Toelichting toolkit Eikenprocessierups
Waarom deze toolkit?
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en in Brabant heeft deze toolkit ontwikkeld op
verzoek van de groenambtenaren van de Brabantse gemeenten. In 2018 was er veel overlast van de
eikenprocessierups binnen Brabant. Gemeenten hadden op dat moment geen eenduidig, onafhankelijk
communicatiemateriaal om te verspreiden.

Wat zit er in de toolkit?
Website als basis
Op de website www.oakie.info zijn alle actuele documenten digitaal terug te vinden. Op de website
zijn deze documenten te downloaden vanaf de pagina “Downloads”. Als gemeente kunt u de
drukwerkdocumenten zelf laten ontwikkelen tot drukwerk. De website is ook compatibel voor tablet en
mobiel. Het is aan te bevelen om op uw gemeentewebsite rechtstreeks te verwijzen naar
www.oakie.info.
In aanvulling op de website zijn communicatiematerialen ontwikkeld.
De communicatiematerialen zijn in 2 versies gemaakt:
•

Brabant (GGD logo met Gezondheid, Milieu en Veiligheid)

•

Landelijk (GGD logo zonder tekst)

De GGD is regionaal georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten en professionals buiten Brabant de
landelijke versie dienen te gebruiken en dat zij met hun eigen GGD kunnen afstemmen hoe om te
gaan met het doorverwijzen van inwoners naar de GGD. Gemeenten en professionals binnen Brabant
kunnen gebruikmaken van de Brabantse versie.

Communicatiemateriaal Brabant
Documentnaam
GGD_Eikenprocessierups_A1Post
er_Drukwerk
GGD_EikenProcessierups_A3Post
er_Drukwerk
GGD_Eikenprocessierups_Folder
_Rups-en-Gezondheid_Drukwerk
GGD_EikenProcessierups_Folder
_Wat-te-doen-bij_Drukwerk
GGD_EikenProcessierups_Folder
_Natuurlijk-bestrijden_Drukwerk
GGD_Informatieblad_A4_Recreat
ieterreineigaren_Drukwerk

GGD_Informatieblad_A4_Kindce
ntra_Drukwerk

GGD_Informatieblad_A4_Huisart
sen_Drukwerk

GGD_Oakie_Waarschuwingsbord
_A4

Doel
Attenderen op info
over de
eikenprocessierups
in de 3 folders.
Info over de rups,
gezondheid voor
mens en dier
Handelingsperspectieven
Overlast op een
natuurlijke manier
aanpakken.
Handelingsperspectieven voor
recreatieterreineigenaren en
informeren
bezoekers
Handelingsperspectieven voor
kindcentra en
informeren ouders,
kinderen en
leraren
Handelingsperspectieven voor
huisartsen en
informeren van
patiënten
Attenderen op
boom met nest

Doelgroep
Inwoners, bezoekers

Te gebruiken door
Gemeenten, scholen,
recreatieterreineigenaren, evenementen

Recreatieterreineigenaren o.a.
camping, restaurant,
zwemwater,
evenement, gasten/
bezoekers
Kindcentra, ouders,
kinderen en leraren

Recreatie-terreineigenaren en gemeenten

Huisartsen en
patiënten

Huisartsen, GHOR

Inwoners en
passanten

Gemeente, kindcentra,
recreatieterreineigenaren

Doelgroep
Inwoners, bezoekers

Te gebruiken door o.a.
Gemeenten, scholen,
recreatieterreineigenaren, evenementen

Kindcentra, gemeente

Communicatiemateriaal Landelijk (algemeen)
Documentnaam
GGD_Eikenprocessierups_A1Post
er_Algemeen_Drukwerk
GGD_Eikenprocessierups_A3Post
er_Algemeen_Drukwerk

Doel
Attenderen op info
over de
eikenprocessierups
in de 3 folders.

GGD_Eikenprocessierups_Folder
_Rups-enGezondheid_Algemeen_Drukwer
k
GGD_EikenProcessierups_Folder
_Wat-te-doenbij_Algemeen_Drukwerk
GGD_EikenProcessierups_Folder
_Natuurlijkbestrijden_Algemeen_Drukwerk

Info over de rups,
gezondheid voor
mens en dier
Handelingsperspectieven
Overlast op een
natuurlijke manier
aanpakken.

GGD_Informatieblad_A4_Recreat
ieterreineigaren_Algemeen_Druk
werk

GGD_Informatieblad_A4_Kindce
ntra_Algemeen_Drukwerk

GGD_Informatieblad_A4_Huisart
sen_Algemeen_Drukwerk

GGD_Oakie_Waarschuwingsbord
_A4

Handelingsperspectieven voor
recreatieterreineigenaren en
informeren
bezoekers
Handelingsperspectieven voor
kindcentra en
informeren ouders,
kinderen en
leraren
Handelingsperspectieven voor
huisartsen en
informeren van
patiënten
Attenderen op
boom met nest

Recreatieterreineigenaren o.a.
camping, restaurant,
zwemwater,
evenement, gasten/
bezoekers
Kindcentra, ouders,
kinderen en leraren

Recreatie-terreineigenaren en gemeenten

Huisartsen en
patiënten

Huisartsen, GHOR

Inwoners en
passanten

Gemeente, kindcentra,
recreatieterreineigenaren

Kindcentra, gemeente

Promotiebeelden
Er zijn verschillende promotiebeelden voorbereid voor de gemeente en professional om te gebruiken.
U kunt in een begeleidende tekst aangeven hoe inwoners bij uw gemeente of organisatie een melding
van eikenprocessierups nesten kunnen doen. Ook kunt u uitleggen hoe u zelf de bestrijding binnen uw
gemeente of organisatie aanpakt.
Documentnaam
Oakie_FB_Promobeeld*
Oakie_FB_Promobeeld_Folders
Oakie_FB_Promobeeld_kindcentra
Oakie_FB_Promobeeld_huisartsen
Oakie_FB_Promobeeld_recreatieterrein
eigenaren

Promotie van
Karakter Oakie
Folders gezondheid, wat te doen bij en natuurlijk bestrijden
Infoblad kindcentra, let op: te gebruiken om kindcentra
(scholen/kinderdagverblijven) te attenderen op dit infoblad
Infoblad huisartsen, let op: te gebruiken om huisartsen te
attenderen op dit infoblad
Infoblad recreatieterreineigenaar, let op: te gebruiken om de
recreatieterreinen en evenementorganisaties binnen uw
gemeente te attenderen op dit infoblad

*Voor het promotiebeeld waarin het karaktertje Oakie wordt voorgesteld is een standaard
begeleidende tekst gemaakt:
De lente is begonnen en we zijn op weg naar de zomer. Vanaf deze periode gaan de
eikenprocessierupsen zich weer ontwikkelen en kunnen de brandharen voor overlast zorgen. De
hoogste tijd om je te verdiepen in het overlast gevende beestje. Door meer te weten kun je overlast
mee helpen te voorkomen. Wij stellen je voor aan "Oakie". Oakie wil je graag waarschuwen en
informeren over alles over, voor en tegen de eikenprocessierupsen.
Doe er je voordeel mee. Help mee aan het voorkomen van overlast en lever een actieve bijdrage aan
het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierupsen.

Spelregels
De toolkit eikenprocessierups is voor elke gemeente en professional beschikbaar. Om de
communicatie rondom deze toolkit uniform en voor gemeenten, ondernemers en burgers herkenbaar
te maken horen enkele spelregels bij.
•

Gebruikers nemen beelden en teksten uit de toolkit integraal over. Op die manier blijft de
inhoudelijke boodschap gewaarborgd.

•

Er rusten copyright rechten op het karaktertje Oakie.

•

De grondtoon van de toolkit is positief en communiceert eerder over kansen en mogelijkheden
dan over risico’s en gevaren. Zo ontstaat er bewustwording en acceptatie en wordt voorkomen
dat er onnodige onrust ontstaat.

•

De drukwerkdocumenten kunnen op initiatief en kosten van de gemeente of professional tot
drukwerk worden ontwikkeld.

•

Om Oakie zo goed mogelijk qua kleur over te laten komen heeft het de voorkeur om de
volgende druktechniek en papiersoort te gebruiken:
o

Druktechniek: offset. Bij lagere oplages is digitaal gedrukt ook geschikt.

o

Papiersoort: wit mat MC, dit papier is ook in vele diktes verkrijgbaar.

