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Aanpak fijnmazig vaccineren regio Rotterdam
• Wat hebben we gedaan: plan van aanpak per doelgroep

• 2 Praktijkvoorbeeld; 

• wijkaanpak Afrikaanderplein 

• voorlichting in het mbo

• Geleerde lessen

• Als er urgentie niet meer voelbaar is, wat doe je dan? 
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de doelgroepen en de aanpak 
Onze doelgroepen en overloop tussen doelgroepen

▪ Asielzoekers & Statushouders

▪ Dak- thuislozen, ongedocumenteerden en sekswerkers

▪ Arbeidsmigranten met werk

▪ wijkaanpak

▪ Studenten en jong volwassenen

▪ Religieuze groepen

▪ medisch kwetsbaren ; ouderen, zwanger, Niet Mobiel Thuiswonende



Afrikaanderplein: Kotacepe moskee en buurthuis Afrikaanderplein

- Begin fase vaccinatiecampagne. Achterblijvende vaccinatiegraad

- Huisartsen en ziekenhuizen hadden alarm geslagen, GGD had capaciteitstekort en maakte andere 

overwegingen 

- Samenwerking gezocht en in actie gegaan: inzetten van sleutelfiguren, netwerk en bestaande energie

- Buurthuis Afrikaanderplein  en Kocatepe moskee; zelfde plein andere doelgroep. Durf te wisselen, durf 

te proberen. Ga erop af, luister, ga in gesprek



Jongeren en Onderwijs; verschil vo, mbo, hbo en wo

- Onderwijs hebben we 6 weken gestaan op verschillende locaties met pop-ups.

- Veel voorlichting geven, tegelijk ook losgelaten  

- Zeer grote verschillen mbo en ho. Voortgezet onderwijs zijn we nooit 

binnengekomen, vanwege heftige reacties uit de maatschappij

- Vertrouw op je partners, geef hen handvatten 

- Erken dat er wantrouwen is bij de doelgroep, maar geef niet op. Het gesprek 

bleek wel altijd mogelijk 



De geleerde lessen
- Nabij en in gesprek komen

- Inzet van intermediairs werkt

- Er is een groep die niet door ggd/overheid bereikt wordt

Geen brief, niet digitaal vaardig, taalproblemen, invloed (social) media

- Er is een grote groep partners die willen samenwerken en hierin hun maatschappelijke rol pakt, 

maar leg het niet op zonder overleg

- Grootschalig en fijnmazig moet gelijktijdig ingezet worden

- Werken met flexibele teams werkt (instellingen, boten, dak- en thuislozen, instellingen NMTW….

- Voorlichten is een vak

Zorg voor Urgentie

Pas je methodiek aan op basis van een 

boodschap die aankomt 

‘veilig op reis ‘
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Sociaal-demografische verschillen in Covid-19 sterfte in het eerste 
jaar van de coronapandemie 

Onderzoeksresultaten CBS

• Inkomen: mensen in de laagste inkomensgroep hebben een 2.5 

keer zo grote kans om aan Covid-19 te overlijden dan mensen in 

de hoogste inkomensgroep. 

• Migratieachtergrond: er zijn verschillen in het risico op Covid-19 

sterfte naar migratieachtergrond. Met name onder mensen met 

een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond was het 

risico 1.6-1.8 keer hoger om te sterven als gevolg van Covid-19 

dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond.  

Bron: Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie (cbs.nl)

Relatieve risico’s COVID-19 sterfte onder mensen die geen 

institutionele – of thuiszorg ontvingen (referentie: 5 (hoogste 

inkomensgroep)

Relatieve risico’s op COVID-19 sterfte (referentie: Nederlandse 

achtergrond)

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/sociaal-demografische-verschillen-in-covid-19-sterfte-in-het-eerste-jaar-van-de-coronapandemie

