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RACC-Regionaal Actiecentrum Communicatie Corona 10 december 2020

GEDEELTELIJKE LOCKDOWN
OOK TIJDENS FEESTDAGEN
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog
maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive
care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven
voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook
meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te
houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het
coronavirus.
Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal 3 personen per dag op bezoek
kunnen komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op 1,5
meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt
niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt
noodzakelijk.
Feestdagen
De feestdagen zullen we in kleine en huiselijke kring doorbrengen. Maar met
wat creativiteit en vindingrijkheid kunnen we tijdens de feestdagen toch bij
elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door op verschillende dagen in kleine groepjes bij
elkaar te komen, of met een digitale verbinding samen te eten.
Tijdens de feestdagen is het extra belangrijk dat we de basismaatregelen
blijven naleven. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander
huishouden, ook aan tafel of tijdens de viering. Kies waar mogelijk voor de
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plek met de meeste ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden. We
wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je
gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten
of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in
van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de
besmette persoon thuis kan blijven.
Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is dat van belang. Doe gericht
inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen. Gemeenten en
winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de
regels te houden en drukte te beperken.
Lees hier het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid [1].

3

START BOCK-CAMPAGNE
VRIJDAG 11 DECEMBER
Vrijdag 11 december 2020 om 11.00 uur wordt de BOCK-campagne gestart
voor een veilig verloop van carbidschieten in Nederland. Zeker dit jaar, met
een vuurwerkverbod en een toenemende belangstelling voor carbidschieten,
is de BOCK-campagne van groot belang.
Het 2020-motto is: Een echte BOCK verknalt het niet.
De focus ligt in dit bijzondere jaar op de volgende boodschappen:
Doe het niet als je het nog nooit gedaan hebt
Vraag een ervaren BOCK wanneer je gaat carbidschieten
Doe het niet als je het nog nooit gedaan hebt
Vraag een ervaren BOCK wanneer je gaat carbidschieten
Houd je aan de coronaregels wanneer je gaat carbidschieten
Uw hulp kan bestaan uit het volgende
Aandacht besteden aan de BOCK-campagne op uw website
Aandacht besteden aan de BOCK-campagne in uw huis-aan-huisbladen
Aandacht besteden via de social-media-kanalen van uw organisatie
Aandacht besteden aan de BOCK in uw ‘eindejaarscommunicatie’
Aandacht besteden aan de BOCK-campagne in de voorbereidende
overleggen Oud & Nieuw
Aandacht besteden aan de BOCK-campagne op uw website
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Aandacht besteden aan de BOCK-campagne in uw huis-aan-huisbladen
Aandacht besteden via de social-media-kanalen van uw organisatie
Aandacht besteden aan de BOCK in uw ‘eindejaarscommunicatie’
Aandacht besteden aan de BOCK-campagne in de voorbereidende
overleggen Oud & Nieuw
De BOCK-campagne (flyer) rechtstreeks in handen geven van de
aanvrager/carbidknallers en er het gesprek over aangaan
Pers en persmoment
Vrijdag om 13.00 uur is er vanuit het campagne team (waarvan we als VNOG
ook onderdeel uitmaken) een Teams-persmoment. Vanuit de VNOG nodigen
wij hiervoor ook regionale pers uit. Omroep Gelderland is bezig met een
productie rondom carbidschieten, deze is sterk gericht op voorlichting rondom
carbidschieten. Zij maken hierbij ook gebruik van het BOCK-campagnemateriaal.
Vanuit het BOCK-campagne-team wordt aansluitend aan het persmoment
landelijk een nieuwsbericht verspreid.
Toolkit (let op! Publicaties pas plannen na 11 december 13.00 uur!)
Via de Google-Drive BOCK-Toolkit [2] hebben gemeenten toegang tot alle
basisinformatie en communicatiemiddelen van deze campagne die lokaal
ingezet kunnen worden. De komende tijd wordt de toolkit nog verder
aangevuld. Voor achtergrondinformatie is de website www.wieisdebock.nl [3]
weer up-to-date gemaakt.
Basisinformatie:
een 2020-advertentie en flyer. In beide kan links onderin het logo van de
gemeente geplaatst worden. Er is dus ruimte voor het verpersoonlijken
door een gemeente.
het BOCK-logo,
het Mooi-Wark-filmpje over veilig carbidknallen,
Beeldmateriaal
het nieuwsbericht inclusief afspraken over de woordvoering,
visuals voor social media,
En de door het BOCK-team te gebruiken contentkalender. Het
dringende verzoek is om de contentkalender leidend te laten zijn; de
voorkeur gaat uiteraard uit naar een eerste plaatsing op de landelijke
BOCK-kanalen waarna met de lokale kanalen vrijelijk gevolgd kan
worden.
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Hashtags
Het zou daarnaast een heel sterke ondersteuning zijn wanneer de door de
BOCK gebruikte hashtags gebruikt worden:
#EenechteBOCKverknalthetniet
#AlleensamenmeteenechteBOCK
#WieisdeBOCK.
Mis je iets? Laat het weten via communicatie@vnog.nl [4]. Succes!
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LANDELIJK
CORONADASHBOARD
AANGEVULD MET
ONDERZOEK NAAR GEDRAG
Het coronadashboard is aangevuld met nieuwe gegevens, waaronder een
RIVM-onderzoek naar gedrag. Daaruit blijkt dat 80 procent van de bevolking
de coronamaatregelen steunt. Ouderen houden zich vervolgens beter aan die
maatregelen dan jongeren. Dit onderzoek maakt onderscheid tussen steun
voor maatregelen en de feitelijke naleving. Voor het onderzoek wordt iedere
drie weken een dwarsdoorsnede van de samenleving bevraagd, in alle 25
Veiligheidsregio’s. Daardoor is het mogelijk om verandering in de tijd,
verschillen tussen leeftijdsgroepen en verschillen tussen regio’s te zien.
Meer hierover vind je op deze website [5].
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SITUATIESCHETS COVID-19
REGIO NOORD- EN OOSTGELDERLAND
In dit artikel staat de situatieschets van 8 december 2020 van onze regio.
Deze situatieschets is openbaar en wordt geplaatst op de website van de GGD
[6].

We zien:
Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is -na een stabilisatie in
de afgelopen weken- flink gestegen (toename van ca. 30%);
We zagen de meeste nieuwe besmettingen in de gemeenten Putten,
Elburg, Bronckhorst, Ermelo en Harderwijk;
Het aantal afgenomen tests is in de afgelopen week eveneens fors
gestegen (+22%), het percentage positieve tests is al enige weken
stabiel (rond 10,4%);
De stijging in het aantal besmettingen kan mogelijk deels verklaard
worden, doordat meer tests worden uitgevoerd. Zo kunnen nauwe
contacten en huisgenoten die in quarantaine zitten zich per 1 december
op dag 5 laten testen, ook als zij (nog) geen klachten hebben.
Verder zien we ook een toename in het aantal besmettingen in de care
sector
In de care sector blijft de druk op het personeel hoog.
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AANPAK EERSTE FASE
CORONAVACCINATIE
In tegenstelling tot eerdere berichten over de vaccinatiestrategie, is vanwege
de specifieke kenmerken van het vaccin dat als eerste beschikbaar komt, een
andere indeling gemaakt. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen
als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin
van BioNTech/Pfizer, mits het eind december door het Europees Medicijn
Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Na de medewerkers van
verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en
thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. De
zorgmedewerkers worden gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD
verspreid over het land gaat inrichten. GGD Noord- en Oost-Gelderland is
verantwoordelijk voor het zoeken van geschikte locaties in onze regio en de
inrichting ervan.
Communicatie rondom vaccinatie
Ter ondersteuning van de werkgevers van de instellingen (verpleeghuizen,
instellingen verstandelijke beperkten en de thuiszorg) bij het stimuleren van
medewerkers zich te laten vaccineren wordt een projectgroep opgericht. Deze
projectgroep bestaat uit communicatiemedewerkers van de 11 grootste
instelling in de regio NOG, aangevuld met een communicatiemedewerker van
de GGD NOG en VNOG. Het streven is nog voor de kerst een eerste
werksessie te organiseren, met als doel in de loop van januari te kunnen
starten met het communicatietraject. De projectgroep zal gebruik maken van
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de bestaande communicatiekanalen om de overige instellingen te informeren.
Dit geldt zowel voor wat er als output uit de projectgroep komt, als dat wat er
vanuit het ministerie komt aan informatie omtrent dit onderwerp.
Lees hier het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid [7].

11

CORONATEST ZONDER
KLACHTEN
In aanvulling op het artikel over het nieuwe testbeleid per 1 december jl.
vraagt de GGD graag aandacht voor het volgende. Het testen zonder klachten
op of na dag 5 is alleen beschikbaar voor een huisgenoot of nauw contact van
iemand die positief is getest op COVID-19. Scholen bepalen niet of leerlingen
zonder corona-gerelateerde klachten zich mogen laten testen. Dit wordt door
de GGD vastgesteld. Mensen ontvangen een bericht van bron- en
contactonderzoek en/of de Corona Melder app als ze in aanmerking komen
om zich zonder klachten op of na dag 5 te mogen laten testen.
Meer informatie over corona op school is hier
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[8]te

vinden.

OPENINGSTIJDEN
TESTLOCATIES TIJDENS
FEESTDAGEN
Met de feestdagen in het vizier krijgt de GGD veel vragen over de
openingstijden van de testlocaties tijdens de feestdagen. Afhankelijk van de
drukte zullen de testlocaties later open gaan en/of eerder sluiten. Op dit
moment zijn de exacte openingstijden nog niet te bepalen. Naar verwachting
kunnen we hier na 22 december meer over communiceren. Hoe dan ook,
tijdens de feestdagen kunnen de inwoners uit de regio zich hoe dan ook laten
testen op een van de zeven locaties. Ze blijven alle zeven open.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
OVER TWM OP WEBSITE VNG
Dagelijks wordt de FAQ over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm)
op de website van de VNG [9] aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.
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VEILIGE FEESTDAGEN
FACTSHEET VOOR
COMMUNICATIE EN
BELEIDSPROFESSIONALS
Hierbij een factsheet van het RIVM. Deze factsheet combineert de inzichten
van het RIVM afkomstig uit
vragenlijstonderzoeken (samen met GGD’en & GGD GHOR NL)
verdiepende memo’s
inspirerende voorbeelden
59 telefonische interviews (27/11 tot 1/12) onder mensen die van plan
zijn de feestdagen met andere huishoudens te vieren.
De centrale vraag is: Vanuit gedragsperspectief, hoe kunnen mensen
ondersteund worden om de feestdagen veilig door te brengen? Met daarbij
tevens suggesties voor beleid en communicatie om mensen te ondersteunen
veilig en gezond feestdagen – alleen of met anderen – te vieren.
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NIEUWE HANDREIKING
COMMUNICATIEAANPAK
CORONAVIRUS
Op verzoek van de Kamer zijn notities die recent besproken zijn in het
Catshuis, openbaar gemaakt. Dat betekent dat op de website van de
Rijksoverheid

[10]presentaties,

conceptteksten en andere ‘praatstukken’ zijn

gepubliceerd. In een aantal notities gaat het ook over het effect en de
gewenste richting van Corona communicatie. Vanuit het perspectief van
transparantie is dat natuurlijk prima. Zonder context is de informatie voor
derden wellicht lastig te duiden, en sowieso niet altijd bruikbaar.
Goed daarom te weten dat het NKC bezig is om de bestaande handreiking
‘Communicatieaanpak coronavirus’ te actualiseren. De huidige fase van het
virus vraagt om een vernieuwde communicatieaanpak. Actuele inzichten en
informatie worden gebundeld, net als in de vorige edities. De huidige
handreiking vind je hier [11]. De geactualiseerde handreiking is medio januari
gereed, we zullen deze dan actief verspreiden. Wordt vervolgd dus!
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KABINET VERSTERKT
VANGNET VOOR BEDRIJVEN
EN BANEN
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op
delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de
steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge
omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten
zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet
zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu
het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.
Lees hier het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid [12].
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KABINET EN GEMEENTEN
BIEDEN SAMEN MET
JONGEREN PERSPECTIEF IN
CORONATIJD
In deze coronatijd is er aandacht voor de jongerendoelgroep. Vorige week las
je in de RACC-update al over de oproep van de VNG 'Hoe helpt uw gemeente
jongeren in coronatijd?'. Het kabinet stelt €58,5 miljoen beschikbaar aan
gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in
coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel
leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep
behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale
gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit
Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor
activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren
worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren
zelf worden verwelkomd door gemeenten.
Lees hier het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid [13].
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [14].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [15]
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