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When life hurts,
humour is a 

lifesaver.
María Jesús Contreras,

illustratrice (Chili)

#
Merci
Vanuit
Mijn
Kot

CHECK
CHECK
CHECK

Hoe een 
Chinese 

vleermuis 
(wellicht?) 

onze wereld 
plots 

veranderde

Do what you can, with what you have,
where you are. 

Theodore Roosevelt,
voormalig VS-president

BEDANKT ZORGMEDEWERKER
Jij bent een held!

#deeljedank

EN JIJ KAN OOK OP MIJ REKENEN:
IK VOLG ALLE RICHTLIJNEN NAUWKEURIG OP!

En nu
wereld? 

individuele 
fun
= 0

collectieve 
gezondheid

= 100
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Lachen is gezond! We vergeten eventjes onze zorgen en brengen wat luchtigheid midden in de chaos.
Hier komen 18 grappige memes over het coronavirus! Ready? Go!

Duid jouw favoriete memes aan door het bijbehorende bolletje groen te kleuren. 
Elke meme hekelt een bepaald aspect van de coronacrisis.

Plaats bij elke meme het juiste nummertje in het hokje. Kies uit:

1 quarantaine 2 hamsteren 3 learning@home 4 telewerken

5 symptomen 6 handhygiëne & mondmaskers 7 helden van de zorg

Let’s meme about it!

© www.humo.be/humor/lachen-tijdens-een-crisis-de-23-beste-memes-over-het-coronavirus~b83f4110
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© www.humo.be/humor/week-3-in-thuisquarantaine-de-grappigste-coronavirus-memes-op-een-rij~bf1acd64

© www.humo.be/humor/breng-al-lachend-de-quarantaine-door-met-deze-coronavirus-memes~b66d9cba
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STARTER
Zoek de #
Tijdens de quarantaine zochten én gaven mensen massaal 
steun op sociale media.

Naast een aantal emoticons zoals en ging  
ook een aantal hashtags viraal. 

Je zag de afgelopen weken ongetwijfeld een aantal ‘virale’ 
hashtags passeren. Weet je welke # we hieronder omschrijven?
Zoek ze op de foto’s, markeer ze en schrijf het juiste cijfertje 
ernaast. We geven een voorbeeldje om je op weg te helpen!

1. Deze hashtag ging viraal nadat het virus in Europa opdook. Ze moedigt iedereen aan om de maatregelen  
strikt op te volgen. Zo zorgen we er immers voor dat er niet heel veel mensen tegelijk ziek worden waardoor  
de ziekenhuizen overbelast zouden raken. 

 
 Welke # zoeken we?  

2. Met deze # gaat de Vlaamse overheid de strijd aan. Het principe is simpel: doe de check-check-check. 
Drie basisprincipes die elke inwoner zou moeten volgen: afstand houden, handen wassen en  
geen fysiek contact hebben met ouderen.

 Welke # zoeken we?  

3. Deze # roept op om de helden van de zorg, die al weken het beste van zichzelf geven, te bedanken en  
een hart onder de riem te steken. Om de kracht van de boodschap nog te versterken, vraagt men het 
applausmoment te filmen en te delen met deze hashtag.

 
 Welke # zoeken we?  

4. De minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, schenkt ons een hashtag voor de belangrijkste maatregel 
om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken: thuisblijven! Hoe was je dag @home? 
Deel je foto of bericht met deze hashtag!

 
 Welke # zoeken we?  

5. We staan er gelukkig niet alleen voor. Wil je de mensen in quarantaine de groetjes doen met een 
videoboodschap of heb je een idee om iemand te helpen? Deel dan jouw initiatief, een mooie foto, 
een video of een berichtje op sociale media met deze hashtag.

 
 Welke # zoeken we?  

6. Met deze # roepen Belgische handelaars op om volop de Belgische economie te steunen. Ze willen immers 
allemaal, groot én klein, na corona opnieuw de deuren openen. Koop dus zoveel mogelijk lokaal en laat je zo min 
mogelijk verleiden door buitenlandse webshops. That’s the spirit! 

 
 Welke # zoeken we?  

#Flattenthecurve

viraal
(bijvoeglijk naamwoord)

BETEKENT
van de aard van een virus of daarop 

betrekking hebbend: een virale infectie;  
viraal gaan = zich zeer snel verspreiden 

via internet
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© Instagram

© www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/ikredlevens-doe-de-check-check-check

© qmusic.be/nieuws/blijfinuwkot-zonder-verveling-met-deze-zinvolle-tips

1

© Instagram

© www.dagvandewebshop.be

VOORBEELD
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1 Kurzgesagt

Neen, 5G veroorzaakt geen corona. En neen, gorgelen met zout water is geen remedie  
tegen corona. Er doet heel wat fake news over het virus de ronde op sociale media.  
Tijd om even naar ‘The Facts’ te kijken.

Ook het YouTube-kanaal ‘Kurzgesagt’ maakt heldere én betrouwbare video’s over allerlei  
wetenschappelijke onderwerpen. En hoera, ze maakten er ook eentje over het coronavirus!  
Geen ellenlange uitleg, maar the facts ‘in een notendop’.

Bekijk het filmpje. Zet de ondertiteling aan.

Bespreek zo duidelijk mogelijk.   
• Bekijk de grafiek. Wat zie je?  
• Waarom is een snelle uitbraak van de pandemie slecht? 
• Hoe hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat dit een langzame pandemie werd?   

I #FlattenTheCurve

© Courtesy of kurzgesagt.org 

Infecties

Tijd

Snelle verspreiding

Trage verspreiding

Uitbraak
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Het basaal reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel mensen besmet worden door één persoon na één dag als er geen 
maatregelen werden getroffen. Voor het ebolavirus is R0 ongeveer 2. Bij de Spaanse griep lag R0 tussen 2 en 2,5.  
Voor mazelen ligt R0 rond de 15 en bij corona tussen 2 en 3. 

We gaan ervan uit dat één Belg besmet raakte op dag 1 en dat elke persoon het virus elke dag aan twee personen 
doorgeeft (R0=2). Die twee personen zullen dit ook doen. Zij besmetten na dag 2 vier personen en blijven zelf 
natuurlijk ook besmet. In een schema geeft dat dit resultaat:

2 Maths to the rescue

DAG aantal nieuwe
besmettingen

Totaal aantal
besmettingen

in
formule

1 1 1 10

2 2 1+2=3 31

3 6 1+2+6=9 32

4 18 1+2+6+18=27 33

n 2.3n-2 3n-1 3n-1
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a.  Een skiër is besmet in Noord-Italië en keert terug naar ons 
land. Kleur het aantal personen geel die zes dagen later 
besmet zijn, als niemand zich aan de maatregelen houdt.

b.  Doordat de bevolking zich strikter aan de maatregelen houdt, 
besmet de skiër maar één persoon per dag. Dit geldt ook voor 
de volgende besmette personen.

 Arceer nu met een rode stift het aantal besmettingen na zes 
dagen. Doe dit op de reeds geel gekleurde mannetjes.

c.  Hoeveel besmettingen zijn er in de tweede situatie minder? 
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Omdat er nog geen vaccin tegen corona is, moeten we ons gedrag aanpassen, als een soort ‘sociaal vaccin’. 
Niet altijd even leuk, maar wel superbelangrijk! Lees de opdrachten en herbekijk de laatste twee minuten van 
‘Kurzgesagt’ (6:12 tot 8:07). Bespreek nadien samen. 

Vul de mindmap verder aan. Alle info vind je in het korte fragment. 

In het filmpje zie je ook deze twee meters.
Wat betekenen ze? Leg zo duidelijk mogelijk uit.   

Individuele Fun-O-Meter Collectieve gezondheid

3 Sociaal vaccin

SOCIAAL VACCIN Hoe?

WAAROM?

WAT?
1.  Not getting infected =  

2.  Not infecting others =  

1.  

2.  

1.  Handen wassen met zeep

2.  

 niet knuffelen, geen handen geven,
 1,5m afstand houden …

3.  Thuisblijven

4.  
 
 reisbeperkingen, regels om thuis te blijven,…

Korte termijn

Lange termijn

0% 100%
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II #IkRedLevens 

“Heb je altijd al eens iemand willen redden? Nu is je kans!
Je kan levens redden door te checken!” 

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken door de richtlijnen tegen de verspreiding van 
het virus strikt op te volgen. De Vlaamse overheid lanceerde daarom de #IkRedLevens-campagne. 

Bekijk de flyer en beantwoord mondeling de vragen. Luister aandachtig naar elkaar, laat 
iedereen uitspreken en heb respect voor andere meningen. 
• Welke 3 belangrijke checks moeten we met z’n allen afvinken? 
• Welke checks kan jij makkelijk afvinken? Met welke heb je het iets moeilijker? Waarom? 
• Hoe los je bepaalde ‘moeilijkheden’ op? Denk bijvoorbeeld aan check 2: heb je alternatieven om 

je opa en oma toch te spreken of te zien?

© Vlaamse Overheid
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Bekijk het fragmentje (2 min) uit ‘Universiteit van Vlaanderen’ en beantwoord onderstaande vragen. 

Wat is hier de onderzoeksvraag?
Geef mondeling antwoord op de onderstaande deelvragen. Alle info vind je in het filmpje.  
• Kan ik het coronavirus zomaar op straat oplopen?
• Mag ik nog een deurklink aanraken?
• Wat als ik een appel koop in de winkel? 
• En sla, want die kan ik niet schillen? 
• Kan ik afhaalpizza vertrouwen? 
• Kunnen virussen overleven op mijn kleding? 

Lessen voor de toekomst 

Wat blijft ook in het post-coronatijdperk belangrijk? 
• Wat ga je in de toekomst anders doen? 
• Waar ga je meer op letten? 
• Wat ga je niet meer doen, of minder? 
• …

Weet je nog hoe we deze Hubmini gestart zijn? Juist, met een aantal memes, want lachen 
is gezond en heel belangrijk in deze moeilijke tijd. Zin om nog eens te lachen? Bekijk de 
hilarische ode aan alle strijders tegen het coronavirus, met speciale vermelding voor één 
man. Het filmpje ging ‘viraal’. Maar vergis je niet, het is ook leerrijk! Welke preventietips 
worden er vermeld? 
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III #MerciVanuitMijnKot 

1 Helden van de zorg

“De wereld lijkt stil te staan, jij houdt ‘m in beweging.” 

Deze mooie zin komt uit een gedicht van de Nederlander Derek Otte. Het kreeg de titel  
Heldenmoed en is te horen (en te zien) op YouTube. Scan zeker de QR-code. Bekijk het filmpje  
zelfs meerdere keren, zodat die wondermooie tekst goed tot je doordringt! De Helden van de Zorg 
verdienen immers ons respect, nu en in de toekomst. 

Tussen velen die zich zorgen maken, 
maak jij juist de zorg én met gevaar voor eigen leven.

uit: Heldenmoed, Derek Otte

BEDANKT ZORGMEDEWERKER
Jij bent een held!

#deeljedank

EN JIJ KAN OOK OP MIJ REKENEN:
IK VOLG ALLE RICHTLIJNEN NAUWKEURIG OP!

Bekijk de flyer hiernaast en beantwoord de 
onderstaande vragen.
• Welke Helden van de Zorg worden in deze 

poster bedankt? Omcirkel op de poster.
• Wanneer (in welke omstandigheden, voor 

welke zaken…) kan je een beroep doen op 
deze Helden? Bespreek. 

• Welke organisaties voor thuisverpleging zijn 
er nog in Vlaanderen? Zoek het even op.   

• Hoe kunnen wij iets terugdoen voor de 
Helden van de Zorg? Het antwoord staat op 
de poster! 

• Welke hashtag wordt hier gebruikt om je 
respect te tonen? Omcirkel op de poster.

Thuiszorgorganisaties, woonzorgcentra bieden 
tijdens de coronaepidemie cohortzorg aan.
• Wat is cohortzorg?
• Wat zijn de voordelen van cohortzorg?

Zoek op en leg uit met je eigen woorden.

© Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
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Hou een klasgesprek over de Helden van de Zorg. 
Wissel persoonlijke verhalen en ervaringen uit.
Wees beleefd: luister naar elkaar, laat iedereen uitspreken en heb respect voor andere meningen. 

• Wie zijn voor jou de Helden van de Zorg? 
• Heb je deze mensen de afgelopen weken op de een of andere manier bedankt?
 Hoe? Ben je dit nog van plan? 
• Waarom verdienen de Helden van de Zorg ons respect?
• Ken jij een Held van de Zorg persoonlijk? Iemand uit je gezin, familie, vriendenkring, buurt…?
• Hoe is / was het om een Held van de Zorg als mama of papa te hebben? 
• …
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2 Andere helden 

Misschien werkt jouw mama of papa niet in de zorg, maar moesten ze tijdens de coronacrisis toch 
doorwerken. Welke beroepen waren tijdens de crisis onmisbaar? Wie verdient ook ons respect?  
Je kan eventueel het filmpje met het gedicht Heldenmoed eens herbekijken, tal van ‘andere’ 
helden komen immers in beeld.

Som de beroepen op. Vul aan met andere voorbeelden. 
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Wie was jouw ultieme Held tijdens de coronacrisis? Dit is heel persoonlijk. Het kan iemand zijn die 
we allemaal kennen of een broer, een zus, een mama, een opa... Deel je dank op sociale media en 
gebruik de hashtag #deeljedank of #mercivanuitmijnkot. 

Schrijf, teken of kleef.
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IV #BlijfInUwKot 

Onze minister van Volksgezondheid méénde het toen ze zei dat we ‘in ons kot moesten blijven’.  
En gelijk had ze! Hoewel het niet altijd even makkelijk en leuk was (= de individuele funfactor)  
was het toch dé belangrijkste maatregel om de verspreiding van het virus tegen te houden 
(= de collectieve gezondheid). 

Hoe heb jij jouw tijd ‘in je kot’ ingevuld? Volg de instructies hieronder  en maak een ‘quarantainecirkel’.
Hoe maak je een ‘quarantainecirkel’? 

Wat deed je zoal tijdens een typische quarantainedag? Maak een lijstje met je activiteiten.
Werk met trefwoorden: slapen, klusjes, qualitytime met het gezin, sporten, ontspanning 
(bv. gamen, puzzelen, netflixen), school, wandelen, hobby’s …

Waar besteedde je – per dag - de meeste tijd aan? Rangschik de activiteiten in volgorde van 
‘belangrijkheid’. 

Verdeel de cirkel die je hieronder vindt in een aantal ‘taartpunten’. De grootste taartpunten 
zijn de zaken waar je het meeste tijd aan besteedde. 

Vul de taartpunten vervolgens in. Hoe je dat doet, mag je zelf kiezen: trefwoorden, tekeningen, 
symbooltjes, kleuren, foto’s, quotes … Laat je gaan!

Bespreek de quarantainecirkel met je buur of – waarom niet – met de volledige klas.
Welke activiteiten uit je cirkel zal je blijven doen in het post-coronatijdperk? Welke niet?
Waarom wel, waarom niet?   
Heb je iets nieuws geleerd?
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V #SamenTegenCorona 

Corona hield ons fysiek uit elkaar, maar bracht ons ook dichter bij elkaar dan ooit.
Een golf van solidariteit overspoelde ons en dat voelde goed, heel goed. #samentegencorona! 

Hieronder zie je enkele opmerkelijke initiatieven van, voor en door jongeren.
Welke (her)ken je? Ken je nog andere voorbeelden? Bespreek.  



corona 202020



corona 2020 21

VI #KoopLokaal 

1 De overheid treft maatregelen

De Belgische en Vlaamse overheden voerden snel enkele maatregelen in om de verdere 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Enkele voorbeelden:

Vul de letters van de overheidsmaatregel die dit bedrijf treft in.
 Maatregel

1. In de paasvakantie boekte je via een reisbureau een weekend Amsterdam.  

2. De winkelketen E5 mode heeft het moeilijk. Door wekenlang de winkels gesloten te 
houden, verliezen ze 12 miljoen euro omzet.

3. De nieuwe Ringtrambus van De Lijn zou voor het eerst rijden begin april. 
Omdat de infrastructuurwerken nog niet klaar zijn, wordt dit uitgesteld. 

4. Niet-essentiële bedrijven die weigeren thuiswerk te organiseren, krijgen een boete tot 
4000 euro.

5. Taxibedrijven mogen maximaal één passagier meenemen. Omdat iedereen verplicht thuis 
moet blijven, besluit V-Tax in Gent zijn diensten tijdelijk te stoppen.

6. Jan is tijdelijk werkloos omdat autorijschool VeiligDeBaanOp, waar hij opleidingen 
verzorgt, gesloten is.

A Iedereen blijft verplicht 
thuis om contact met 

anderen buiten het gezin te 
vermijden. Met uitzondering 
voor absoluut noodzakelijke 

verplaatsingen (winkel, 
dokter, hulp aan ouderen …) E Het openbaar vervoer 

wordt zo georganiseerd dat 
social distancing 

gegarandeerd wordt. De 
dienstverlening wordt 

aangepast.

C Niet-essentiële winkels 
en handelszaken blijven 

gesloten. Voedingswinkels, 
apotheken, 

dierenvoedingswinkels en 
krantenwinkels mogen open.

F Alle rijopleidingen en 
rijexamens zijn opgeschort. 

De autokeuringscentra 
zijn enkel open voor 

bedrijfsvoertuigen, bussen 
en prioritaire voertuigen.

B Bedrijven zijn verplicht 
om telewerk te organiseren 

als dat mogelijk is.

D Niet noodzakelijke reizen 
naar het buitenland worden 

verboden.
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2 Positieve of negatieve impact 

Je las het in de media: heel wat bedrijven kreunen onder het coronavirus. Nog nooit kende België 
zoveel (tijdelijke) werklozen. In februari 2020 waren er 100 000 mensen werkloos, één maand later 
meer dan 1 miljoen! Dat is slecht nieuws voor de mensen zelf, maar ook voor het budget van de 
overheid die hen een uitkering betaalt.  

Lees hieronder zeven verhalen over de impact op bedrijven.

Ruim 1 miljoen werknemers in 
de automobielsector getroffen

De fabriekssluitingen van 
autofabrikanten door de coronacrisis 
treffen meer dan 1 miljoen werknemers 
in de Europese automobielsector.  
De productieverliezen bedragen meer 
dan 1 miljoen motorvoertuigen. 
De bredere autosector zorgt voor 
directe en indirecte werkgelegenheid 
voor bijna 14 miljoen Europeanen.

Automotive, 1-4-2020

HEMA heeft het moeilijk

De Nederlandse winkelketen Hema is 
keihard geraakt door de coronacrisis. 
De omzet van de warenhuisketen is zo 
hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor 
zijn voortbestaan. De meeste winkels 
moesten sluiten. De winkels die open 
waren, zagen hun omzet met 33% dalen. 
Daarom werd meegedeeld dat de huur 
van de winkelpanden maar voor de helft 
betaald zou worden.

HLN, 1-4-2020

AB InBev maakt handgel

AB InBev maakt handgels voor ziekenhuizen en 
zorginstellingen. De gels worden gemaakt  van de rest-
alcohol die de brouwerij overhoudt na het brouwen van 
alcoholvrij bier.
Ook Heineken en Bavaria (in Nederland) en kleinere 
brouwerijen maken desinfecterende middelen. Ze zien 
het als een moreel verantwoord alternatief voor de 
wegvallende vraag uit de horeca. 

Marketingtribune, 2 april 2020 

 Online workouts zitten in de lift

Steeds meer sportcentra en fitnesscoaches bieden 
digitale lessen aan, nu van iedereen verwacht wordt om 
thuis te blijven. De fitnessclubs zijn dicht, de sportclubs 
staan op non-actief. Dat inspireert fitnesscentra en 
–coaches om online lessen en sessies aan te bieden. 
Fitchannel (meer dan 800 work-outs, afvaltips, yoga, 
kookvideo’s …) biedt de eerste maand gratis aan en 
vraagt dan maandelijks een bedrag van minimaal  
9,99 euro.

BRUZZ, 23-3-2020, fitchannel.com
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ZARA schenkt 
mondmaskers en 
logistieke hulp

Het moederbedrijf van de 
kledingketen ZARA stelt 
zijn logistieke capaciteit ter 
beschikking van de Spaanse 
overheid. Op die manier 
verloopt de bevoorrading 
van ziekenhuizen veel vlotter. 
Het bedrijf zal ook meer 
dan 300 000 mondmaskers 
sturen naar ziekenhuizen 
en zorgcentra in thuisland 
Spanje.

Vogue, 19 maart 2020 

Evenementengroep 
vraagt faillissement 
aan

‘Ons bedrijf is al meer dan 
40 jaar een gerenommeerde 
naam voor de inrichting van 
allerlei feesten. We hebben 
heel wat medewerkers in 
dienst en werden plots 
geconfronteerd met 
de mededeling dat we 
twee maanden geen 
evenementen mochten 
inrichten.’ Dat zegt A. Van 
Dijk, die de maatregelen van 
de overheid onvoldoende 
vindt om de onzekerheid 
weg te nemen. 

AD, 1 april 2020 

PLOPSA moet 
225 medewerkers 
ontslaan

Eind februari ondertekenden 
225 seizoensmedewerkers 
bij Plopsa hun contract, 
maar net voor de parken 
zouden opengaan werden 
al deze personeelsleden 
economisch werkloos. 
Bovendien heeft deze groep 
personeelsleden geen 
recht op een economische 
werkloosheidspremie omdat 
ze nog geen dag hadden 
gewerkt sinds het contract 
werd ondertekend.

HLN, 30-3-2020

Bij de zeven verhalen op deze dubbelpagina zijn er ook voorbeelden van bedrijven die een 
positief verhaal schreven tijdens de crisis.

Maak het kader rond die drie verhalen groen. Kleur de andere kaders rood.
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Autofabrikanten maken 
beademingsapparaten

Verschillende autofabricanten hebben 
positief gereageerd op een oproep om 
beademingsapparatuur te produceren 
voor ziekenhuizen. Het gaat om Ford, 
Tesla en GM (in de VS), Jaguar, Land 
Rover en Toyota (in Groot-Brittannië), 
SEAT (Spanje) en de PSA-groep 
(Frankrijk).

HLN, 19-3-2020
Vlees via de drive-in

Om de verkoop van vlees te kunnen behouden, heeft 
een landbouwbedrijf in Linter een creatieve oplossing 
gevonden om zijn vlees te verkopen. De levering gebeurt 
via een drive-in. Ook wordt eraan gedacht om vlees in te 
toekomst thuis te leveren.

Landbouwleven, 18-3-2020

Deze crisis heeft ervoor gezorgd dat we anders 
gaan consumeren. Bedrijven komen plots met 
alternatieven waar we voorheen nooit zouden 
aan denken.  Andere passen zich aan.

Hieronder lees je twee voorbeelden. 
Zoek in je omgeving nog een derde voorbeeld 
en noteer het hiernaast.
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Grafiek 1: Impact van de crisis op de omzet per bedrijfstak

Impact per bedrijfstak 

Begin april werden bijna 5000 Belgische ondernemingen bevraagd over de impact van het 
coronavirus. Daaruit bleek dat vier op de tien bedrijven hun omzet zagen dalen met meer dan 
75%. De horeca, de kunstsector, amusement en recreatie kregen de grootste klappen.
Ze gaven aan dat ze een beroep deden op tijdelijke werkloosheid. 

Bespreek samen. 

Welke bedrijfstak ondervindt de grootste problemen? Verklaar.
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Wat zijn de twee belangrijke redenen die worden aangehaald voor de omzetdaling?
Bedenk bij elke reden twee voorbeelden uit je omgeving.

Reden 1:

Reden 2:

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

15%

20%

25%
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35%

40%
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5%

0%

Grafiek 2: De door de onderneming aangehaalde redenen van de omzetdaling 

Daling
van de vraag

Verboden
activiteit

Andere
redenen

Social
distancing

Problemen in de 
aanbodketen

Personeelstekort

© Bron: nbb, 3 april 2020 
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Zoek naar enkele redenen waarom in deze coronacrisis plots veel meer mensen de weg 
vonden naar de plaatselijke hoevewinkel.

Heb je al gehoord van de ‘korte keten’? Dat is een proces waarbij je voeding weinig of helemaal 
geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord terechtkomt. 
Zoals je in het artikel hieronder kan lezen, is deze korte keten plots populair geworden. 

www.rechtvanbijdeboer.be

Meer mensen kopen bij hoevewinkels

De omzet van de hoevewinkels is spectaculair 
gestegen. Boeren die producten rechtstreeks aan de 
consument verkopen (korte keten), zagen hun omzet 
verviervoudigen. De site rechtvandeboer.be waar je de 
hoevewinkels kunt terugvinden, werd zes keer meer 
bezocht dan in de periode voor de coronacrisis. Mensen 
die de hoevewinkels nu ontdekken, zullen wellicht in de 
toekomst ook klant blijven.

Radio1, 5-4-2020

MERK OP: in het magazine Back to business leer je meer over de korte keten.

magazine over mens en samenleving

BA
CK

 T
O

 B
U

SI
N

ES
S
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3 Google ziet jou 

Dat ‘corona’ in maart de meest gezochte term was bij Google zal je wellicht niet verbazen.
Maar Google houdt nog meer statistische gegevens bij. 

Hieronder zie je op de grafieken de bewegingstrends in Belgie van 29/2/2020 tot 11/4/2020. 

Ze geven weer hoe vaak en hoelang we op deze plaatsen aanwezig zijn. De horizontale lijn (= baseline) 
in het midden geeft de normale situatie weer in een vergelijkbare periode enkele weken eerder.
De maatregelen om de verspreiding tegen te gaan startten op 13 maart.    

Beoordeel deze conclusies. Hou rekening met de grafieken die Google voor België bekendmaakte. 

WAAR VALS

1. Op de vraag om zoveel mogelijk van thuis uit te werken, werd positief gereageerd:
we waren de helft van de tijd minder op de wervloer. 

2. Toen de eerste berichten over corona in het nieuws kwamen, werd er massaal 
gehamsterd. Iedereen repte zich naar de supermarkt.

3. Tijdens de coronacrisis gingen mensen erg vaak naar de supermarkt en de apotheek.  

4. Op de tweede grafiek kan je mooi zien wanneer het weekend valt. Dan is het verschil net 
iets minder.

5. Tijdens de lockdown is het gebruik van het openbaar vervoer met meer dan de helft 
teruggevallen.

Zoek naar meer recente cijfers en grafieken via www.google.com/covid19/mobility.
Op deze site kan je ook voor andere landen gegevens opvragen.
Vergelijk de laatste gegevens voor Vlaanderen met die van Nederland.
Welke conclusies kan je trekken?

Kruidenier & apotheek werkplaats stations
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40% 40% 40%
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4 De overheid helpt 

Zonder hulp zouden veel bedrijven deze coronacrisis niet overleven. Omdat onze overheid niet gebaat 
is bij faillissementen (meer werklozen, minder inkomsten door belasting…) treft ze maatregelen.
Bespreek deze voorbeelden. Kan je er nog meer vinden op het internet? 

• De federale overheid versoepelt de toegang tot tijdelijke werkloosheid tot 30 juni. Een bedrijf moet 
hiervoor slechts één formulier invullen. De werknemers krijgen 70% van het gemiddeld loon.  
Hoe helpt tijdelijke werkloosheid een bedrijf? 

• De Vlaamse regering heeft beslist om elke tijdelijk werkloze in Vlaanderen 202,68 euro te betalen 
als tussenkomst in de water- en energiefactuur.

 Waarom precies daarvoor een tussenkomst? 

• De overheid geeft een hinderpremie aan ondernemingen die verplicht moesten sluiten. 
Die bedraagt 4000 euro en is belastingvrij.

 Welke kosten heeft een bedrijf als het niet draait?

• De overheid voorziet een compensatiepremie voor bedrijven die niet moesten sluiten, 
maar toch een groot omzetverlies geleden hebben.

 Geef je een voorbeeld uit je buurt? 

• …
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PUZZEL
Vorm met de letters van het woord boven elk raster het woord dat tussen de haakjes omschreven staat.
Enkele letters krijg je op de juiste plaats cadeau.

AQUA TRAINEN
TIP scheepslui die ziek waren moesten 40 dagen op het schip wachten voor ze aan land mochten

DANCING SOCIALIST
TIP anderhalve meter

ROGVIOOL
TIP Marc Van Ranst

APENMEID
TIP epidemie op wereldschaal

clowndok
TIP noodmaatregel die het vrije verkeer beperkt

janberecht
TIP wandelspel waarbij bepaalde knuffels worden gezocht

A A

O C G

O O

M I

O O

N J
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In de finale vragen we ons af of de wereld er anders zal uitzien na de coronacrisis. Een glazen bol heb je niet,
maar wellicht ben je er ook wel van overtuigd dat de wereld er iets anders zal uitzien na deze pandemie.

Volg het onderstaande stappenplan.

1Wat denk jij?
Lees elke kaart en duid op de barometer in potlood aan wat jij denkt dat de toekomst zal brengen in positieve en 
negatieve zin. Hoe hoger je score, hoe meer je akkoord gaat met de stelling.

MIJN CORONAMETER

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
Op de arbeidsmarkt zullen heel veel mensen hun 
job verliezen. Bedrijven zullen verplicht moeten 
sluiten. Wie aan het werk kan blijven, mag zich 
gelukkig prijzen. Lagere lonen en jobonzekerheid 
zullen het gevolg zijn. EC

O
N

O
M

IE De overheid is bezorgd om de gezondheid van 
onze bedrijven en heeft heel wat maatregelen 
klaar om ze niet failliet te laten gaan. Er zullen 

zich zeker na de crisis ook nieuwe bedrijven 
aanmelden op de arbeidsmarkt.

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
KLASGEMIDDELDE

MIJN CORONAMETER

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
Elke avond om 20.00 applaudisseren? Wat een 
gek idee. Iedereen doet toch gewoon zijn job? 
Bovendien mag je blij zijn als je een job mag 
uitoefenen.   R

ES
PE

C
T Vuilnisophalers, verplegers, dokters, leerkrachten, 

supermarktmedewerkers, politiemensen …: 
voortaan kijken we met meer respect naar het 

prachtige werk dat deze mensen verrichten. 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
KLASGEMIDDELDE

MIJN CORONAMETER

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
Het klassieke werkritme zal zich herstellen. 
Door aanwezig te zijn op ons werk, hebben we  
ook meer kans op promotie. Files in België?  
Dat zijn we toch al jaren gewoon?  M

O
BI

LI
-

TE
IT

Steeds meer mensen zullen van thuis uit werken. 
Dat is goed voor de mobiliteit, het milieu en het 
familieleven. Bovendien spaart het tijd uit, zoals 

de verplaatsing van en naar het werk.

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
KLASGEMIDDELDE

MIJN CORONAMETER

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
Een virus is levensbedreigend. Milieuproblemen 
zijn dat niet. Die kunnen ook anders opgelost 
worden. Mijn jaarlijkse vliegvakantie blijft een 
must.  

M
IL

IE
U We hebben met zijn allen meer oog voor het 

klimaat. We zullen beter sorteren, denken na over 
het afval. We zijn ons plots bewust van de impact 

van vliegreizen.

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
KLASGEMIDDELDE
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We gooien het in de groep
Maak groepjes van 3 of 4 personen en bespreek opnieuw elk antwoord. 
Als je het nodig vindt, mag je jouw antwoorden nog aanpassen.

Klasresultaten verwerken
Maak van je groepje voor elke coronameter een gemiddelde.
Geef deze gemiddeldes door aan je leerkracht.
Noteer onderaan in elke meter het gemiddelde klasresultaat. 

Conclusies trekken
Wat zijn de conclusies in jouw klas? Hoe verschillen die van wat jij dacht?
Misschien lukt het ook om je klasresultaten te vergelijken met die van de andere klassen.
Welke conclusies kan je dan trekken?


