
Verteltas Brussel
‘Vaccinatie tegen het coronavirus, is dat iets voor mij?’

De verteltas Brussel ‘Vaccinatie tegen het coronavirus, is dit iets voor mij?’ is een 
nieuwe gratis tool om moeilijk te bereiken doelgroepen in Brussel te informeren 
over en te motiveren tot vaccinatie tegen het coronavirus.

De tas bevat 29 vertelplaten met op de achterzijde een eenvoudige tekst. De 
platen brengen het volledige vaccinatieproces in Brussel helder en duidelijk in 
beeld. Van de uitnodiging tot na het vaccin. De teksten werden vertaald in meerdere 
talen.

Sleutelfiguren van gemeenschappen en organisaties kunnen via de vertelplaten 
in kleine groepjes in gesprek gaan over de vaccinatie. 

Logo Brussel organiseert korte workshops voor wie met deze tool wil werken. Zo 
maak je kennis met de materialen en geven we tips. We nemen nadien contact op 
met jou, om te horen hoe de methodiek verloopt.



De vertelplaten vormen een verhaal met de volgende structuur

Inleiding  
Wie kan zich laten vaccineren en waarom? Hoe werkt het coronavirus en het vaccin? 
Hoe is dit zo snel ontwikkeld en toch veilig...?

De uitnodiging en de voorbereiding  
Wat staat in de brief? Wat moet je doen om je afspraak te bevestigen? Hoe geraak ik er? 
Wat neem je mee en wat doe je aan? Wie mag je meenemen...?

Je bezoek aan het vaccinatiecentrum  
De verschillende stappen in het centrum.

Wat na de vaccinatie 
Welke bijwerkingen mag je verwachten? Welke  coronamaatregelen moet je blijven 
volgen?



Inhoud van de tas

• 29 vertelplaten A3 formaat op karton met een eenvoudige tekst op de achterzijde;
• handleiding voor de begeleider;
• voorbeelden van uitnodigingsbrieven in Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, 

Pools, Arabisch, Roemeens en Turks;
• overzichtspagina van de platen met belangrijke aandachtspunten;
• document met ‘veel gestelde vragen’ en antwoorden;
• printscreens met de te volgen stappen op Bru-vax om een afspraak te maken of te wijzigen en om gratis 

tickets te bestellen met de MIVB;
• flyers A5 “Een vaccin en alles kan als vroeger zijn”;
• flyers Foyer vzw;
• posters infopunt huisarts en apotheek;
• een link met meertalig en laagdrempelig materiaal rond vaccinatie specifiek voor Brussel.

+ + + + + ...



Voor wie aan de slag wil met de verteltas, voorzien we een korte 
workshop. Zo maak je kennis met de materialen en kunnen we je tips 
meegeven voor het gebruik van de verteltas. We nemen nadien ook met 
jou contact op, om te horen hoe het gebruik van de tas verloopt.

Meer info over de workshops vind je op de website van Logo Brussel: 
www.logo.brussel.be


