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"Herkennen mensen zich wel in onze
communicatie? Of missen onze
campagnes een groot deel van de
doelgroep, omdat we vasthouden aan oerVlaamse gedachten en gewoontes?
Doen we te veel aan communicatie vanuit
onze persoonlijke belevingswereld dan wel
vanuit publieksonderzoek en inzicht in de
diversiteit van deze doelgroep?"

Diversiteitsbewust communiceren - deel 1

Lerend netwerk
communicatiemedewerkers
Welke drempels ervaar ik persoonlijk
om diversiteitsbewust te
communiceren?
Welke hefbomen kan ik gebruiken om
diversiteitsbewust te communiceren?
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1. Superdiverse samenleving
 # gezinsvormen, leefstijlen, vergrijzing
 1.3 /6,5 miljoen Vlamingen van
buitenlandse herkomst
 # etnisch-culturele diversiteit, religies,
gewoonten
 majority minority cities
 meertaligheid
 veel diversiteit binnen de diversiteit

2. Toenemende sociale ongelijkheid

3. Digitale revolutie

 toenemende (gekleurde) armoede: 15,9% van
de Belgen is risicogroep
 uitsluiting, discriminatie & racisme
 Young Ethnic Professionals, parallele
organisaties
 lagere participatiegraad, meer wantrouwen

 continu, anytime and anywhere, online en in
contact met elkaar in binnen- en buitenland
 nieuws- en beeldcultuur:
 deelbaarheid van de boodschap, democratisering
van communicatie- en infostromen
 mediamanagers,digitale voorhoede, communities
 digitale kloof (ouderen, kortgeschoolden,
vrouwen)
 opletten voor het radicaal digitale verhaal

 maatschappelijke opdracht & uitdaging

4. Witte enclaves
 medewerkers, beleid, bestuur zijn wit
 weinig zichtbare diversiteit
 geen actief diversiteitsbeleid, geen
diversiteitsmentaliteit
 communicatiemedewerkers zijn wit
 weinig feeling met superdiverse samenleving
 diversiteit is (nog steeds) geen dwingende
noodzaak

Diversiteitsbewust communiceren - deel 1
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Diversiteitscommunicatie: wat bindt ons?

ZELFSCAN
1. Zijn de medewerkers van je dienst een
afspiegeling van de diversiteit van het
werkingsgebied?
2. Wat is het profiel van de
communicatiemedewerker(s) van je dienst?
3. Is er in het communicatieplan aandacht voor de
diversiteit? Wat precies?
4. Is er een diversiteitsmentaliteit binnen je dienst?
5. Wordt de communicatie getest en geëvalueerd
bij de diverse doelgroep?

Doelgroepgericht: wat onderscheidt ons?

https://www.youtube.com/watch?v=j
D8tjhVO1Tc

Diversiteitscommunicatie =
1) een zo breed en divers mogelijk publiek
2) inclusief zij die te maken hebben met sociale
ongelijkheid
3) te bereiken met gemeenschappelijke waarden
en thematieken
4) via toegankelijke communicatiemethodieken
5) vrij van stereotypes, met aandacht voor
positieve beeldvorming.

Diversiteitsbewust communiceren - deel 1

Tip 1. Diversiteit trekt diversiteit aan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

beleid stuurt aan: beleidsprioriteit
een divers bestuur
KPI’s, quota, evaluaties
divers personeelsbestand: actief op zoek
positieve acties
interne diversiteitsacties & schouderklopjes
extern draagvlak
Inspraak, participatie en co-creatie

-> diversiteitsdenken in het DNA van de organisatie
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 Bewustwording eigen privileges

Tip 2. Eenvoud, eenvoud, eenvoud

 https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNu
GQ
 kruispuntdenken – dekolonisering
 niet iedereen smaakt diversiteit !

 Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, dan
snap je het zelf niet (Einstein)
 15% tussen 16-65 jaar is laaggeletterd
 meertaligheid neemt toe
 niveau begrijpelijk lezen daalt / beeldcultuur
 nood aan landschapsinformatie

1. Wie bereikt de organisatie wel/niet?
2. Wie wordt aangeworven, wie niet?
3. Welke identiteiten worden positief
gewaardeerd/welke minder of niet?

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesn
iveau-tool

 eenvoud in taal, in structuur & boodschap

Doelgroepen/infopiramide

http://schrijfassiste
nt.standaard.be/

aantal mensen

Tip 3. Aanvaardbaar taalgebruik

hoeveelheid info

Tip 4. Herkenbaar & representatief

 woorden in de prullenmand: allochtoon,
ouderen, mindervaliden, neger, armen, jeanet
diversewoordenlijstvrt.wordpress.com
 genderneutraal schrijven: doorbreek de
mannelijke & vrouwelijke norm: leerkracht,
ouder, partner
met taal verbinden in plaats van te verdelen…

Diversiteitsbewust communiceren - deel 1
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 Visueel geletterd zijn
 https://www.vlaamseouderenraad.be/fotodatabank/

Tip 5. Een duwtje in de rug = nudging

 drempels wegwerken & hefbomen aanreiken

Tip 6. Geen fake communicatie
 Te weinig
zwarte
leerlingen?
Daar is
Photoshop
voor!
 Whitewashing

Diversiteitsbewust communiceren - deel 1
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Tip 8. Verbindende verhalen &
boodschappen

Tip 7: Van #schermtotscherm tot
@persoonlijkeaandacht
 opkomst mediamanagers & (micro)influencers
 opgelet voor digibesitas
 digitale kloof met 50-plussers, vrouwen,
kortgeschoolden & ouderen
 zorgvuldig omgaan met alle media, ook de
traditionele
 diversifieer in het mediaverkeer
 blijf contact zoeken, van mens tot mens

Ken je

 NIVEA
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desk research
buurt/omgevingsbezoek
focusgroepsgesprekken
diepteinterviews
onderzoek websites / digitale platformen
enquêtes
persona’s
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