
9 must do’s 
om burgers te motiveren om de corona-

maatregelen op te volgen 
De coronamaatregelen zijn voor iedereen dezelfde: blijf in je kot, was zorg-
vuldig je handen, respecteer de social distancing-maatregelen. We geven   
9 tips, must-do’s, om met jouw communicatie meer mensen te bereiken 
en te motiveren om hun gedrag aan te passen. We hebben speciale aan-

dacht voor 3 prioritaire doelgroepen: jongeren, mensen met een migratie-
achtergrond en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.  

DO 1: ‘so WHat?’, speel in op relevante 
driJFveren  

“So what: wat leveren de aanbevelingen ons eigenlijk op?” Dat moet in elke 
communicatie duidelijk zijn voor de doelgroep. Je speelt best in op verschil-
lende (soorten) drijfveren om zo verschillende groepen aan te spreken. De 
maatregelen zijn een manier om de eigen gezondheid en die van anderen te 
beschermen, om samen als samenleving het virus in te dijken, maar bieden 
ook een kans om een voorbeeld te zijn voor anderen, om te onthaasten en te 
herbronnen, dichter bij het gezin te komen, de zomervakantie te vrijwaren … 

DO 2: erKen en Waardeer de inspanningen van 
de 3 prioritaire doelgroepen 

Benoem en erken in je communicatie de moeilijkheden die mensen moeten 
overwinnen om social distancing vol te houden en benadruk 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, 
waaronder jongeren en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Je 
kan zelf die waardering uiten, maar mensen kunnen ook elkaar waarderen en 
motiveren. Denk bijvoorbeeld aan kaartjes waarmee buurtbewoners elkaar 
bedanken om de maatregelen op te volgen en vol te houden.  
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DO 3: gebruiK verHalen die HerKenbaar ZiJn 

Niet iedereen voelt zich aangesproken door cijfers. Maak dus ook gebruik 
van verhalen, die je brengt via liedjes, sketches, getuigenissen … Verhalen 
van mensen die besmet zijn met corona, van mensen die vertellen over de 
moeilijkheden die ze ervaren om social distancing toe te passen maar het toch 
doen etc. Laat personen aan het woord die herkenbaar zijn en/of waar men 
naar opkijkt. Dat kunnen mensen uit de wijk of gemeente zijn, tv-personages 
of bekende influencers (vb. acteur en muzikant Saïd Boumazought, kickbokser 
Nordin Ben Moh, actrice Nora Gharib …). Ook herkenbare taal, kleding, stijl, 
humor,  … zijn superbelangrijk wanneer je verhalen brengt.  

DO 4: communiceer een positieve sociale norm 

Communiceer zoveel mogelijk een positieve sociale norm. Wanneer we 
weten dat de meerderheid de social distancing-afspraken respecteert, zijn 
we geneigd dat ook te doen. Een positieve sociale norm kan je communice-
ren via cijfers (indien bekend), maar ook via beelden en verhalen die voor 
de doelgroep herkenbare mensen laten zien die de maatregelen opvolgen. 
Deze cijfers en verhalen kan je communiceren via de Facebookgroep van je 
gemeente (‘Ge zijt van Aalst en omstreken’, ‘Zeels nieuws’ …), via affiches die 
je ophangt in winkels (“Wist je dat 95% van de inwoners van Denderleeuw 
minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar en dus correct social distancing 
opvolgen?” of een foto van een (bekende) inwoner uit de gemeente met bij-
horende quote over het naleven van de maatregelen), via getuigenissen van 
buurtbewoners in de wijkkrant … 

DO 5: speel in op gevoelens 

Positieve gevoelens opwekken met je communicatie werkt motiverend. Je kan 
inspelen op gevoelens van hoop (“het komt weer goed, als we nu deze inspan-
ning leveren”), trots (“ik kan dit”) en verbondenheid (“samen kunnen we dit, 
we zorgen voor elkaar”). Ook angst opwekken kan werken om de maatregelen 
te doen opvolgen, maar zorg er dan wel zeker voor dat je naast de negatieve 
boodschap (vb. dat corona ook zeer ernstig of fataal kan zijn voor jongeren) 
ook een concrete ‘call to action’ hebt: het opvolgen van de maatregelen.  

DO 6: communiceer Waar de doelgroep is 

Verspreid je boodschap via kanalen die je doelgroep gebruikt. Bij jongeren 
zijn sociale media als Tiktok, Snapchat en WhatsApp bijvoorbeeld populair. 
Mensen met een migratieachtergrond informeren zich vaak via media die 
verbonden zijn aan hun land van herkomst. Voor de maatschappelijk meest 
kwetsbare groepen zijn face-to-face-contacten erg belangrijk. Onder andere 
straathoekwerkers en medewerkers van wijkgezondheidscentra slagen erin 
om deze groepen nog te bereiken, te informeren en te motiveren.  
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DO 7: ZET IN OP HET GEZIN EN DE BUURT ALS 
INGANGSPOORTEN  

De buurt en het gezin zijn beloftevolle ingangspoorten om moeilijk bereik-
bare groepen te motiveren tot het opvolgen van de maatregelen. Je kan ver-
schillende acties ondernemen om vanuit solidariteit binnen de buurt moeilijk 
bereikbare groepen te motiveren, zoals in kwetsbare buurten foto’s ophangen 
van oudere buurtbewoners die hun medeburgers bedanken om niet samen te 
scholen. Binnen het gezin zijn gebruikelijke kanalen zoals Smartschool goed 
inzetbaar om ouders te ondersteunen bij het motiveren van hun kinderen. 
Maar je kan mensen ook via andere kanalen aanspreken als ‘ouder van’, ‘kind 
van’, ‘partner van’ … om elkaar te ondersteunen en te motiveren. Weet wel: 
verschillende mensen wonen alleen, zorg dus voor voldoende boodschappen 
waarin zij zich kunnen herkennen.  

DO 8: ZET RELEVANTE SLEUTELFIGUREN IN 

Verschillende sleutelfiguren zijn momenteel nog in rechtstreeks contact met 
een aantal moeilijk te bereiken groepen. Denk aan straathoekwerkers, mede-
werkers uit de CAW-opvang, maar ook de buurtapotheker. Moeilijk bereikba-
re groepen vertrouwen vaak op deze sleutelfiguren om correcte informa-
tie te verkrijgen, en aanbevelingen van hen worden vaak beter aangenomen.  

DO 9: LET OP CORONA-MOEHEID

Organisaties blijven best ruimte houden voor andere actualiteit of andere 
berichten die hun doelgroep aanbelangen of interesseren. Zo vermijd je dat 
er een gevoel van coronamoeheid optreedt. Tegelijkertijd blijft het belangrijk 
om genoeg te herhalen dat de coronamaatregelen nog altijd van kracht zijn 
(en waarom).  


