
   

 

 

Persbericht 20/08/2021 
 

Brusselse ondernemers bieden vaccinatie 

aan op de werkvloer of in de onderneming.  
 

Een oproep van werkgeversorganisatie BECI aan alle Brusselse ondernemingen, in samenwerking 

met het Vaccinatieteam van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

 

De krantenkoppen liegen er niet om: “Niemand zou verplicht worden zich te laten vaccineren, 

maar het probleem Brussel wordt te groot” ... “Brusselse vaccinatiegraad lager dan in rest West-

Europa” ... “Bedrijven maken zich zorgen om vaccinatiegraad in Brussel” ...“het vertrouwen is 

zoek”, enz. 

Als Brussel een aanvaardbaar vaccinatiecijfer wil halen bij +18-jarigen moeten er nog meer dan 

150.000 mensen extra worden gevaccineerd. Brusselse ondernemingen gaan helpen om de 

vaccinatiegraad naar een aanvaardbaar niveau te tillen. 

In volle Covid-crisis, begin 2021, hebben de ondernemers reeds signalen gegeven dat zij bereid zijn 

om vaccinatie aan te bieden binnen de bedrijven, voor hun personeel. Vele bedrijven hebben die 

ervaring met het toedienen van vaccins voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Dus waarom ook niet om 

het Covid-19 virus te bestrijden? 

Olivier Willocx, CEO Beci : “In deze fase van de crisis en vooral na de vakantieperiode is het cruciaal 

om het vertrouwen en de veiligheid op de werkplek te herstellen. Vertrouwen is het sleutelwoord om 

het werken in de onderneming te normaliseren. Beci is daarom gaan praten met de Brusselse 

Gezondheidsinspectie, onder leiding van Inge Neve, om vaccinatie binnen de bedrijven mogelijk te 

maken. Wij kregen snel groen licht hiervoor en roepen nu de Brusselse ondernemers op om de 

vaccinatiegraad in Brussel op te krikken!”  

Vandaag wordt de oproep uitgestuurd naar alle Brusselse ondernemingen. Vanaf 10 personen die 

zich melden om gevaccineerd te worden wordt een afspraak gemaakt voor een vaccinatiemoment in 

de onderneming. Het Vaccinatieteam van de GGC zorgt voor de levering van de vaccins en het 

medisch personeel. Een arts is aanwezig om antwoord te geven op vragen van mensen die nog 

twijfelen of ongerust zijn. De werkgever zorgt voor een geschikt lokaal, electriciteit en 

internetverbinding. Indien gewenst kan ook afgestemd worden met de externe 

bedrijfsgeneeskundige dienst. 

Inge Neven, hoofd van de Dienst Gezondheidsinspectie van de GGC: "We zijn erg blij dat Beci de 

Brusselse vaccinatiecampagne op deze manier ondersteunt. Initiatieven zoals dit helpen de 



vaccinatiegraad in het gewest te verhogen, en zorgen er tegelijkertijd voor dat het normale 

bedrijfsleven zo snel mogelijk kan hervatten. Dit is een unieke kans voor niet-gevaccineerden om zich 

alsnog te beschermen tegen het coronavirus. Hoe sneller er voldoende mensen gevaccineerd zijn, hoe 

sneller we ons normale leven kunnen terugkrijgen." 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg 

ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount 
 

Perscontacten: 

Kabinet van Minister Alain Maron: Simon Vandamme - svandamme@gov.brussels – 0479 66 03 23 

Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 

Fatima Boudjaoui - fboudjaoui@ccc.brussels – 0499 08 54 46 | Anna Mellone - amellone@ccc.brussels - 0474 39 17 70 
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