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Voorstel voor aanpak

voor college

Maak gebruik van elkaars contacten/

netwerken (sleutelfiguren, rolmodellen en

(lokale) influencers) om informatie te

verspreiden maar ook om te weten hoe deze

crisis doorwerkt in de (lokale) samenleving.

Maak gebruik van bestaande ketens op lokaal

niveau.

Blijf zoeken naar creatieve vormen om in

contact te blijven met elkaar.

Zet ook middelen in zoals belrondes, om

hiermee kwetsbare doelgroepen actief te

bereiken.
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