en 
ingesproken in verschillende talen.
Integratie en Inburgering

Preventie en maatregelen in meerdere talen

Basisinformatie over corona in verschillende talen en in 
duidelijk Nederlands.
Integratie en inburgering

Preventie ‘Hoe besmetting voorkomen’

Hoe besmetting voorkomen infographic in Arabisch, 
Pools, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks met 
Nederlandse vertaling.
Integratie en Inburgering

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=918618658574237&id=204691779966932
https://corona.manual.to/launch/AXDpDugtHOIPoN2DirEj
https://www.bruzz.be/video-radio-publik-maakt-radioprogramma-om-jongeren-te-sensibiliseren-over-corona-2020-10-09
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info#albanees
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info#albanees
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Video ‘Wat is isolatie?’

Animatievideo in eenvoudig Nederlands. 
Wablieft

Infofiche ‘Wanneer moet ik in quarantaine?’

In eenvoudige taal en ondersteund met foto’s. Vertaald 
in 27 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Wanneer moet ik mezelf isoleren?’ 

In eenvoudige taal ondersteund met foto’s. Vertaald in 27 
verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Folder ‘Contactonderzoek’

Folder contactonderzoek ‘samen het virus vertragen’ in 
Nederlands, Frans, Engels, Duits
Agentschap Zorg en Gezondheid

Video ‘Contactopsporing’

Video over contactonderzoek in eenvoudig Nederlands.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Infofiche ‘Contactonderzoek’

Affiche over contactonderzoek in eenvoudig Nederlands.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Tekst en audio ‘Wat als iemand in mijn familie ziek is’ 

Infofiches en audio ♫ over wat je moet doen als er 
iemand uit je familie of vriendenkring ziek is geworden. 
In verschillende talen.
Info-coronavirus.be
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https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_affiche_contactonderzoek_DEF.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19
https://youtu.be/dF6qpbC4olA
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
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Webinar ‘Hoe bereik je kwetsbare doelgroepen’

Herbekijk het live webinar ‘Hoe bereik je kwetsbare 
doelgroepen met migratieachtergrond’
Integratie en inburgering

Communicatietips kwetsbare doelgroepen

Proactief advies met 9 aanbevelingen om te 
communiceren naar jongeren, mensen met 
migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties.Vlaams Instituut Gezond Leven

MEERTALIGEN

Getuigenissen van burgers in Brussel

Brusselaars vertellen in 13 verschillende talen over hun 
leven in tijden van corona en wijzen de weg naar nuttige 
websites en telefoonnummers waar burgers terecht 
kunnen. VGC Brussel

Psychologische hulpverlening en helpdesk

Helpdesklijn voor vluchtelingen in hun eigen taal 
bemand door (etno)psychologen – Arabisch, Farsi en 
Dari. 
Solentra vzw - UZ Brussel

Manual.to tool

Handige gratis tool om zelf meertalige info op te 
nemen met foto’s, tekeningen, video’s, met rechts de 
begeleidende tekst. Deze tekst kan in tientallen talen 
vertaald worden.

Brochure: ‘Slecht slapen, piekeren, stress?’ 

Deze brochure biedt een eerste hulp voor mensen die 
negatieve gevoelens en stress ervaren. In Nederlands, 
Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch. 
Agentschap Integratie en Inburgering

Psychologische hulpverlening op een rijtje

Logo Brussel zet alle psychologische hulpverlening in 
Brussel op een rijtje.
Logo Brussel
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https://www.integratie-inburgering.be/kwetsbare-groepen-met-een-migratieachtergrond-bereiken-0
https://logobrussel.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/aanbod%20voor%20ondersteuning%20rond%20het%20communiceren%20naar%20prioritaire%20groepen%20over%20corona%20voor%20organisaties.pdf
https://www.vgc.be/voor-brussel-tegen-corona
https://www.solentra.be/nl/
https://corona.manual.to/launch/AXEBptgfHBzAAE49XvRA
https://www.integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid
https://logobrussel.be/content/publicaties
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Video handen wassen zwarte verf

In deze video wordt geïllustreerd met zwarte verf hoe je 
je handen moet wassen
Twitter

Info over corona in eenvoudige taal

Zoekt je organisatie laagdrempelige informatie over 
corona? Wablieft bundelt alle materiaal. Alle info op deze 
pagina mag je vrij gebruiken.
Wablieft

Krant voor mensen met een mentale beperking

In deze online krant staan meerdere berichten  
(met voorleesfunctie ♫) over de coronacrisis.
Wai Not

EENVOUDIGE COMMUNICATIE

Infofiche ‘Hoe bescherm ik mezelf?’

Infofiche ‘Hoe bescherm ik mezelf?’ uitgelegd met foto’s 
in eenvoudige Nederlands.
Wablieft

Video ‘Zo blijf je veilig’

Animatievideo in eenvoudig Nederlands over de 
maatregelen om jezelf en anderen te beschermen.
Wablieft

Infofiche ‘Mondmaskers’

Infofiche over het dragen van een mondmasker 
uitgelegd met foto’s in eenvoudig Nederlands.
Wablieft
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Infographic “Hoe werken de COVID-19 vaccins”

De Zuidpoort vzw maakte een overzichtelijke infographic 
met de werking van de verschillende soorten vaccins.
www.watmag.be

https://twitter.com/SinghLions/status/1240686550939136003
https://www.wablieft.be/nl/krant/corona
https://www.wai-not.be/page/19
https://drive.google.com/file/d/1bVWFUmdc5GYomReByuxTQSzHN4tqR_X0/view
https://www.youtube.com/watch?v=n7dawQ5eJiM
https://drive.google.com/file/d/1EWN4we1kEeDQvxP5gduCGh73a8OW4a34/view
https://dezuidpoortgent.be/2021/01/05/97-gentenaren-kijkt-uit-naar-vaccinatie/?fbclid=IwAR2rjyPtkJXHXpNkk2thnGdZVOmoR57a30bdDSTdFnwPjIcV43Kdx6E8V4E
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Infofiche ‘Op vakantie - wat zijn de regels’

Infofiche met foto’s en tekst in zeer eenvoudige taal
Centra voor Basiseducatie

Video ‘Op vakantie - wat zijn de regels’

Animatievideo met de maatregelen rond reizen uitgelegd 
in eenvoudige taal. Naar welk land mag je wel of beter 
niet? Wat moet je doen als je terugkomt naar België?
Wablieft

Infofiche ‘Wat is contactonderzoek’

Infofiche ‘wat is contactonderzoek?’ uitgelegd met foto’s 
in eenvoudige taal.
Wablieft

Video ‘Nieuwe regels over mondmaskers’

Animatievideo over mondmaskers.
Wablieft

Video over contactonderzoek

Een video van Wablieft, het Centrum voor Duidelijke 
Taal, met info over corona en de maatregelen in 
duidelijke taal voor laaggeschoolden.
Wablieft

Infofiche ‘Ben je ziek?’

Wat doe je als je ziek bent? Wanneer draag je een 
mondmasker? Wat doe je als je stress hebt?
Wablieft

Infofiche met foto’s en tekst in zeer eenvoudige taal. ‘Wat 
moet ik doen als ik me ziek voel of als iemand uit mijn 
omgeving ziek geworden is? 
Centrum voor basiseducatie

Infofiche ‘Quarantaine’
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https://drive.google.com/file/d/16dB6hTauHsMHt2DyTSMmsGRFqOYJh2Kf/view
https://www.youtube.com/watch?v=EhFhNhbAkRY
https://drive.google.com/file/d/1VXf4vLoKaWHmvwBHVGJMmkfMYS4g1AbD/view
https://www.youtube.com/watch?v=mRlrcUs0wpg
https://www.youtube.com/watch?v=P4IlKDHKq0g
https://drive.google.com/file/d/1RNkVOSZC0R6f3fhnyJhQoE9eNUcDZ8yv/view?ts=5ea17877
https://drive.google.com/file/d/1qGurqhAkNcICk_r57G4aDc5NrnAlG9qM/view
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Aanbevelingen van armoedeorganisaties

Concrete aanbevelingen om hulp te bieden aan mensen 
in armoede. 
Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, 
Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld

Doof in tijden van Corona

Tips bij omgaan met slechthorendheid of doofheid bij 
het dragen van mondmaskers.
Ahoza vzw

SAM vzw

SAM bundelt tips en initiatieven om kwetsbare personen 
te bereiken in tijden van corona.
Steunpunt mens en samenleving

Video ‘Maatregelen vanaf 1 december’ 

Animatievideo met de recente maatregelen vanaf 1 
december in eenvoudige taal. !! Let op: Let op: In 
Brussel geldt nog steeds een avondklok van 22u tot 6u 
s’ ochtends. 
Wablieft

Infofiche ‘Regels vanaf 1 december’

Infofiche met de meest recente maatregelen met foto’s 
en eenvoudige zinnen !! Let op: In Brussel geldt nog 
steeds een avondklok van 22u tot 6u s’ ochtends. 
Wablieft
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https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/armoedeorganisaties-doen-concrete-aanbevelingen-om-hulp-te-bieden-tijdens-corona-crisis
https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/slechthorend-doof-tijden-van-mondmaskers-wat-nu
https://www.samvzw.be
https://www.youtube.com/watch?v=H9QV3T473fw
https://drive.google.com/file/d/1tNEFWpBOS1moVu_6UlVRJFypx77WFApJ/view
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WEBINARS

Webinar over geestelijke gezondheid

Veerkracht in tijden van Corona
IFBD

Webinar ‘Hoe kwetsbare groepen bereiken’

Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond  
bereiken
Integratie-inburgering

Webinar over beslishulp

Beslishulp voor organisaties, beroepskrachten en  
stagiairs in coronacrisistijden
Online-hulp Vlaanderen

Webinar over psychische weerbaarheid

Omgaan met stress en angst tijdens deze crisis
Rode Kruis Vlaanderen

Webinar BXL Babbel
Wil jouw organisatie graag duidelijke uitleg over de 
COVID-19-regels en antwoorden op concrete vragen? 
Schuif dan met jouw groep aan tafel voor een BXL 
Babbel!
Bruzel i.s.m. VUB

Kwetsbare groepen detecteren en bereiken

Webinar over kwetsbare groepen detecteren en bereiken
VAPH

Webinar voor zorgprofessionelen

Psychosociale interventies voor personeel in de 
zorgsector gedurende de COVID-19-crisis. Deze webinar 
is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle 
zorginstellingen. FOD Gezondheid

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/e-learning-omgaan-met-stress-en-angst/
https://www.ifbd.be/nl/opleiding/webinar-veerkracht-in-tijden-van-corona/#
https://www.integratie-inburgering.be/kwetsbare-groepen-met-een-migratieachtergrond-bereiken-0
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/
https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/bruzel/bxl-babbel-aan-tafel-voor-een-babbel-rond-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=vAxDbPHT1ac
https://www.health.belgium.be/nl/webina-cpc
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Gids 

Gids die helpt om ondernemingen bij te staan bij de 
heropbouw van de economische activiteiten. 
FOD Werkgelegenheid

Checklist 

Checklist voor zelfcontrole gebaseerd op bovenstaande 
generieke gids. 
FOD Werkgelegenheid

Sectorgidsen of protocols

Voor een aantal sectoren werd ook een sectorgids of 
protocol opgemaakt.
FOD Werkgelegenheid

Overzicht en sectorinformatie

Mag je ondernemen of niet? Op deze pagina vind je de 
meest actuele stand van zaken, algemeen en per sector.
Unizo

Impact corona op ondernemingen

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest 
gestelde vragen van ondernemers over de concrete 
aanpak van de coronacrisis.
VOKA & SD Worx

Hulplijn voor ondernemers en bedrijven

hulplijn en actuele lijst met de meest gestelde vragen 
over dit Corona is beschikbaar op de website van VLAIO.
tel. 0800 20 555
VLAIO

WERKGEVERS- EN 
WERKNEMERS
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https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_versie3.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Checklist-generiekegids.docx
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en
https://www.unizo.be/brussel
https://www.voka.be/coronavirus-faq
https://vlaio.be/nl
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Affiches coronamaatregelen

Affiche over de coronamaatregelen op de werkvloer in 
17 talen.
FOD Werkgelegenheid

Reeks affiches met maatregelen

Affiches met info, instructies en signalisatie om veilig aan 
het werk te gaan.
FOD Werkgelegenheid

Sensibiliseringsfilmpjes

Sensibiliseringsfilmpjes om de maatregelen op de 
werkvloer uit te leggen. 
FOD Werkgelegenheid

Campagnemateriaal 11 miljoen redenen

De regels rond thuiswerk, afstand houden of een 
mondmasker dragen te blijven herhalen. Zij maken deel 
uit van de gouden regels.
Federale overheid

Visual per gouden regel

De regels rond thuiswerk, afstand houden of een 
mondmasker dragen te blijven herhalen. Zij maken deel 
uit van de gouden regels.
Federale overheid

Iconen en affiches

De Vlaamse overheid bundelde de meest herkenbare 
iconen in een aparte collectie in een iconenbibliotheek.

Vlaamse Overheid

Meertalige informatie over de coronamaatregelen 

Posters, infofiches en audio ♫ in 30 talen over de meest 
recente maatregelen van de overheid en de preventie 
van corona.
Agentschap Integratie en Inburgering
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https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-sensibiliseringsmateriaal-voor-op-de-werkplek-17-talen
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-affiches-en-schemas
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/sensibiliseringsfilmpjes-veilig-aan-het-werk?TSPD_101_R0=c7f872cdaeea74a21422e85c0bdcf0bfl02000000000000000121c0f251ffff00000000000000000000000000005ffcadf100b6813d8f08096b64a7ab2000638ce17afd13af5eb743c2b6b5083de9749095b4b43d3f4d5511d8d13c00e2f608b77eb98c0a2800e7ac31b50a311103028ded6825cdbacd43bb7fbc6d8f74b65769753e171737bfabdd66246c6f04b4
https://belgische-federale-overheidsdiensten.prezly.com/overheidscampagne-11-miljoen-redenen-toont-drijfveren-van-belgen-om-zes-gouden-regels-tegen-corona-te-blijven-volhouden
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gAU_F8j34RYw5H-HqM1-SpCD2a8Zs0ZB
https://kanselarij.bynder.com/web/493698c9256b6e55/corona-communicatie/
https://belgische-federale-overheidsdiensten.prezly.com/overheidscampagne-11-miljoen-redenen-toont-drijfveren-van-belgen-om-zes-gouden-regels-tegen-corona-te-blijven-volhouden
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
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Templates signalisatie met eigen logo

Gratis handige templates voor COVID-19 signalisatie op 
de werkvloer met eigen logo.
KAN Design met middelen van VLAIO

Voorlichtingsfilmpje 

Voorlichtingsfilmpje over voorzorgsmaatregelen op de 
werkplek.
Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op 
de Werkplek

Affiche 10 vuistregels 

Affiche met 10 vuistregels om een onderneming veilig 
opnieuw op te starten in coronatijden.
SERV-Stichting Innovatie & Arbeid

Affiche “Ik ben die virutuele meetings beu”

Promotie van de app Coronalert. Beschikbaar in het 
Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
Agentschap Zorg en Gezondheid

10 tips voor gezond thuiswerk

Thuiswerken is niet voor iedereen vanzelfsprekend: 
thuiswerken vraagt een andere manier van werken.
Vlaams Instituut Gezond Leven

App - Coronalert 

De gratis app maakt gebruik van technologie om de 
contactopsporing in België te versnellen.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Campagnemateriaal  ‘Coronalert’

Banners, emailhandtekeningen, posters op maat van de 
doelgroep.
Agentschap Zorg en Gezondheid
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https://covid19.kadanza.com/covid19/home
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-stop-pandemic
https://www.werkbaarwerk.be/sites/default/files/documenten/infografiek%20veilige%20op_doorstart.pdf
https://zeroheight.com/71a6cd2bd/p/315b37-nl
https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/
https://zeroheight.com/71a6cd2bd/p/315b37-nl
https://www.gezondleven.be/nieuws/10-tips-voor-fit-en-gezond-thuiswerk
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Prevent@home

Interactieve online ondersteuning aan thuiswerkers via 
een online platform. Deze dienstverlening is erop gericht 
om gezondheidsklachten bij thuiswerkers te voorkomen.
Prevent

Visual 1 ‘Be active at home during #COVID19’

Visual over juiste zithouding en het onderbreken van 
lang stilzitten. Engelstalig
WHO

Visual 2 ‘Be active at home during #COVID19’

Visual over juiste zithouding en het onderbreken van 
lang stilzitten. Engelstalig
WHO

Visual gezond telewerken

Visual die toont hoe je de juiste zit- en stahouding 
aanneemt en hoe je lang stilzitten kan onderbreken.
Verv, Vlaams Instituut Gezond Leven en Cohesio

Psychosociaal welzijn voor zorg- en essentiële beroepen

Handvaten voor zorgprofessionals of mensen in 
essentiële beroepen bij het omgaan met vragen 
en bezorgdheden rond corona (ongewild anderen 
besmetten, schuldgevoelens, ...)
CLB Group

Flyer Ergonomie thuis - voor iedereen haalbaar

De telewerker beschikt thuis niet altijd over dezelfde 
mogelijkheden als op kantoor, maar met deze 
ergonomische tips komt hij al ver.
Verv

Check Jezelf 

Platform met tips en oefeningen om goed voor jezelf te 
zorgen in coronatijden.
Vlaams Instituut Gezond Leven
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https://www.prevent.be/preventhome-onze-zorg-voor-de-gezondheid-van-de-thuiswerkers
https://www.who.int/images/default-source/campaigns/together-at-home/be-healthy/4.png?sfvrsn=72776ce9_2
https://www.who.int/images/default-source/campaigns/together-at-home/be-healthy/5.png?sfvrsn=d41e8588_2
https://verv.webnode.nl/_files/200000803-7632176323/200316-VerV-Thuiswerken-leaflet-NL.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/Visual%20gezond%20telewerken_zithouding%20%2B%20wisselwerken_Vlaamse%20versie_0.pdf
https://www.clbgroup.be/coronavirus/corona-psychosociale-aspecten/corona-faqs-psychosociale-aspecten-werknemers/
https://checkjezelf.be
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Toolbox werkbaar werk

Op deze pagina lees je hoe je de ‘werkbaar werk’-tools in 
(post-)corona tijden kan inzetten.
SERV-Stichting Innovatie & Arbeid

Arbeidsrechterlijke gevolgen

Antwoorden op vragen zoals: ‘Wat kan ik doen als mijn 
werkgever de maatregelen niet respecteert?’, ‘Is mijn 
werkgever verplicht om thuiswerk te voorzien?’, ...
FOD Werkgelegenheid

Meldpunt inbreuken

Formulier om inbreuken rond de genomen 
coronamaatregelen op de werkvloer (inbreuken welzijn 
op het werk, tijdelijke werkloosheid, ...) te melden.
FOD Werkgelegenheid
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https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werkbaar-werk-ook-coronatijden
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be
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