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Tal van respondenten gaven hun persoonlijke gegevens door omdat ze verder geïnformeerd willen worden. Verbal 
Vision vzw beschikt over deze gegevens maar derden krijgen er geen inzage in. De resultaten van deze enquête zijn 
dan ook anoniem verwerkt. De overname van teksten en cijfers van dit rapport is enkel toegestaan mits de schriftelijke 
toestemming van de uitgever en met bronvermelding. 
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1. Inleiding  
 
 
 
 
 

In Vlaanderen is er een multiculturele samenleving en deze evolutie zet zich 
krachtig door. Toch weten we dat allochtonen met meer problemen dan autochtonen 
geconfronteerd worden. Op de arbeidsmarkt komen ze onvoldoende aan bod, de 
doorstroming naar het hoger en universitair onderwijs ligt onder het gemiddelde. Ze 
participeren minder aan het culturele leven en het vrijetijdsaanbod. Ze hebben meer 
gezondheidsproblemen maar toch maken ze minder gebruik van de welzijns- en 
gezondheidsdiensten.  

 
Kortom, er is nood aan een betere relatie tussen de maatschappelijke voorzieningen 
en de allochtonen. Als de dienstverlening beter bij hen aansluit, zullen ze er meer 
gebruik van maken en hun sociaal-economische positie kunnen verbeteren.   
 
Verbal Vision vzw, een communicatiecentrum voor de non-profitsector en voor sociale 
acties in bedrijven, kreeg van de Cel Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap en 
de Provincie Antwerpen de opdracht om het concept ‘etnocommunicatie’ te verkennen 
en uit te zoeken in welke mate het praktisch vertaald kan worden. Etnocommunicatie 
is een overkoepelende term voor communicatiemethoden om allochtone doelgroepen 
effectiever te bereiken. Einddoel van deze zoektocht is de uitgave van een praktische 
handleiding voor vzw’s en overheidsdiensten.  
 
Een van de onderzoeksacties van Verbal Vision was de lancering van een digitale 
enquête bij vzw’s en overheidsdiensten. De centrale vraag luidde: ‘Communiceert uw 
organisatie met allochtonen?’ Deze enquête werd door 414 organisaties uit heel 
Vlaanderen geheel of gedeeltelijk ingevuld. Dit rapport beschrijft de resultaten van 
deze enquête.  
 
Nog twee belangrijke aantekeningen. Vooreerst willen we benadrukken dat de 
invalshoek van dit onderzoek zeer scherp is. Inhoudelijke initiatieven die positief 
bijdragen tot onze multiculturele samenleving zoals de buurtwerkingen, het 
woonwagenwerk, de  hulpverleningsprojecten, het schoolopbouwwerk, de allochtone 
vrouwengroepen, de multiculturele festivals… laten we buiten beschouwing. In dit 
onderzoek gaat het enkel over de kwaliteit van de communicatiemethoden en  
–strategieën van de non-profit naar anonieme allochtone doelgroepen.  
Ten slotte, de (digitale) steekproef had niet de bedoeling om representatief te zijn. 
Daarvoor zijn het onderwerp en het onderzoeksgebied te jong. We zitten nog volop in 
een eerste exploratieve fase. Daarom spreken we hier eerder over een 
marktverkenning. 
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2. Onderzoeksopzet  
 
 
 
 
 

2.1. Wat is etnocommunicatie  
 
 

De centrale vraag bij etnocommunicatie is ‘hoe bereiken we zo effectief 
mogelijk allochtone doelgroepen met een communicatieboodschap?’ Etnocommuni-
catie is een overkoepelende term voor een aantal communicatiemethoden om 
allochtonen beter te informeren, hun gedrag of houding te beïnvloeden maar ook om 
de producten, de dienstverlening én de werking van organisaties aan de wensen en 
verwachtingen van allochtone doelgroepen aan te passen. Tijdens het communicatie-
proces wordt er maximaal rekening gehouden met het mediagedrag, de informa-
tiebehoeften, de distributievoorkeur, de taalvoorkeur, de betekenis van bood-
schappen, de sociaal-economische positie en het kennisniveau van de doelgroep. Maar 
ook voorafgaand onderzoek van hun vragen en behoeften, de participatie aan het 
communicatieproces en een grondige evaluatie maken deel uit van etnocommunicatie.  
 
Etnocommunicatie stimuleert een tweerichtingsverkeer waarbij de interactie tussen de 
organisatie en de allochtone doelgroep centraal staat.  
 
 
 
 

2.2. Wat willen we te weten komen?  
 
 
Allochtonen zijn minder vertrouwd met onze maatschappelijke voorzieningen, zeker 
de eerste generatie en de nieuwkomers. Ze voelen zich niet altijd welkom door de 
talrijke barrières zoals het taalprobleem, andere omgangsvormen, culturele 
verschillen, Vlaams contactpersoneel…  Niet alle maatschappelijke instellingen passen 
hun dienst en hun dienstverlening aan de wensen en behoeften van allochtonen aan. 
In hun marketing- en communicatieactiviteiten sluiten ze nog al te vaak (potentiële) 
cliënten van een andere origine uit. We veronderstellen wel dat hoe professioneler het 
communicatiebeleid van een organisatie is, hoe meer zorg men aan goede relaties 
met allochtone doelgroepen besteedt.   
 
Met de digitale enquête ‘Communiceert uw organisatie met allochtonen’ wil Verbal 
Vision vzw te weten komen wat de huidige praktijk en de visie is over het 
communiceren met allochtonen in de non-profitsector.  
 

- Wat is de plaats van communicatie in vzw’s en overheidsdiensten?  
- Wat is de kwaliteit van het communicatiebeleid?    
- Willen organisaties meer allochtonen bereiken?  
- Wat is hun kennis over allochtonen in hun werkingsgebied? 
- Wordt er aan etnocommunicatie gedaan?  
- Wat houden de communicatieacties naar allochtonen in?  
- Wat zijn de meningen over aangepaste communicatiemethoden naar 

allochtonen?  
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‘Er schort heel wat aan het belang dat aan communicatie gehecht wordt. Iedereen vindt het precies 
vanzelfsprekend terwijl dit eigenlijk een ingewikkeld iets is waar voldoende aandacht (en middelen) moeten 
aan besteed worden. Om maar enkele voorbeelden te geven: uitnodigingen zijn niet aantrekkelijk, 
onderzoek wordt nooit gedaan, iedereen doet dit er ad hoc bij... ‘ (respondent uit een provinciaal 
integratiecentrum).  
 
 
 

 

2.3. Dé allochtoon  
 
 
Voorafgaand aan de enquête werd aan de respondent uitgelegd wat er verstaan kon 
worden onder het begrip ‘allochtoon’.  
 
In deze digitale enquête is een allochtoon iemand die -onafhankelijk van de Belgische 
nationaliteit – ZELF  OF EEN VAN ZIJN OUDERS geboren is in een niet-westers land. 
We beperken ons tot diegenen uit de niet-westerse landen zoals Polen, Roemenen, 
Kosovaren, Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Kongolezen, Afghanen, Irakezen, 
Chinezen, Zuid-Amerikanen …  Allochtonen uit geïndustrialiseerde landen zoals 
Amerikanen, Canadezen, Japanners, Spanjaarden, Nederlanders, Denen… laten we in 
dit onderzoek buiten beschouwing.  
 
Dé allochtoon is een zeer ruime term. Een mix van subdoelgroepen zoals eerste en 
tweede generatie allochtonen, vluchtelingen, zigeuners, mannen-vrouwen, Oost-
Europeanen, Noord-Afrikanen… schuilen mee achter deze term. De allochtoon is een 
paraplubegrip. We zoeken geen schuilplaats maar wilden alleen maar deze digitale 
marktverkenning beheersbaar houden. Elke subdoelgroep verdient in feite een eigen 
communicatieonderzoek.  
 
 
‘Stellingen innemen over 'allochtonen' is ondoenbaar. De verscheidenheid is echt te groot om ze over een 
kam te scheren. Nieuwkomers vragen een duidelijk andere aanpak dan jongeren met een Marokkaanse 
ouder die zich volledig vinden in de westerse manier van samenleven en communiceren. Dat 'de 
allochtoon' niet bestaat, weten jullie ongetwijfeld ook. Ik hoop dat jullie in het aanbod van 
communicatiestrategieën hier dan ook rekening mee zullen houden. We hopen er nog wat van op te steken 
om in de toekomst gerichter naar allochtone (toekomstige) vrijwilligers te kunnen werken.’ (respondent)  
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3. De enquête  
 
 
 
 

 
Deze digitale enquête is niet het enige onderzoek van Verbal Vision. Samen 

met de VUB en de Wetenschapswinkel werd er een inhoudsanalyse van de Antwerpse 
media, ook de niet-commerciële, uitgevoerd. Ook beschikt de vzw over de resultaten 
van een leeronderzoek over het mediagedrag van Turken en Marokkanen, deed een 
literatuurstudie, bevroeg 60 allochtonen waaronder 40 nieuwkomers én interviewde 
25 intermediaire sleutelfiguren. Einddoel is de uitgave van een praktische brochure 
over etnocommunicatie.  

 
 

 
 

3.1. De vragenlijst  
 
 
De vragenlijst (zie bijlage) is opgedeeld in vijf hoofdstukken.   

 
A. Wat is het algemene communicatiebeleid van uw organisatie?  
Deze vragen peilen naar de plaats van communicatie in de organisatie. Of er een 
communicatieverantwoordelijke is, of er doelgroepgerichte acties georganiseerd 
worden, of er sprake is van een communicatiebeleid, of er een communicatie-
budget is, wie de doelgroep is…   

 
B. Communiceert uw organisatie met allochtonen?  
In dit deel wordt er gevraagd welke acties ondernomen worden om met alloch-
tonen te communiceren zoals het gebruik van beelden, het aanleggen van een 
etnisch adressenbestand, het inschakelen van intermediairs, het onderzoeken van 
behoeften van allochtonen… Ook wordt er gevraagd of er in de organisatie 
allochtonen werken en of ze inspraak hebben in het beleid van de organisatie.  
  
C. Wilt u meer allochtonen bereiken?  
Deze vragen zijn een mix van meningen en feiten. Er wordt gevraagd of de 
organisatie meer allochtonen wil bereiken, of de organisatie toegankelijk is en 
welke acties volgens de respondent nodig zijn om allochtonen beter te informeren. 
Een schiftingsvraag is of de organisatie campagnes of acties voor allochtonen 
organiseert, hoe ze dat doen en wat hun ervaringen zijn.  
  
D. Enkele stellingen … en uw mening  
Respondenten beantwoorden negen stellingen over etnocommunicatie zoals 
allochtonen hebben andere informatiebehoeften dan autochtonen, specifieke com-
municatieacties naar allochtonen zijn noodzakelijk, elke communicatiecampagne 
naar een breed publiek moet sowieso altijd multicultureel zijn…    
 
E. Wie bent u?  
Deze vragen peilen naar de achtergrond van de respondent: uit welke sector komt 
hij, wat is het werkingsgebied van de organisatie, hoeveel werknemers telt de 
organisatie… Ten slotte kunnen respondenten hun anonimiteit prijsgeven indien ze 
op de hoogte willen blijven van de resultaten.   
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3.2. Open en gesloten vragen  
 
 
De enquête bevat open en gesloten vragen.  
 
Gesloten vragen geven eenduidige antwoorden die gemakkelijk statistisch te 
verwerken zijn. Nadeel is dat ze niet altijd genuanceerd de realiteit weergeven. 
Daarom zijn er in de enquête ook tal van open vragen opgenomen zodat de 
respondent de kans had om extra informatie te geven of zijn antwoorden te 
nuanceren. De antwoorden op de open vragen worden niet apart gecodeerd en 
verwerkt. Ze dienen wel om de resultaten van deze enquête en de inhoud van de 
praktische brochure met praktijkvoorbeelden te illustreren.   
 
Zoals we al opmerkten in de inleiding van dit hoofdstuk, is deze enquête niet het 
enige onderzoek over etnocommunicatie. De resultaten ervan zullen dan ook tegen 
het licht gehouden worden van ander onderzoek en genuanceerd in de brochure 
gebruikt worden.  
 
 
‘Het lastige aan dergelijke vragenlijsten is dat ze geen genuanceerd antwoord toelaten.’ (respondent)  
 
 
 
 

3.3. Vorm  
 
 
Aan de vorm van de enquête is veel aandacht besteed. De vorm had tot doel 
potentiële respondenten te verleiden om even tijd te nemen en de enquête in te 
vullen. Er werden beelden van allochtonen in verwerkt. Ook moest de enquête 
gebruiksvriendelijk zijn dat wil zeggen: duidelijke webschermen met 
oriëntatiegegevens, verschillende ingangen om in de enquête te duiken (via 
www.kpsoft.be/etnocommunicatie en www.verbalvision.be), bewegende foto’s, 
kleurgebruik, een duidelijke uitleg over de bedoeling van de enquête…  
 
 
‘Bijzondere puike en gebruiksvriendelijke format van bevraging.’ (respondent)  
 
 
 
 

3.4. Pretest  
 
 
De enquête is gepretest door medewerkers van de Medetfoon, het Steunpunt 
Allochtone Meisjes en Vrouwen, Impuls, In Petto, Vitamine W, de Cel Gelijke Kansen, 
Free Clinic–Bubbels & Babbels, Het Roze Huis Antwerpen, het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk en de Provincie Antwerpen.  
 
Koen Naegels (bestuurder Verbal Vision en docent statistiek aan de  
Karel de Grote Hogeschool), Koen Pepermans (onderzoeker Universiteit Antwerpen en 
directeur KPSoft), Rudolf Boogerman (www.raboo.com) en Nora Vermander 
(Photogravure Steurs en vrijwilliger) gaven inhoudelijke en technische ondersteuning.  
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4. Verspreiding  
 
 
 
 
 

4.1. De communicatiemedewerkers  
 
 

Communicatiemedewerkers waren de eerste doelgroep voor deze enquête. Zij 
kennen het communicatiebeleid van de organisatie en zijn het meest vertrouwd met 
de communicatiewetenschap. Maar goed wetende dat niet elke non-profitorganisatie 
een communicatiemedewerker in dienst heeft, kon ook de medewerker die meewerkt 
aan de communicatie- en promotieactiviteiten van zijn organisatie de enquête in-
vullen. Zeker in kleine organisaties of diensten worden de communicatietaken door 
verschillende medewerkers of door de coördinator waargenomen. Het was niet de 
bedoeling dat verschillende medewerkers van één organisatie of dienst de enquête 
invulden.  
 
 
‘Het is moeilijk om een antwoord te geven op communicatietechnische vragen omdat er binnen onze 
organisatie niet echt een communicatieverantwoordelijke is. De knowhow over dit thema wordt ook niet 
gebundeld, spijtig genoeg.’ (respondent uit het jeugdwerk)  
 
 
 

 

4.2. De bekendmaking van de enquête  
 
 
Verbal Vision vzw stuurde een oproepmail naar een 1.500 e-mailadressen uit onder 
meer deze sectoren:  

 
- sociaal-cultureel werk 
- jeugdwerk  
- het algemeen welzijnswerk  
- Centra voor 

Leerlingenbegeleiding  
- OCMW’s  
- derdewereldbewegingen – ngo’s  
- integratiesector  
- bouwsector  
- wetenschappelijke instellingen 

en musea  
- tewerkstellingssector  
 

 
- milieuorganisaties  
- vrouwenorganisaties  
- huisvestingssector  
- preventiediensten, LOGO’s   
- drugscentra 
- geestelijke gezondheidszorg  
- buitenschoolse kinderopvang  
- gehandicaptensector  
- bijzondere jeugdzorg  
- emancipatieambtenaren  
- holebi-verenigingen 
- gezinsorganisaties  
- … 

 
In de meeste sectoren zijn zowel overheidsdiensten als het particulier initiatief actief.  
 
Sommige organisaties werden expliciet aangeschreven om de digitale enquête in haar 
tijdschrift/nieuwsbrief bekend te maken. 
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Zo verscheen er onder meer een oproep in:  
 
- het tijdschrift Weliswaar  
- de nieuwsbrief van het Algemeen Welzijnswerk  
- de e-nieuwsbrief van Platform Bijzondere Jeugdzorg 
- de e-nieuwsbrief van het Steunpunt Jeugdwerk 
- de e-nieuwsbrief en de website van Socius  
- de e-nieuwsbrief van Kleurrijk Vlaanderen  
- de e-nieuwsbrief van het Vlaams Minderhedencentrum   
- de e-nieuwsbrief van Memori.  
- de nieuwsbrief van Kortom  
- de website van Cultuurnet  
- de website van de Cel Gelijke Kansen… 

 
 

De oproepmail naar organisaties 
Een koppel is al twaalf jaar gelukkig bij elkaar. Na een feest liggen ze gezellig na te praten in bed.  
Zegt de ene: 'Ik moet je wat bekennen ... ik ben kleurenblind'.  
Zegt de andere: 'Ik moet je ook wat bekennen ... ik kom niet uit Gent maar uit Ghana'.  
  
Beste  
  
Vlaanderen is een multiculturele samenleving. Het aantal allochtonen, al dan niet met de Belgische nationaliteit,  
neemt steeds toe. Hebben wij voldoende 'oog' voor deze medeburgers?  
  
Verbal Vision vzw onderzoekt of organisaties/diensten met allochtonen communiceren en hoe ze dat doen.  
De Cel Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen ondersteunen dit onderzoek.  
Eind 2004 geeft Verbal Vision een praktische brochure uit over 'hoe communiceren met een multicultureel publiek'.  
Indien u meewerkt aan deze enquête, houdt u dus de pen vast.  
  
Deze vragenlijst is bedoeld voor de medewerker die betrokken is bij de communicatieactiviteiten van een 
organisatie of overheidsdienst.  
>> Met één klik opent u de vragenlijst www.kpsoft.be/etnocommunicatie of www.verbalvision.be.  
  
Indien u wilt, dan houden wij u op de hoogte van de resultaten.  
Hartelijk dank en een vriendelijke groet 
 
Ingrid Tiggelovend  
  
  
PS. Wilt u deze vragenlijst doorsturen naar collega-organisaties?  
  
Verbal Vision vzw  --- duurzaam communiceren  
Balansstraat 118 ---  2018 Antwerpen  
0486 67 83 99 -- 03 248 53 38    
info@verbalvision.be -- www.verbalvision.be  
  
 
Deze mailing had niet de ambitie om volledig te zijn maar we wilden wel een aantal 
relevante sectoren bereiken. In statistische termen kunnen we stellen dat de 
respondenten vrij willekeurig gekozen zijn. Dit is onder meer de reden waarom we 
eerder spreken van een marktverkenning en niet van een representatief weten-
schappelijk onderzoek.  
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4.3. Het sneeuwbaleffect  
 
 
Voor de verdere verspreiding van de enquête werd er gerekend op het sneeuwbal-
effect. We stimuleerden organisaties om de enquête verder door te sturen naar hun 
eigen achterban en binnen hun netwerk. Ook nodigden we ze uit om de enquête via 
hun nieuwsbrief, website… te promoten.    
 
De enquête werd van maart tot en met mei 2004 gepromoot. Begin juni sloten we 
de enquête af en verwerkten de gegevens. In deze periode kreeg de enquête 636 
bezoekers ‘over de vloer’, 414 bezoekers hebben de enquête volledig of 
gedeeltelijk ingevuld.  

 
Samen met de lancering van de enquête, werd een eerste webpagina  
www.verbalvision.be uitgewerkt. In de loop van 2004 wordt aan een verdere 
uitbreiding van deze website gewerkt. Deze website kreeg tijdens de maanden  
maart, april en mei 738 bezoekers.  
 
 
‘Toegegeven, dit is de eerste enquête die ik toegestuurd kreeg –van de zovele- die ik echt zinvol vond.’ 
(respondent van een studentenclub).  
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5.  Wie vulde de enquête in?  
 
 
 
 
 

Tijdens de maanden maart, april en mei telde de enquête 636 bezoekers; 414 
bezoekers hebben de enquête volledig of gedeeltelijk ingevuld. Wie zijn deze 
respondenten?  

 
 
 

5.1. De sector van de respondenten  
 
 
Er werd gevraagd of de respondent tot de particuliere sector of tot de overheidssector 
behoort. Iets meer dan de helft van de respondenten werkt in de particuliere sector.  
 

Is de organisatie een overheidsdienst of 
behoort ze tot de particuliere sector?  

 

Overheidsdienst  44% 
Particuliere sector  56% 
Totaal  100% 
N =             304  
 
 
De helft van de respondenten komt uit het sociaal-cultureel werk, de welzijnssector en 
het openbaar bestuur. De sectoren huisvesting, sport en justitie zijn nauwelijks 
vertegenwoordigd.  
 

Wat is de sector van uw organisatie?    
Sociaal-cultureel werk – jeugdwerk  21% 
Welzijnssector  18% 
Openbaar bestuur  12% 
Onderwijs  10% 
Andere  9% 
Integratie- en minderhedensector  8% 
Tewerkstellingsector 7% 
Gezondheidszorg  6% 
Kunst- en cultuursector  5,5% 
Huisvesting  2% 
Sport  1% 
Justitie 0,5% 
Totaal  100% 
N =                             277 
 
8% van de respondenten komt uit de integratie- en minderhedensector. Ook de 
zelforganisaties van allochtonen zijn ingedeeld bij de integratie- en minderheden-
sector. Deze organisaties hebben sowieso als belangrijkste doelgroep de etnisch-
culturele minderheden. Het aantal uit andere, onbekende sectoren bedraagt 9%.  
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5.2. Het werkingsgebied en de grootte van de organisatie  
 
 
Meer dan 1/3 van de organisaties heeft gans Vlaanderen als werkingsgebied. Slechts 
8% van de respondenten heeft een klein werkingsgebied namelijk een gemeente of 
wijk.  
 

Wat is het werkingsgebied van uw 
organisatie?  

 

Een gemeente of wijk   8% 
Een provincie  10% 
Een regio 28% 
Een stad   19% 
Gans Vlaanderen 35% 
Totaal  100% 
N=                           304 
 
 
In een kleine organisatie met minder dan 10 werknemers werkt 1/3 van de 
respondenten, minder dan 1/3 van de respondenten werkt in een organisatie van 10 
tot 49 werknemers en meer dan 1/3 werkt in een organisatie van meer dan 50 
werknemers.  
 

Hoeveel werknemers telt uw organisatie?    
Minder dan 10 werknemers  32% 
Tussen 10 en 24 werknemers  19% 
Tussen 25 en 49 werknemers  12% 
Meer dan 50 werknemers  37% 
Totaal  100% 
N=                          306 
 
 
 
 

5.3. De doelgroep van de organisaties  
 
 
De meeste organisaties werken voor verschillende doelgroepen. 74% van de 
ondervraagde organisaties werkt voor een breed publiek, 15% soms.  
Veel organisaties die de enquête invulden, hebben allochtonen en/of nieuwkomers als 
doelgroep. 71% heeft allochtonen en nieuwkomers altijd als doelgroep, 23% soms.   
 
Let wel: de ene doelgroep sluit de andere niet uit. Een jongere bijvoorbeeld kan zowel 
tot een breed publiek behoren als allochtoon, laaggeschoold, werkend en holebi zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
 
Verder in de enquête vroegen we nog of de organisatie beter en/of meer allochtonen 
wil bereiken. Van de 331 respondenten antwoordde 82% hierop positief. 
 
 
 
 

5.4. Samengevat  
 
 
In deze enquête zijn zowel de particuliere als de openbare sector vertegenwoordigd. 
De helft van de respondenten komt uit het sociaal-cultureel werk, de welzijnssector en 
openbare besturen. De integratie- en minderhedensector zijn redelijk vertegen-
woordigd.   
 
Het merendeel van de organisaties heeft een vrij groot werkingsgebied: een stad, een 
regio, een provincie of gans Vlaanderen. Hoe groter het werkingsgebied, hoe groter 
de kans dat er allochtonen wonen. Zowel kleine, middelgrote als grote organisaties 
zijn in de enquête vertegenwoordigd.  
 
94% van de organisaties heeft (altijd of soms) allochtonen en nieuwkomers als 
doelgroep. 82% wil ze graag beter en meer bereiken. 
 
Eigen aan de non-profitsector is dat ze zich richt naar eerder moeilijk bereikbare 
doelgroepen zoals jongeren, laaggeschoolden, werklozen, ouderen, mensen met een 
handicap, holebi’s… of naar diegenen die uit de boot dreigen te vallen.  
 

 
Ik vind het heel positief dat er rond dit thema gewerkt wordt. Als holebi-groepering is heel moeilijk om 
allochtonen te bereiken. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten hiervan! (respondent uit een holebi-
organisatie) 
 
‘Boeiend en belangrijk onderzoek, de resultaten interesseren ons zeker. Wij willen meer allochtonen 
betrekken in onze werking maar zijn geen organisatie voor alleen maar allochtonen.’ (respondent) 
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43 

44 

51 

63 

63 

71 

71 

74 

26 

35 

27 

24 

27 

23 

23 

15 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

holebis 

mensen met een handicap 

ouderen 

werklozen & werkenden 

laaggeschoolden & kansarmen 

jong & jongvolwassen 

allochtonen & nieuwkomers 

breed publiek 

ja soms 



18 

 
 



19 

6. De kwaliteit van de communicatie-
voering   
 
 
 
 
 

In dit deel geven we de resultaten weer in welke mate de communicatie-
voering in de non-profit op een professionele wijze gebeurt. We stellen ons de vraag 
of de professionaliteit met de grootte van de organisatie samenhangt. De kwaliteit 
van de communicatie toetsen we verder aan de hand van de praktijk van de 
registratie, de kennis over allochtonen en de aanwezigheid van behoefteonderzoek.   
 
 
 

 
6.1. Randvoorwaarden voor een professionele communicatie 
 
 
Een belangrijke randvoorwaarde voor een professionele communicatievoering is de 
aanwezigheid van deskundige en opgeleide communicatiemedewerkers, een budget 
voor communicatieacties, doelgroepgerichte acties en een communicatiebeleid dat 
gebaseerd is op kennis van de doelgroep en de communicatiewetenschap.  
 
Deze belangrijke randvoorwaarden zijn niet door alle organisaties ingevuld.  
 

 
 
Werken in de non-profitsector is meestal inherent aan aandacht besteden aan groepen 
die zich in de periferie van de samenleving bevinden. Eerder stelden we vast dat de 
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non-profit zich niet alleen naar een breed publiek richt maar ook naar moeilijk 
bereikbare doelgroepen.  
 
Zetten organisaties ook communicatieacties op naar moeilijk bereikbare groepen? 
Uit de bovenste lijn van de grafiek blijkt dit voor 59% van de respondenten zeker het 
geval te zijn, een kwart van de respondenten is daar in beperkte mate mee bezig. Van 
de respondenten organiseert 48% communicatieacties naar allochtonen; 25% 
doet het in beperkte mate. Toch weten we dat in 94% van de organisaties allochtonen 
en nieuwkomers (altijd) mee deel uitmaken van de doelgroep. 
 
We lezen verder in de grafiek dat…  
 

- 41% van de respondenten planmatige en doordachte 
communicatiestrategieën uitwerkt op basis van de kennis van de doelgroep 
en de communicatiewetenschap; 25% doet dit af en toe.   

 
- 58% van de organisaties heeft een communicatieverantwoordelijke; 12% 

af en toe. Op basis van deze enquête weten we niet of de communicatie-
verantwoordelijke geheel of gedeeltelijk voor deze functie is vrijgesteld.  

 
- 55% van de organisaties heeft een of meerdere medewerkers die een 

opleiding of vorming over communicatie gevolgd hebben zoals public 
relations, marketing, marktonderzoek, communicatiebeleid… , 10% in 
beperkte mate.  

 
- 43% van de organisaties heeft een apart budget voor het uitwerken van 

communicatieacties; 14% beschikt er af en toe over.  
 

  

Samengevat: Communicatieacties naar moeilijk bereikbare doelgroepen zijn nog niet 
algemeen gangbaar. Zo organiseert twee vijfde van de ondervraagde organisaties 
geen (of weinig) communicatieacties naar moeilijk bereikbare groepen; meer dan de 
helft organiseert geen (of weinig) communicatieacties naar allochtonen, niettegen-
staande 94% van de respondenten allochtonen en nieuwkomers (soms) als doelgroep 
heeft.  
De plaats van communicatie in een organisatie heeft zeker nog groeikansen. 40 à 
60% van de organisaties werkt niet altijd op basis van doordachte communicatie-
strategieën, heeft geen enkele medewerker die ooit een opleiding of vorming over 
communicatie volgde, beschikt niet altijd over een communicatieverantwoordelijke en 
een werkingsbudget voor communicatie.  

 

 
Het aantal illegalen is sterk stijgende, vooral in grotere steden, omwille van een slecht uitwijzingsbeleid 
binnen een falend vluchtelingenbeleid. Wij werken met alle mogelijke etnische groepen en botsen daarom 
vaak op onverwachte taboes, geplogenheden en trots, taalproblemen… zodat de communicatie toch nog te 
veel een sprong in het onbekende blijkt. De respons is hier dan ook naar... Uit onmachtsgevoelens denken 
we door 'veel te herhalen' toch wat effect op lange termijn te krijgen… (respondent van het straathoekwerk)   
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6.2. De grootte van de organisaties en de mate van professionaliteit  
 
 
Zijn er in grotere organisaties meer budgetten voor communicatie, is er een 
communicatiemedewerker, kunnen medewerkers opleidingen volgen en wordt er 
gewerkt op basis van doordachte communicatiestrategieën?  

 
 
 

6.2.1. De aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke en een budget voor 
communicatie in relatie met het aantal werknemers  
 
We kruisen de gegevens over de grootte van de organisatie met de al dan niet 
aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke. Uit de tabel blijkt dat 56% van 
de organisaties altijd een communicatieverantwoordelijke heeft, al dan niet geheel of 
gedeeltelijk voor deze functie vrijgesteld, 12% soms en 32% heeft er geen.  
 

 Aantal werknemers in de organisatie   
Een communicatie- 
verantwoordelijke  

Meer dan 50 Tussen 10-49 Minder dan 10 Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen  

77% 
7% 

16% 

50% 
12% 
38% 

38% 
19% 
43% 

56% 
12% 
32% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               112              94              97           303 
 
Vaststelling: hoe groter de organisatie, hoe meer communicatieverantwoordelijken er 
zijn. 77% van de organisaties met meer dan 50 werknemers heeft een 
communicatieverantwoordelijke, 23% niet (altijd). 50% van de middelgrote 
organisaties heeft er een, 50% niet (altijd). Van de kleine organisaties met minder 
dan 10 werknemers heeft slechts 38% een communicatieverantwoordelijke; 62% niet 
altijd.  
 
 
Uit deze gekruiste tabel blijkt dat 42% van de organisaties een budget voor 
communicatie hebben, 13% soms en 44% heeft er geen.  
 

 Aantal werknemers in de organisatie   
Een communicatiebudget  Meer dan 50 Tussen 10-49 Minder dan 10 Eindtotaal 
Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen  

60% 
13% 
27% 

38% 
11% 
52% 

28% 
16% 
56% 

42% 
13% 
44% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               107              93              97           297 
 
Ook hier zien we dat hoe groter de organisatie, hoe meer ze over een communicatie-
budget beschikt. Van de grote organisaties beschikt 60% over een budget, 40% niet 
(altijd) tegenover 38% en 63% bij de middelgrote organisaties en 28% en 72% bij de 
kleine organisaties.  
 

Besluit: Hoe meer werknemers een organisatie telt, hoe groter de kans dat er een 
communicatieverantwoordelijke en een communicatiebudget is. 
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6.2.2. De aanwezigheid van een doordachte communicatiestrategie en een opleiding 
over communicatie in relatie met het aantal werknemers  
 
Uit deze gekruiste tabel leiden we af dat 43% van de organisaties beweert op basis 
van een doordachte communicatiestrategie te werken, 31% soms en 26% nooit.  
 

 Aantal werknemers in de organisatie   
Doordachte communi-
catiestrategie  

Meer dan 50 Tussen 10-49 Minder dan 10 Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen  

53% 
29% 
18% 

33% 
39% 
28% 

42% 
25% 
33% 

43% 
31% 
26% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               110              92              97           299 
 
Van de organisaties met meer dan 50 werknemers communiceert 53% op basis van 
een doordachte communicatiestrategie, 29% soms en 18% nooit.  
Van de middelgrote en de kleine organisaties communiceren 33% en 42% op basis 
van een doordachte communicatiestrategie.   
 
 
In deze tabel lezen we dat in 59% van de organisaties een medewerker een opleiding 
of vorming over communicatie gevolgd heeft, 9% soms en 32% nooit.   
 

 Aantal werknemers in de organisatie   
Opleiding voor 
communicatie 

Meer dan 50 Tussen 10-49 Minder dan 10 Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen  

71% 
12% 
17% 

56% 
4% 

39% 

47% 
10% 
43% 

59% 
9% 

32% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               111              94              96           301 
 
71% van de grote organisaties heeft een medewerker die een opleiding of vorming 
over communicatie volgde tegenover 56% van de middelgrote en 47% van de kleinere 
organisaties.  
 
 

Besluit: Hoe groter de organisatie, hoe vaker medewerkers een opleiding of vorming 
over communicatie hebben gevolgd. Iets meer dan de helft van de ‘groten’ heeft een 
doordachte communicatiestrategie, dat daalt naar 33% in de middelgrote en weer 
stijgt naar 42% in de kleinere organisaties. De aanwezigheid van een communicatie-
strategie hangt dus niet samen met de grootte van de organisatie. Maar de 
AFwezigheid van een strategie is omgekeerd evenredig met de organisatiegrootte: 
hoe kleiner, hoe meer kans dat er geen strategie is.  
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Wij geven advies aan (startende) ondernemers. We maken reclame voor de cursus bedrijfsbeheer via 
Radio Al-Manar, moskeeën, socio-culturele organisaties zoals allochtone zelforganisaties, integratie-
centra... Reclame voor de begeleiding van ondernemers via folders bij de BGDA, socio-culturele 
organisaties, winkel-aan-winkel bezoek, de winkelstraatmanagers... Reclame voor cursus boekhouden via 
ons adressenbestand van allochtone ondernemers in begeleiding en cursisten bedrijfsbeheer. Verder 
hebben we ook een eigen nieuwsbrief maar die is enkel voor allochtone ondernemers en leden.  
Wat werkt zijn de persoonlijke doorverwijzingen en het gesproken woord, de radio. Folders blijken minder 
effectief. (respondent uit een organisatie voor zelfstandigen) 
 
 
 
 

6.3. De praktijk van de registratie  
 
 
Naast de resultaten van de randvoorwaarden voor een professionele communicatie 
leggen we die van de praktijk van het registeren van cliëntgegevens.  
 
De verwerking levert ons het volgende beeld op:    
 

- 45% van de respondenten zegt dat etniciteit en nationaliteit van de 
cliënten wordt geregistreerd, 15% doet dit af en toe.  

 
- 38% van de respondenten registreert de taalkennis van de cliënten, 19% 

doet dit soms.  
 

- 46% van de respondenten weet hoeveel en welke allochtonen in het 
werkingsgebied wonen, 10% weet dit gedeeltelijk.  

 
- 15% registreert gegevens over cultuur en religie van cliënten, 18% doet 

dit in beperkte mate.  
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Besluit: Een ontnuchterende vaststelling: meer dan de helft van de ondervraagde 
organisaties heeft weinig of geen weet van het aantal en welke allochtonen 
er in het werkingsgebied wonen.  
Als we nog dieper inzoomen merken we dat de registratie van etnische kenmerken 
zoals nationaliteit of etniciteit, taalkennis, religie en cultuur… bij meer dan de helft 
van de organisaties zeer beperkt of niet gebeurt. Kortom, er wordt zeer weinig 
geregistreerd in de non-profitsector. Een goede communicatievoering start nochtans 
met kennis over (potentiële) cliënten/klanten.  

 
 
De impact van communicatie hebben we nooit systematisch gemeten. We hebben bijvoorbeeld een website 
met alle info maar we hebben er geen zicht op wie juist van de allochtone doelgroep die site consulteert. 
(respondent uit integratiedienst) 
 
 
 
 
 

6.4. De kennis over allochtonen  
 
 
De vaststelling dat meer dan de helft (54%) van de ondervraagde organisaties weinig 
of geen weet heeft van het aantal en welke allochtonen er in het werkingsgebied 
wonen, blijft ons uitermate boeien. In welke mate heeft deze blinde vlek te maken 
met de randvoorwaarden voor een professionele communicatievoering?  
 
 

6.4.1. De kennis over allochtonen in het werkingsgebied in relatie met de 
aanwezigheid van een communicatiebudget en -verantwoordelijke.  
 
De twee onderstaande tabellen leren ons dat 46% van de ondervraagde organisaties 
kennis heeft over het aantal en welke allochtonen er in het werkingsgebied wonen, 
10% in beperkte mate en 44% weet het niet.   
 

 Een budget voor communicatie  
Kennis van allochtonen 
in werkingsgebied 

Ja Soms wel-niet Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms  
Zelden 
Neen  

51% 
6% 
2% 

40% 

39% 
9% 
2% 

50% 

42% 
10% 
2% 

46% 

46% 
8% 
2% 

44% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               141              46             151           338 
 
Van de organisaties met een communicatiebudget heeft 51% kennis over de 
allochtonen in het werkingsgebied tegenover 39% van de organisaties met een 
wisselend budget en 42% zonder budget. Let echter wel op de kleine groep 
respondenten met soms wel en soms niet. Deze groep is te klein om er conclusies uit 
te trekken.   
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 De aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke   
Kennis van allochtonen 
in werkingsgebied 

Ja Soms wel-niet Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms  
Zelden 
Neen  

49% 
7% 
3% 

41% 

56% 
10% 
0% 

34% 

37% 
9% 
3% 

51% 

46% 
8% 
2% 

44% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               194              41             109          344 
 
49% van de organisaties met een communicatieverantwoordelijke kent de allochtonen 
in haar werkingsgebied. Dit aantal daalt naar 37% voor organisaties zonder 
communicatieverantwoordelijke. Van de organisaties die soms over een 
communicatieverantwoordelijke beschikken heeft 56% kennis over de allochtonen. 
Maar ook hier zijn de absolute getallen van de middelste kolom laag en kunnen we dit 
resultaat relativeren. 
 
 

Samengevat: Een communicatiebudget en een communicatieverantwoordelijke 
hebben een positieve invloed op de kennis over allochtone doelgroepen. Organisaties 
zonder budget en medewerker hebben er minder kennis over.  

 
 
 
 
 

6.4.2. De kennis over allochtonen in relatie met een doordachte 
communicatiestrategie en een opleiding over communicatie. 
 
De volgende twee tabellen brengen aan dat 46% van de ondervraagde organisaties 
kennis heeft over het aantal en welke allochtonen er in het werkingsgebied wonen, 
10% in beperkte mate en 44% weet het niet. Wat is de invloed van een 
communicatiestrategie en een opleiding over communicatie op deze kennis?  
 

 Een doordachte communicatiestrategie    
Kennis van allochtonen 
in werkingsgebied 

Ja Soms wel-niet Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms  
Zelden 
Neen  

51% 
6% 
4% 

40% 

48% 
10% 
1% 

42% 

35% 
10% 
2% 

52% 

46% 
8% 
2% 

44% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               139             105              96           340 
 
51% van de organisaties met een doordachte communicatiestrategie heeft kennis 
over de allochtonen in het werkingsgebied, 49% heeft er geen of weinig kennis over. 
Dit aantal daalt tot 35% bij de organisaties zonder communicatiestrategie. 
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 Een opleiding in communicatie    
Kennis van allochtonen 
in werkingsgebied 

Ja Soms wel-niet Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms  
Zelden 
Neen  

48% 
5% 
3% 

45% 

45% 
17% 
0% 

38% 

43% 
10% 
3% 

44% 

46% 
8% 
2% 

44% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               195              29              96           340 
 
In organisaties waarvan een medewerker ooit een opleiding over communicatie 
gevolgd heeft, heeft 48% kennis over de allochtonen in het werkingsgebied, 8% in 
beperkte mate en 45% niet. Waar niemand een opleiding volgde, heeft 43% van de 
organisaties kennis over de allochtonen in het werkingsgebied, 13% in beperkte mate 
en 44% heeft er geen kennis over. Het aantal respondenten van de middelste kolom 
is te laag om er conclusies uit te trekken.  

 
 
Samengevat: De kennis over het aantal en welke allochtonen er zich in het 
werkingsgebied bevinden, is sowieso erg beperkt. Organisaties die beweren een 
doordachte communicatiestrategie te voeren, scoren beter. Bij de organisaties waar 
een medewerker een opleiding gevolgd heeft, is het verband onduidelijker.  

 
 
Binnen de scholengemeenschap is er geen specifieke aandacht voor communicatie met allochtonen; deze 
bevraging geeft me een aanzet om hierover na te denken en eens te bevragen hoeveel dergelijke mensen 
in onze regio wonen. (respondent uit onderwijs TSO-BSO) 
 
 
 
 
 
 

6.5. De aanwezigheid van behoefteonderzoek  
 
 
Wat zijn de verwachtingen van allochtonen ten aanzien van onze maatschappelijke 
diensten? Aan welke producten en diensten hebben zij behoefte? Hebben de  
ondervraagde organisaties er weet van?  
 
 
 

6.5.1. Behoefteonderzoek in relatie met een communicatieverantwoordelijke, een 
budget voor communicatie en een opleiding over communicatie 
 
De volgende drie gekruiste tabellen geven weer dat 43% van de ondervraagde 
organisaties onderzoekt of allochtonen behoefte hebben aan de producten of diensten 
van de organisatie; 32% doet dit in beperkte mate en 26% nooit. Wat is de invloed 
van een communicatieverantwoordelijke, een communicatiebudget en een opleiding 
hierop?  
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 Aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke 
Behoefteonderzoek ja Soms wel/niet neen Eindtotaal 
Ja 
Soms 
Zelden 
Neen 

47% 
19% 
13% 
20% 

44% 
12% 
17% 
27% 

34% 
21% 
10% 
36% 

43% 
19% 
13% 
26% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               196              41             107             344 
 
Er is een dalende trend. Als de organisatie een communicatieverantwoordelijke heeft, 
wordt er in iets minder dan de helft (47%) aan behoefteonderzoek gedaan, 32% doet 
het in beperkte mate en 20% doet het niet. Als er geen communicatieverantwoor-
delijke is, doet slechts 34% van de organisaties aan behoefteonderzoek, 31% in 
beperkte mate en 36% doet het niet. De middengroep is te klein en te ambigu om er 
harde conclusies aan vast te knopen.  
 
 

 Aanwezigheid van een budget voor communicatie  
Behoefteonderzoek ja Soms wel/niet Neen Eindtotaal 
Ja 
Soms 
Zelden 
Neen 

46% 
18% 
16% 
20% 

48% 
24% 
15% 
13% 

37% 
18% 
9% 

35% 

43% 
19% 
13% 
26% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               142              46             150           338 
 
Van de ondervraagde organisaties die een apart budget voor communicatie hebben, 
doet 46% aan behoefteonderzoek, 34% in beperkte mate en 20% doet het niet. Van 
diegene die geen apart budget hebben, doet 37% aan behoefteonderzoek, 27% doet 
het in beperkte mate en 35% doet het niet.  
De middengroep is opnieuw te dun bevolkt om de resultaten zinvol te kunnen 
interpreteren.  
 
 

 Een opleiding over communicatie gevolgd  
Behoefteonderzoek Ja Soms wel/niet Neen Eindtotaal 
Ja 
Soms 
Zelden 
Neen 

42% 
19% 
13% 
26% 

36% 
25% 
14% 
25% 

45% 
18% 
11% 
27% 

43% 
19% 
13% 
26% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               195              28             119           339 
 
In organisaties waar een medewerker een opleiding of vorming over communicatie 
gevolgd heeft, doet 42% aan behoefteonderzoek, 32% in beperkte mate, 26 % doet 
het niet. En dan een contra-intuïtieve vaststelling: van de organisaties die geen 
medewerker hebben met een opleiding of vorming over communicatie, doet 45% aan 
behoefteonderzoek, 29% in beperkte mate, 27% doet het niet.   
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Samengevat: Wie een communicatieverantwoordelijke en een budget heeft, doet meer 
aan behoefteonderzoek. Het volgen van een opleiding heeft weinig effect op het al 
dan niet uitvoeren van behoefteonderzoek bij allochtonen. Het was onmogelijk om al 
deze gevolgde opleidingen te inventariseren. We hebben dus weinig zicht op ‘welke’ 
opleidingen over communicatie het hier gaat. We kunnen alleen vaststellen 
(betreuren?) dat mensen na een opleiding niet overgaan tot een behoefteonderzoek. 
Komt dit aspect te weinig aan bod in de opleidingen? Of ligt het aan het gebrek aan 
tijd en middelen bij de organisaties?  

 
 
 
 

6.5.2. Een doordachte communicatiestrategie op basis van behoefteonderzoek.  
 
 
Is de communicatiestrategie steeds gebaseerd op behoefteonderzoek bij de 
doelgroep? We kruisen deze twee variabelen. 42% doet aan behoefteonderzoek bij 
allochtonen, 32% soms en 26% niet. 
 

 Aanwezigheid van een doordachte communicatiestrategie  
Behoefteonderzoek Ja Soms wel/niet Neen Eindtotaal 
Ja 
Soms 
Zelden 
Neen 

55% 
18% 
9% 

19% 

42% 
21% 
14% 
23% 

25% 
18% 
17% 
40% 

42% 
19% 
13% 
26% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               139             105              95           339 
 
Van de respondenten die een doordachte communicatiestrategie hanteren voert 55% 
een behoefteonderzoek bij allochtonen uit, 27% doet dit in beperkte mate en 19% 
doet dit niet. Van de respondenten zonder doordachte communicatiestrategie voert 
slechts 25% een behoefteonderzoek uit, 35% in beperkte mate en 40% doet het niet. 
De cijfers voor wie soms een communicatiestrategie vastlegt, liggen tussen beide 
uitersten.  
 
 

Samengevat: De organisaties die beweren een doordachte communicatiestrategie te 
voeren op basis van kennis van de doelgroep en de communicatiewetenschap doen 
meer aan behoefteonderzoek dan organisaties zonder communicatiestrategie. 
Desalniettemin blijft het opmerkelijk dat slechts iets meer dan de helft van de 
zogenaamde strategische organisaties systematisch behoefteonderzoek uitvoert. 

  
 
‘Ons aanbod zou laagdrempeliger en goedkoper moeten zijn. We moeten ons nog meer naar de wijken 
verplaatsen als we meer allochtonen willen bereiken. Er is niet voldoende talenkennis in huis en er moet 
meer aan behoeftedetectie gedaan worden. (respondent uit een dienst voor vorming en educatie) 
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6.6. Conclusie. Dromen zijn bedrog en als je wakker wordt… 
 
 
De resultaten in dit hoofdstuk geven ons meer inzicht in de professionaliteit van het 
communicatiebeleid in de non-profit. Belangrijk om weten is dat 94% van de 
respondenten allochtonen en nieuwkomers (soms) als doelgroep heeft.  
We onderzochten een aantal randvoorwaarden van professionele communicatievoering 
zoals de aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke, een budget, een 
doordachte communicatiestrategie, doelgroepgerichte acties en het volgen van een 
opleiding of vorming over communicatie. We besluiten het volgende: de plaats en het 
belang van communicatie heeft in de meeste organisaties nog zeker groeikansen. 
Doelgroepgerichte communicatieacties zijn nog niet algemeen gangbaar, meer nog, de 
helft van de ondervraagde organisaties organiseert geen of weinig communicatieacties 
naar allochtonen. 40 à 60% van de organisaties werkt niet altijd op basis van 
doordachte communicatiestrategieën, heeft geen enkele medewerker die ooit een 
opleiding of vorming over communicatie volgde, beschikt niet altijd over een 
communicatieverantwoordelijke en een werkingsbudget voor communicatie.  
 
Deze randvoorwaarden hebben we verder getoetst aan de grootte van de organisatie, 
de praktijk van de registratie, de kennis over allochtonen en de aanwezigheid van 
behoefteonderzoek. Hoe groter de organisatie, hoe meer randvoorwaarden voor een 
professionele communicatievoering vervuld zijn. Organisaties van meer dan 50 werk-
nemers beschikken vaker over een communicatieverantwoordelijke, een budget en 
een medewerker die een opleiding of vorming over communicatie gevolgd heeft. 
Echter, de aanwezigheid van een communicatiestrategie hangt niet altijd samen met 
de grootte van de organisatie. Maar de AFwezigheid van een strategie is omgekeerd 
evenredig met de organisatiegrootte: hoe kleiner, hoe meer kans dat er geen 
strategie is. Vervolgens stellen we vast dat er in de non-profitsector zeer weinig 
geregistreerd wordt. Een opmerkelijke vaststelling: meer dan de helft van de 
ondervraagde organisaties heeft weinig of geen weet van het aantal en welke 
allochtonen er in het werkingsgebied wonen. Organisaties die werken met een 
doordachte communicatiestrategie, een communicatiebudget en een communicatie-
verantwoordelijke scoren iets beter. Deze organisaties doen ook meer aan 
behoefteonderzoek.  
 
Twee zaken die de aandacht trekken. Ten eerste voert slechts iets meer dan de 
helft van de zogenaamde strategische organisaties behoefteonderzoek uit. 
Terecht vragen we ons af in welke mate de communicatiestrategieën doordacht en op 
basis van de kennis van de doelgroep gevoerd worden. Een goede communicatie-
voering start nochtans met kennis over (potentiële) cliënten/klanten: wat zijn hun 
socio-economische-, demografische-  en levensstijlkenmerken, hoe groot is de markt, 
wie zijn ze, wat zijn hun informatienoden…   
 
Ten slotte, het volgen van een opleiding of vorming over communicatie heeft 
nauwelijks effect op de kennis van de doelgroep en het behoefteonderzoek. 
Hieruit durven we besluiten dat –als er al opleidingen en vormingen over 
communicatie voor de non-profit georganiseerd worden- deze kwalitatief niet altijd op 
punt staan. Ook zijn er lacunes, er bestaan amper opleidingen over multiculturele 
communicatie. In het volgende hoofdstuk zien we dat maar 9% van de ondervraagde 
organisaties en 23% in beperkte mate, een opleiding in multiculturele communicatie 
gevolgd heeft. Het is evident dat de kwaliteit van een opleiding een weerslag heeft op 
de kwaliteit van ‘marktonderzoek’, de communicatiestrategieën en de invulling van de 
functie van communicatiemedewerker.   
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De functie 'externe communicatie', waar ik als deeltijds medewerker pas voor benoemd werd, staat nog in 
de kinderschoenen. Nadenken over hoe we verschillende doelgroepen beter kunnen bereiken via promotie 
en communicatie, is een uitdaging. We worden graag op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen 
hieromtrent en willen hierover mee nadenken. (respondent uit volkshogeschool)  
 
Wij willen meer allochtone medewerkers in dienst nemen, maar deze zijn geen evidentie om te vinden. 
(respondent uit dienst pleinontwikkeling) 
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7. De mate van multiculturele 
communicatie  
 

 
 
 
 
 Het overgrote deel van de organisaties wil meer en beter allochtonen bereiken. 
Krijgen deze ambities een vertaling in aangepaste, multiculturele communicatie-
strategieën? Worden er allochtonen bij betrokken? En ten slotte, worden de rand-
voorwaarden van een professionele communicatievoering aangepast aan de wens om 
meer allochtonen te bereiken? 
 
In de literatuur vinden we een aantal strategieën die een positief effect hebben op de 
communicatie naar allochtonen. Deze strategieën werden aan de respondenten 
voorgelegd. In de onderstaande tabel en van deel 7.1 tot en met 7.3 leest u de 
resultaten. In welke mate de randvoorwaarden voor een professionele communicatie 
worden aangepast, leest u in deel 7.4. 
 
 

 
 
  

7.1. Allochtone, betrokken en opgeleide medewerkers  
 
 
Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties (54%) stelt allochtonen te werk, 
14% af en toe, 32% stelt er geen tewerk.  
 
Als er allochtonen in een organisatie werken, komt minder dan de helft (47%) van de 
allochtonen in contact met de doelgroep en/of de cliënten en 14% in beperkte mate.  
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Op de vraag ‘Krijgen medewerkers een opleiding in communicatiemanagement voor 
allochtonen?’ antwoordt 9% positief; 23% in beperkte mate. 
 
Slechts in 30% van de ondervraagde organisaties hebben allochtonen inspraak in het 
beleid, in 30% in beperkte mate. 
 
Wat is nu de mate van inspraak van allochtonen aan het beleid in relatie met de 
tewerkstelling van allochtonen in de organisatie? 

 
 Allochtone werknemers in de organisatie   
Inspraak van allochtonen  Ja Niet altijd Neen Eindtotaal 
Ja 
Beperkt  
Neen  

44% 
38% 
19% 

16% 
38% 
46% 

14% 
16% 
70% 

30% 
31% 
39% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 
N=               186              50             113           349 
 
44% van de organisaties met allochtone werknemers geeft allochtonen inspraak in het 
beleid, 38% geeft beperkte en 19% geeft geen inspraak. Waar er geen allochtonen 
werken, geeft slechts 14% inspraak aan allochtonen en 16% in beperkte mate.   
 

 
Samengevat: Het glas is halfvol of halfleeg. Iets minder dan de helft van de 
ondervraagde organisaties stelt geen (of soms) allochtonen te werk. Bij 70% van de 
organisaties hebben allochtonen geen (of beperkt) inspraak in het beleid. De 
tewerkstelling van allochtonen heeft wel een positief effect op hun inspraakkansen.  
Waar er allochtonen werken, heeft minder dan de helft contact met de doelgroep of de 
cliënten. Een klein deel van de medewerkers in de non-profit volgde een opleiding in 
communicatiemanagement voor allochtonen.  

 
 
Onze prioriteit ligt momenteel op het vlak van het overtuigen van de eigen medewerkers van het belang 
van diversiteit en evenredige participatie. (respondent uit tewerkstellingssector) 
 
Onze interne vacatures worden rechtstreeks naar allochtonenorganisaties verstuurd. Het aantal 
kandidaturen uit de allochtone gemeenschap voor een job bij onze organisatie is beperkt, maar dit heeft 
vermoedelijk veel te maken met de diplomavereisten. (respondent uit tewerkstellingssector) 
 
 
 
 

7.2. Onderzoek naar de behoeften van allochtonen en een aangepast aanbod  
 
 
De respondenten kregen de volgende vraag voorgeschoteld: ‘Vindt u dat uw 
organisatie voldoende openstaat en toegankelijk is voor allochtonen?’ 75% van de 
organisaties antwoordt hierop positief.  
Maar… slechts 43% van de ondervraagde organisaties onderzoekt of allochtonen 
behoefte hebben aan de producten of diensten van de organisatie, 32% doet dit in 
beperkte mate. Een kwart van de respondenten doet nooit een behoefteonderzoek. 
39% van de organisaties heeft een product of dienst dat exclusief voor allochtonen is, 
61% heeft dat niet. 
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Meer over behoefteonderzoek in relatie met de randvoorwaarden voor een 
professionele communicatievoering, vindt u terug in hoofdstuk 6, deel 6.5.  
 
 

Samengevat: Ruim minder dan de helft van de ondervraagde organisaties doet aan 
behoefteonderzoek. Het is dan ook vrij logisch dat exclusieve diensten en producten 
voor allochtonen niet hoog scoren. Toch beweren 75% van de organisaties dat ze 
openstaat én toegankelijk is voor allochtonen. Dat doet ons –heel voorzichtig- denken 
dat er veel goede bedoelingen zijn maar dat die niet altijd worden ‘hard gemaakt’ of 
vertaald in een doelgerichte aanpak. 

 
 
‘Onze organisatie staat open voor iedereen, onafhankelijk van geslacht, ras, nationaliteit, religie enz. 
Kennis van het Nederlands, Duits of Engels is wel vereist om met ons te communiceren. Onze eigen 
publicaties zijn uitsluitend Nederlandstalig. Er is geen behoefte of project om hierin verandering aan te 
brengen. (respondent uit het vormingswerk) 
 
‘We gaan niet actief op zoek naar allochtonen, maar ze zijn zeker welkom.’ (respondent uit een organisatie 
voor jongeren met en zonder handicap) 
 
Wij betrekken allochtonen in het bepalen van welk product ze kan interesseren en in het opzetten van een 
communicatiestrategie naar de allochtonendoelgroep (respondent uit culturele sector).  
 
 
 
 

7.3. Een multiculturele communicatievoering  
 
 
Een reeks vragen peilt of de communicatieactiviteiten aan de multiculturele doelgroep 
aangepast worden.  
 
- Op de vraag ‘Gebruikt uw organisatie beelden, illustraties of foto’s van 

allochtonen in haar folders, brochures, website?’ antwoordt 35% van de 
respondenten positief, 41% gebruikt het in beperkte mate.   

 
- 21% van de organisaties schakelt allochtone intermediairs zoals de imam, 

jeugdwerker, uitbater nachtwinkel…  in om allochtonen beter te bereiken, 33% 
doet dit in beperkte mate.  

 
- 19% van de organisaties maakt folders, nieuwsbrieven, websites … in de taal van 

allochtonen, 28% doet dit in beperkte mate.  
 
We vroegen ook of de organisatie campagnes en/of communicatieacties organiseert 
die vooral voor allochtonen bedoeld zijn. 43% van de organisaties geeft hierop een 
positief antwoord; 57% organiseert niets extra.   
 

Organiseert u campagnes of 
communicatieacties voor allochtonen?    

 

Ja  43% 
Neen   57% 
Totaal  100% 
N=                                                                                        384 
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Van de organisaties die campagnes en/of communicatieacties naar allochtonen 
organiseren, maakt slechts 37% gebruik van specifieke mediakanalen (allochtone 
websites, lokale radio’s, allochtone nieuwsbrieven, tijdschriften en kranten, direct 
mails…) om de doelgroep beter te bereiken. 64% gebruikt wel specifieke distributie-
kanalen (bijvoorbeeld moskee, nachtwinkels, intermediairs, zelforganisaties…) om de 
producten of diensten te verspreiden.  
 
 

Samengevat: Het gebruik van beeldmateriaal met allochtonen, het inschakelen van 
allochtone intermediairs, het geschreven woord aan de taal van de allochtonen 
aanpassen…  het wordt allemaal weinig toegepast. Aangepaste distributiekanalen 
worden meer ingezet. Nochtans organiseert 43% van de organisaties specifieke 
campagnes of communicatieacties naar allochtonen.   

 
 
De taalwetgeving legt te strenge beperkingen op om allochtonen aan te schrijven in een andere taal dan 
het Nederlands. (respondent uit gemeentebestuur) 
 
Wij hebben net een folder verspreid voor de vadergroep waarop foto's van allochtone vaders staan, zowel 
in het Nederlands als in het Frans. Maar het beste worden de deelnemers bereikt via mondelinge 
communicatie. Het is uiteraard belangrijk dat er herkenbare, ook allochtone beelden en/of personen 
opstaan en dat de tekst qua inhoud duidelijk en begrijpelijk is voor iedereen. (respondent uit een lokaal 
integratiesteunpunt) 
  
 
 
 

7.4. Worden de randvoorwaarden bijgesteld?  
 
 
82% van de respondenten wil beter en meer allochtonen bereiken. We toetsen dit 
cijfer aan de randvoorwaarden van een professionele communicatievoering. Krijgt 
deze ambitie een organisatorische vertaling?  
 
 

7.4.1. De aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke en een 
communicatiebudget, en de wens om meer allochtonen te bereiken  
 
Wat is de invloed van een communicatieverantwoordelijke en een budget voor 
communicatie op de wens om meer allochtonen te bereiken? We kruisen deze 
variabelen met elkaar. 
 

 Wens om meer allochtonen bereiken  
Communicatie-
verantwoordelijke  

Ja Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen 

59% 
13% 
28% 

57% 
5% 

38% 

58% 
12% 
30% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               264              60           324  
 
Van de organisaties die meer allochtonen willen bereiken, heeft 59% een 
communicatieverantwoordelijke. De aanwezigheid van een communicatie-



35 

verantwoordelijke blijft quasi-gelijk (57%) in organisaties die niet streven naar het 
bereiken van meer allochtonen.  
 
 
Wat is de invloed van het al dan niet kunnen beschikken over een communicatie-
budget op deze wens?  
 

 Wens om meer allochtonen bereiken  
Apart budget Ja Neen Eindtotaal 
Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen 

46% 
14% 
40% 

37% 
10% 
53% 

44% 
14% 
42% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               259              59           318  
 
Van de organisaties die meer allochtonen willen bereiken heeft 46% een apart budget 
voor communicatie, 14% in beperkte mate en 40% heeft er geen. Van diegene die 
geen extra allochtonen willen bereiken heeft 37% geen budget, 10% in beperkte mate 
en 53% heeft er geen.  
 
 

Samengevat: De wens om meer allochtonen te bereiken, vertaalt zich niet direct in 
het aanstellen van een communicatieverantwoordelijke maar wel in extra budgetten. 
Toch maakt minder dan de helft een budget vrij om meer allochtonen te bereiken.  
Het financiële – de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke en het 
vrijmaken van budgetten - blijft duidelijk een moeilijke zaak voor organisaties die 
uitdrukkelijk aangeven meer allochtonen te willen bereiken.    

 
 
Wij moeten zo laagdrempelig mogelijk de hele bevolking bereiken, inclusief allochtonen. Maar we kunnen 
niet meer in extra talen publiceren. Nu  publiceren we al met zéér veel moeite in het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits. Taalgebruik vind ik in deze een moeilijke zaak: als je communiceert in de taal van een 
doelgroep, kan je de motivatie om Nederlands te leren ondermijnen. En dat is op langere termijn 
contraproductief. Bovendien weet ik uit ondervinding dat elke bijkomende taal een haast onoverkomelijke 
bijkomende belasting en kost betekent. (respondent uit een instituut voor statistiek) 
 
 
 
 

7.4.2. De aanwezigheid van een doordachte communicatiestrategie en een opleiding 
over communicatie, en de wens om meer allochtonen te bereiken 
 
We analyseren het effect van de aanwezigheid van een communicatiestrategie en een 
opleiding over communicatie op de wens om meer allochtonen te bereiken.  
 

 Wens om meer allochtonen bereiken  
Doordachte communi-
catiestrategieën  

Ja Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen 

44% 
31% 
24% 

34% 
25% 
41% 

43% 
30% 
27% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               261              59           320  
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Van de organisaties die meer allochtonen willen bereiken werkt 44% op basis van 
doordachte communicatiestrategieën, 31% in beperkte mate. Van de organisaties die 
geen extra allochtonen willen bereiken, werkt 34% op basis van doordachte 
communicatiestrategieën, 25% in beperkte mate.  
 
 

 Wens om meer allochtonen bereiken  
Opleiding over 
communicatie 

Ja Neen Eindtotaal 

Ja 
Soms wel, soms niet 
Neen 

59% 
9% 

32% 

57% 
8% 

35% 

58% 
9% 

33% 
Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               262              60           322  
 
Van de organisaties die meer allochtonen willen bereiken heeft 59% een medewerker 
die een opleiding over communicatie gevolgd heeft, 9% in beperkte mate. Voor de 
organisaties die geen extra allochtonen willen bereiken zijn de cijfers respectievelijk 
57% en 8%.  
 
 

Kortom, de wens om meer allochtonen te bereiken vertaalt zich op geen enkele wijze 
in meer vorming over communicatie voor medewerkers. Diegene die meer allochtonen 
willen bereiken, besteden iets meer zorg aan doordachte communicatiestrategieën 
maar nog onvoldoende.  

 
 
Als vrij recent opgestarte integratiedienst zijn wij nog zoekende naar  geschikte communicatiekanalen.  
Alle informatie om ons verder op weg te helpen is van harte welkom. ‘ (respondent uit integratiedienst)  
 
Wij willen een wereldcentrum zijn. Voor onze tentoonstelling Magisch Marokko waren er folders in het 
Arabisch en voerden we een heel gerichte campagne in samenwerking met Marokkaanse en Afrikaanse 
verenigingen. Onze promotie verliep via Aire Libre, Radio Panique en allochtone verenigingen. Tot nu toe 
was dit succesvol. Er komt ook een nieuw systeem voor publieksonderzoek. (respondent uit een museum) 
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7.5. Conclusie. Slapend rijk worden? 
 
 
Vier vijfde van de ondervraagde respondenten wil meer allochtone cliënten en ze 
beter bereiken.  
 
Allochtone medewerkers kunnen een positieve bijdrage aan het communicatiebeleid 
en –acties leveren maar de tewerkstelling en de inspraak van allochtonen in de non-
profitsector is behoorlijk laag. 46% heeft nooit of soms allochtonen in dienst. Als er 
allochtonen werken, komt minder dan de helft hiervan in contact met de doelgroep 
en/of cliënten. Hier kunnen we veronderstellen dat veel allochtonen een eerder 
logistieke functie hebben zoals onderhoud, herstelling, administratie… en laag scoren 
op de hiërarchische ladder. Meer allochtonen tewerkstellen in de non-
profitsector, zeker in contactfuncties met de doelgroep, verhoogt hun 
inspraakkansen en komt het communicatiebeleid van diensten ten goede.   
Ook is er nood aan medewerkers die zijn opgeleid in multiculturele communicatie. 
Helaas is hier in Vlaanderen nauwelijks een aanbod voor. 
 
Driekwart van de respondenten vindt dat hun organisatie openstaat én toegankelijk 
voor allochtonen is. Toch is er geen systematisch onderzoek of allochtonen wel 
behoefte hebben aan de producten of diensten van een organisatie. De communicatie-
producten en –acties worden slechts in beperkte mate aan de allochtone doelgroep 
aangepast. 43% van de organisaties zet specifieke communicatieacties naar 
allochtonen op. Maar het inschakelen van allochtone intermediairs, aangepast taal- en 
beeldgebruik… het wordt allemaal niet systematisch toegepast. Aangepaste 
distributiekanalen voor de verspreiding van promotiemateriaal en producten worden 
meer gebruikt. De wens om meer allochtonen te bereiken, vertaalt zich niet in het 
aanstellen van een communicatieverantwoordelijke of in meer vorming voor 
medewerkers. Er wordt wel meer aandacht besteed aan communicatiestrategieën en 
wat extra budget wordt vrijgemaakt. Echter in onvoldoende mate.  
 
In de non-profit zijn er veel goede bedoelingen maar de communicatieaanpak is 
niet altijd doelgericht. Communicatieproblemen kunnen alleen door communicatie-
acties opgelost worden! Om de dromen in de non-profit waar te maken, zal deze een 
helpende hand nodig hebben. Er is duidelijk nood aan ondersteuning en opleiding 
op vlak van (etno)communicatie. Maar dit is niet voldoende. Koken kost geld. Een 
grotere financiële input kan het communicatiebeleid in non-profitorganisaties 
verder professionaliseren. Communicatiefuncties- en activiteiten verdienen een 
volwaardige honorering door de subsidiërende overheid.  
 
 
‘Wij zijn een organisatie die een betere toekomst willen opbouwen. Wij proberen mensen te sensibiliseren 
om initiatieven te nemen in de samenleving. Wij hebben serieuze problemen om te communiceren en veel 
mensen (allochtonen) hebben probleem om ons te bereiken. Maar met weinig middelen is het altijd zeer 
moeilijk om onze doelen te bereiken.’ (respondent) 
 
Ik denk dat het bestand aan medewerkers eenzelfde etnische verhouding zou moeten hebben als de 
algemene bevolking. (respondent uit gezondheidscentrum) 
 
We hebben momenteel een diversiteitsplan lopen waarin instroom van onder andere allochtonen een 
belangrijk aandachtspunt is: verbreden van rekruteringskanalen, stageplaatsen ter beschikking stellen, 
instroom via startbanen, verhogen van de interculturele vaardigheden van de huidige medewerkers… 
(respondent uit Vlaams werkgelegenheidsbeleid) 
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Wij richten ons ook tot allochtonen in zoverre zij holebi zijn. Maar hier stelt zich een dubbel probleem. 
Enerzijds behoren wij zelf tot een minderheid die ook binnen de Belgische samenleving niet onverdeeld 
aanvaard wordt. Anderzijds hebben veel allochtonen (niet alleen moslims) een nog groter probleem met 
homoseksualiteit dan de doorsnee blanke Belg. Het thema is niet zomaar bespreekbaar binnen de meeste 
organisaties voor allochtonen. Het is dan ook moeilijk om via die organisaties allochtonen te bereiken. Toch 
wordt hier werk van gemaakt. Merhaba verdient meer steun van de overheid omdat zij hierin een heel 
belangrijke functie vervullen. (respondent uit boekenwinkel-koffieshop voor holebi’s) 
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8. Meningen over etnocommunicatie    
 
 
 
 
 

Behalve naar de praktijkervaringen peilden we ook naar meningen. Wat zijn 
volgens de respondenten effectieve communicatiemethoden om allochtonen te 
informeren? Vervolgens legden we de respondenten een aantal uitgangspunten over 
etnocommunicatie voor. Is er voor etnocommunicatie in Vlaanderen een draagvlak?  

 
 
 

 

8.1. Effectieve communicatiemethoden volgens de respondenten 
 
 

Welke acties hebben volgens de respondent meer of minder effect om allochtonen 
beter te INFORMEREN? Hun mening over deze negen communicatiemethoden werd 
gevraagd:   

 
- Het taalgebruik in folders, brochures, sites aan de allochtonen aanpassen. 
 
- Meer interpersoonlijke (face-to-face) communicatie en vindplaatsgericht 

werken. 
 
- Aangepaste mediakanalen gebruiken die allochtonen bekijken, beluisteren of 

lezen. 
 
- Aangepaste distributiekanalen gebruiken onder andere via gezagsdragers en 

sleutelfiguren van de allochtone gemeenschap.  
 
- Aanwerving van allochtone medewerkers in functies die in contact met de 

doelgroep komen.    
 
- Aangepast beeldmateriaal en slogans gebruiken. 
 
- De kennis van de medewerkers over allochtonen verhogen. 
 
- Alle communicatiecampagnes meer multicultureel maken.  
 
- Allochtonen inschakelen in de communicatieacties bijvoorbeeld producten bij 

hen pretesten.    
 
De respondenten konden antwoorden met veel effect, effect, weinig effect of geen 
effect. Let wel, het gaat over informatiestrategieën. Gedragsbeïnvloedende acties 
vereisen een andere strategie dan informerende acties. 
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De communicatiestrategie die volgens 96% van de respondenten het meeste effect 
heeft, is interpersoonlijke communicatie.  
 
Dan volgen:    

 
- aangepaste distributiekanalen inschakelen (87%)   
 
- allochtonen aanwerven die in contact met de doelgroep komen (85%)  
 
- aangepaste mediakanalen inschakelen (84%) 
 
- de kennis van medewerkers over allochtonen verhogen (83%)   
 
- allochtonen inschakelen in de communicatieacties (79%).   

 
 
Zelfs de drie laagste scores scoren nog erg hoog:  

 
- de taal aanpassen (77%) 
 
- campagnes meer multicultureel maken (73%)   
 
- aangepaste beelden en slogans gebruiken (69%).  

 
 

Samengevat: Volgens de respondenten is de meest arbeidsintensieve methode, 
interpersoonlijke communicatie, ook de meest effectieve om allochtonen beter te 
informeren. Medewerkers beter laten renderen (kennis verhogen, allochtone 
medewerkers inschakelen) en een aantal marketingtechnieken (distributie- en 
mediakanalen aanpassen, taal, beelden en slogans afstemmen) zijn volgens een 
behoorlijk deel van de respondenten effectieve communicatiemethoden. 
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8.2. Zet een mening over effectieve communicatiemethoden aan tot acties?  
 
Als respondenten vinden dat het inschakelen van intermediaire sleutelfiguren, 
aangepast taal- en beeldgebruik effectieve strategieën zijn, wordt dit dan in de 
praktijk toegepast?  
 
 

8.2.1. Is de visie over het inschakelen van intermediaire schakelfiguren om 
allochtonen beter te bereiken bepalend voor de praktijk ervan? 
 
Een methode om doelgroepen beter te bereiken, is het inschakelen van sleutelfiguren  
(de zogenaamde multi-step-flow door de verspreiding van informatie door 
opinieleiders). Veelal zijn deze sleutelfiguren leden van de doelgroep zelf.  83% van 
de respondenten is van mening dat dit een effectieve methode is. 
 
Volgens deze kruistabel die mening met praktijk confronteert, schakelt 22% van de 
organisaties allochtone intermediairs in om allochtonen beter te bereiken, 33% doet 
dit in beperkte mate en 46% doet dit niet.  
 

 Mening over het inschakelen van intermediaire 
schakelfiguren 

Allochtone intermediairs    (helemaal) eens (helemaal) niet 
eens  

Eindtotaal 

Ja 
Beperkt  
Neen 

23% 
32% 
45% 

15% 
38% 
47% 

22% 
33% 
45% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               246              53           299  
 
We zien dat organisaties die in de methode geloven, zelf weinig allochtone 
intermediairs inschakelen (23%). 32% doet het in beperkte mate en 45% doet het 
gewoon niet. Organisaties die niet overtuigd zijn van het nut, doen het uiteraard nog 
minder (15% wel, 38% in beperkte mate en 47% niet). De organisaties moeten 
blijkbaar nog een drempel over om allochtone sleutelfiguren in te schakelen.  
  

 
8.2.2. Is de mening over het taalgebruik bepalend om de taal in folders aan te 
passen?  
 
77% van de respondenten is van mening dat men het taalgebruik in folders, 
brochures, websites… beter aanpast om allochtonen te informeren. Maar slechts 20% 
van de organisaties maakt folders, nieuwsbrieven, websites… in de taal van de 
allochtonen; 80% doet dit niet of in beperkte mate.  
 

 Mening over taalgebruik   
Taal in folders aanpassen  (veel) effect Weinig of geen 

effect 
Eindtotaal 

Ja 
Beperkt  
Neen 

23% 
30% 
47% 

9% 
21% 
70% 

20% 
28% 
52% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=               236              69           305  
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Als men overtuigd is van de effectiviteit van aangepast taalgebruik, dan past men dat 
vaker toe in de praktijk: 23% vertaalt folders en 31% doet dit in beperkte mate. Als 
de overtuiging er niet is, dan vertaalt men veel minder: 9% vertaalt nog en 22% in 
beperkte mate. Dat neemt niet weg dat ruim de helft van de respondenten (52%) z’n 
folders niet aanpast. De overtuiging dat aangepast taalgebruik effect heeft, resulteert 
dus niet altijd in het daadwerkelijk aanpassen van de taal in schriftelijke (digitale) 
publicaties.  
 
Deze resultaten willen we enigszins nuanceren. Taalgebruik aanpassen (de vraag over 
de mening) is niet helemaal hetzelfde als een tekst vertalen (de vraag over de 
praktijk).  
 
 
Onze prioritaire actie om de toegankelijkheid van ons ziekenhuis te verhogen is de uitgave van 
informatiebrochures in de taal van de allochtonen. (respondent uit een algemeen ziekenhuis)  
 
Meer communicatie in de moedertaal zou helpen. Dit is echter niet simpel aangezien de allochtonen zo'n 
diverse groep zijn (Marokkanen, Turken, Armeniërs, Afrikanen, enz.) Spijtig genoeg laat de praktijk (en 
vooral de financiële beperkingen) niet toe om gediversifieerde communicatie te voeren. (respondent uit 
kringloopbedrijf) 
 
 
 

8.2.3. Is de visie over de effectiviteit van aangepast beeldmateriaal bepalend voor 
het gebruik van beelden van allochtonen?  
 
Het gebruik van aangepast beeldmateriaal maakt geschreven materiaal meer 
herkenbaar voor allochtonen en verhoogt het effect van de boodschap. 69% van de 
respondenten beaamt deze stelling. Slechts 37% gebruikt effectief beelden van 
allochtonen in haar folders, brochures, websites. Vier op tien organisaties doet dit in 
beperkte mate en een kwart doet het helemaal niet. 
 

 Mening over taalgebruik   
Taal in folders aanpassen  (veel) effect Weinig of geen 

effect 
Eindtotaal 

Ja 
Beperkt  
Neen 

42% 
36% 
21% 

24% 
47% 
29% 

37% 
39% 
24% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 
N=              206             91          297  
 
Wie effect verwacht van aangepast beeldmateriaal, doet dit vaker (42%) of in 
beperkte mate (36%) dan wie er geen effect van verwacht (24% en 47%). Wederom 
een opvallende paradox: het is niet omdat men erin gelooft, dat men het altijd in de 
praktijk omzet. Een op vijf van de believers gebruikt geen aangepaste beelden. Men 
wil wel maar men doet het niet altijd.  
 
 

Samengevat: Bij deze kruistabellen blijkt dat de mening over de effectiviteit van een 
aantal communicatiemethoden niet gelijklopen met de praktische toepassing ervan. 
De overtuiging van het nut om bijvoorbeeld allochtone intermediairs in te schakelen, 
het taal- en beeldgebruik aan te passen, wordt niet in daden omgezet.   
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Een aantal jaar geleden is een brochure ontwikkeld voor Turkse en Marokkaanse ouders, om uit te leggen 
wat een jeugdbeweging juist is. Deze is echter nooit echt gebruikt. (respondent uit het jeugdwerk) 
 
Contactpersonen werken het best, al heb je er dan geen controle over hoever de informatie gaat. Door het 
verbreken van relaties binnen de allochtone gemeenschap, verbreken er soms ook communicatiekanalen. 
(steunpunt van een provinciaal integratiecentrum) 
 
 
 
 

8.3. Een draagvlak voor etnocommunicatie 
 
 
In de enquête poneerden we negen uitgangspunten voor etnocommunicatie: 
  

- Allochtonen hebben andere informatiebehoeften dan autochtonen. 
- Folders worden het beste geschreven in de voorkeurtaal van de doelgroep. 
- Allochtonen bekijken, beluisteren en lezen andere media dan autochtonen. 
- Om allochtonen beter te bereiken schakelt men het beste intermediaire 

sleutelfiguren in. 
- Elke communicatiecampagne naar een breder publiek moet sowieso altijd 

multicultureel zijn. 
- Allochtonen hebben minder kennis over de maatschappelijke voorzieningen 

(justitie, onderwijs, sociale zekerheid) dan autochtonen. 
- In folders, brochures, websites … moeten er meer foto’s en beelden van 

allochtonen verwerkt worden.    
- Specifieke communicatieacties naar allochtonen zijn noodzakelijk. 
- Door beter met allochtonen te communiceren, verlaagt men voor hen de 

drempel van de maatschappelijke voorzieningen.    
 
Op deze vragen konden de respondenten antwoorden met helemaal mee eens – mee 
eens – niet mee eens – helemaal niet mee eens. We rangschikten de stellingen van de 
hoogste naar de laagste scores. 
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Een eerste verrassend resultaat. De respondenten zijn blijkbaar erg te vinden voor 
meer communicatie. 97% van de respondenten is het er (helemaal) mee eens dat een 
betere communicatie de drempel van de maatschappelijke voorzieningen verlaagt. 
 
De stellingen die door de meeste organisaties onderschreven worden, zijn:  

 
- specifieke communicatie naar allochtonen is nodig (83%) 
 
- het inschakelen van intermediairs is nodig (83%) 
 
- meer beelden van allochtonen gebruiken (81%) 
 
- alle campagnes moeten multicultureel zijn (81%).  

 
 
Stellingen die gesteund worden door driekwart tot meer dan de helft van de 
respondenten zijn:   

 
- allochtonen gebruiken andere media (75%)  
 
- allochtonen kennen de voorzieningen minder (68%) 
 
- allochtonen hebben andere informatiebehoeften (58%)  
 
- folders schrijven in de voorkeurtaal van de allochtonen (55%).   

 
 

Besluit: Een aanzienlijk deel van de respondenten onderschrijft de uitgangspunten 
voor etnocommunicatie. Bijna unaniem is men het erover eens dat communicatie de 
drempel naar de maatschappelijke voorzieningen verlaagt.  

 

 
Permanent aandacht blijven vragen voor de allochtone doelgroep, tot het bij iedereen binnen de 
organisatie een automatische reflex en een vanzelfsprekendheid wordt om hen als doelgroep mee op te 
nemen in communicatieplannen’. (respondent uit een ontwikkelingsbedrijf van een stad) 
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8.4. Conclusie. Tussen droom en daad staan praktische bezwaren en wetten 
in de weg… 
 
 
De non-profitsector gelooft erg in het belang van communicatie. 97% is van 
mening dat het de drempel naar de maatschappelijke voorzieningen verlaagt. Ook 
vindt de sector dat allochtonen, en zeker nieuwkomers, de maatschappelijke 
voorzieningen minder goed kennen dan autochtonen en dat ze andere 
informatiebehoeften hebben. De meeste uitgangspunten voor etnocommunicatie 
worden door een aanzienlijk deel van de respondenten onderschreven. 
 
Multiculturele campagnes, aangepaste communicatiemethoden en marketing-
technieken zorgen –volgens de ondervraagde organisaties- voor een beter bereik 
van de allochtonen. De meest effectieve methode om allochtonen beter te informeren 
is interpersoonlijke communicatie. Dit is evenwel een zeer arbeidsintensieve, dus 
dure, methode.  
 
Helaas worden deze meningen niet altijd in de praktijk toegepast. De overtuiging van 
het nut om bijvoorbeeld allochtone intermediairs in te schakelen of het taal- en 
beeldgebruik aan te passen, wordt niet altijd geoperationaliseerd. Heeft men te weinig 
toegang tot de allochtone netwerken? Heeft men geen budget en knowhow om 
beeldmateriaal te maken en te verwerken in folders, brochures… ? Beschikt men 
intern niet over de nodige vaardigheden om folders, brochures… in eenvoudig 
Nederlands te schrijven? Kan men geen beroep doen op tolken? Laat de taalwetgeving 
te weinig ruimte om vertaald materiaal te verspreiden?  
 
Wat ook de vragen en de antwoorden zijn, één ding is duidelijk: organisaties hebben 
nood aan ondersteuning om hun mening in de praktijk om te zetten. 
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Met enkele allochtone jongeren is er een redelijk vlot contact maar over het algemeen loopt het contact erg 
stroef en moeilijk door te weinig inzet en bereidwilligheid van allochtonen. Zij wonen al jaren in deze 
gemeente, hebben het hier goed met twee moskeeën, ze krijgen nooit klachten van de plaatselijke 
bevolking. Maar ze weten niet wat een gemeentelijk beleid kan zijn en wat we samen kunnen realiseren. 
Mannen zijn eventueel nog bereid tot overleg, tot ze zelf in actie moeten schieten, dan wordt alles meestal 
afgeblazen. Jonge meisjes krijg je niet te pakken voor de jeugdraad of zo en volwassen vrouwen zijn niet 
bereid actie te ondernemen buiten het gezinsleven. (respondent uit gemeentelijke jeugddienst) 
 
We moeten meer herhaling van de boodschap inbouwen. We gaan er nog teveel van uit dat, als we info 
éénmaal hebben gegeven, de mensen ervan op de hoogte zijn. Onze acties hebben we proberen te meten 
via een invulstrookje. Daar kwam vrijwel geen reactie op. Ons doelpubliek zet niet snel iets op papier. 
(respondent uit  zelforganisatie)



47 

9. Besluit. Wakker worden 
 

 
 
 

“Zou je mij alsjeblieft kunnen zeggen welke kant ik op moet?” 
“Dat hangt er in grote mate van af waar je naartoe wilt.” 
“Och, dat maakt niet veel uit,” zei Alice.  
“Dan maakt het ook niet veel uit welke kant je opgaat,” zei de kat.  
 
(Alice in Wonderland) 
 
 
 
 

Een multiculturele bloei  
 
Onze samenleving kent een multiculturele bloei, de diversiteit neemt toe.  
Op 1 januari 2003 telt het Nationaal Instituut voor de Statistiek in België een totale 
bevolking van 10.355.844 inwoners waarvan 9.505.767 met de Belgische nationaliteit 
en 850.O77 inwoners (8,2%) met een andere nationaliteit. Onder deze buitenlanders 
bevinden zich: 566.665 inwoners van de voormalige 15 EU-landen, 83.346 van de 
andere Europese landen, 34.380 van Azië, 24.565 van Amerika, 127.671 van Afrika 
en 891 inwoners van Oceanië.  
Het Vlaamse Gewest telt men 5.995.553 inwoners waaronder 280.743 buitenlanders 
(4,9%); het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 731.772 inwoners waarvan 260.269 
inwoners van vreemde origine (35,6%). Deze telling gebeurde weliswaar op basis van 
nationaliteit. Allochtonen die de Belgische nationaliteit verworven hebben, worden 
hierdoor statistisch gezien onzichtbaar. Ook de mensen zonder papieren zijn weinig 
zichtbaar in de statistieken. Samen gaat het wellicht over honderdduizenden mensen.  
 
Er is sprake van een blijvende migratiedruk van het zuiden en het oosten naar het 
westen. Elke dag komen er diverse nieuwkomers bij. De eerste generatie migranten 
die in de jaren’50-60 naar ons land kwamen, blijven hier wonen. Veel autochtonen 
denken dat de allochtoon uit de tweede en derde generatie snel ‘vervlaamst’. Het 
blijkt dat dit toch niet zo snel gaat en dat een gerichte benadering nog steeds nodig 
is. Onderzoek wijst uit dat de eigen culturele normen en waarden lang behouden 
blijven. Ook bevinden zich veel allochtonen in een sociaal-economische achter-
standssituatie en leven aan de rand van de samenleving. Ze hebben minder toegang 
tot de maatschappelijke instellingen zoals arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, 
huisvesting, cultuur…  en tal van samenlevingsproblemen worden gesignaleerd.  
 
 
 

De non-profit en allochtonen: zijn het communicerende vaten?   
 
Heeft de non-profitsector –dé sector die het welzijn nastreeft van het algemeen 
publiek en moeilijk bereikbare groepen- zich aan deze nieuwe evolutie aangepast? 
Heeft de sector voldoende oog voor deze (relatief) nieuwe burgers? Probeert ze de 
drempel voor allochtonen te verlagen? Hoe communiceert ze met allochtone cliënten 
of potentiële klanten? Passen organisaties hun communicatiestrategieën aan de 
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allochtone doelgroepen aan? Houdt een stadsdienst, een welzijnsorganisatie, een 
ziekenhuis… rekening met de toenemende diversiteit in de bevolking?  
 
Verbal Vision vzw kreeg van de Cel Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap en 
de Provincie Antwerpen de opdracht het concept ‘etnocommunicatie’ te verkennen. 
‘Communiceert uw organisatie met allochtonen?’ was de centrale vraag van de 
marktverkenning van Verbal Vision. Een digitale enquête werd door 414 respondenten 
uit de particuliere non-profitsector en overheidsdiensten geheel of gedeeltelijk 
ingevuld. Zowel grote als kleine organisaties zijn in de enquête vertegenwoordigd en 
de meeste organisaties bestrijken een vrij groot werkingsgebied: een stad, een regio, 
een provincie of gans Vlaanderen. De kans dat de meeste organisaties te maken 
hebben met allochtonen is dus vrij groot. Dat blijkt ook uit de resultaten van de 
enquête: 94% van de organisaties heeft altijd of soms allochtonen en nieuwkomers 
als doelgroep; 82% wil ze graag beter en meer bereiken. 
 
 
 

Het communicatievraagstuk   
 
Hoe professioneel is de communicatievoering in de non-profit? Uit de cijfers blijkt dat 
het organiseren van doelgroepgerichte communicatieacties naar moeilijk bereikbare 
doelgroepen nog niet algemeen gangbaar zijn. Meer nog, de helft van de ondervraag-
de organisaties organiseert geen of weinig communicatieacties naar allochtonen.  
40 à 60% van de organisaties werkt niet altijd vanuit doordachte communicatie- 
strategieën, beschikt niet altijd over een communicatieverantwoordelijke en een 
budget en heeft geen enkele medewerker die ooit een opleiding of vorming over 
communicatie volgde. Hoe groter de organisatie, hoe meer deze randvoorwaarden 
voor een professionele communicatievoering vervuld zijn. Algemeen blijkt toch uit de 
cijfers dat de communicatievoering in de non-profit nog voldoende groeikansen heeft.  
 
Een goede communicatievoering start met de kennis over (potentiële) 
cliënten/klanten. Zeer opmerkelijk is dat meer dan de helft van de ondervraagde 
organisaties weinig of geen weet heeft van het aantal en welke allochtonen er in het 
werkingsgebied wonen. Ook wordt er zeer weinig geregistreerd in de non-profitsector 
en is er geen systematisch onderzoek of allochtonen al dan niet behoefte hebben aan 
de producten of diensten van een organisatie. De communicatieproducten en –acties 
worden slechts in beperkte mate aan de allochtone doelgroep aangepast. Het 
inschakelen van allochtone intermediairs, aangepast taal-en beeldgebruik… het wordt 
te weinig toegepast. De wens om meer en beter allochtonen te bereiken vertaalt zich 
onvoldoende in een meer professionele communicatievoering. Toch gelooft driekwart 
van de respondenten dat hun organisatie openstaat én toegankelijk voor allochtonen 
is. In de non-profit zijn er veel goede bedoelingen maar de communicatieaanpak is 
niet altijd doelgericht.  
 
Het volgen van een opleiding of vorming over communicatie heeft meestal weinig 
effect op de mate van professionaliteit. Hieruit durven we besluiten dat –als er al 
opleidingen en vormingen over communicatie voor de non-profit georganiseerd 
worden- deze kwalitatief niet op punt staan. Ook zijn er lacunes. Opleidingen over 
etnocommunicatie bestaan er in Vlaanderen niet. Het is evident dat meer kwalitatieve 
opleidingen een weerslag hebben op de kwaliteit van de communicatiestrategieën en 
de deskundigheid van de communicatiemedewerker.   
 
Allochtone medewerkers kunnen een positieve bijdrage aan het communicatiebeleid 
en de –acties leveren. Zij kunnen de drempel naar allochtone doelgroepen verlagen.  
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Maar de tewerkstelling en de inspraak van allochtonen in de non-profitsector is erg 
laag. 46% heeft (bijna) nooit allochtonen in dienst. Als er al allochtonen werken, komt 
minder dan de helft daarvan in contact met de doelgroep en/of cliënten. Hier kunnen 
we veronderstellen dat veel allochtonen een eerder logistieke functie hebben zoals 
onderhoud, herstelling, administratie… en laag scoren op de hiërarchische ladder. Veel 
organisaties maken ongewild te weinig gebruik van de kennis en vaardigheden die 
medewerkers van niet–Belgische komaf kunnen inbrengen. Dat is jammer, voor die 
organisaties én voor de allochtonen, waarvan nog steeds een veel te groot percentage 
werkloos is terwijl het opleidingsniveau onder de allochtone jongeren stijgt.  
 
 
 

Een geloof kan bergen verzetten  
 
Toch gelooft de non-profitsector in het belang van communicatie. 97% is van mening 
dat het de drempel naar de maatschappelijke voorzieningen verlaagt. Ook erkent de 
de sector dat allochtonen, en zeker nieuwkomers, de maatschappelijke voorzieningen 
minder goed kennen dan autochtonen en dat ze soms andere informatiebehoeften 
hebben. Volgens de organisaties zorgen multiculturele campagnes, aangepaste 
communicatiemethoden en marketingtechnieken voor een beter bereik van de 
allochtonen. Deze uitgangspunten van etnocommunicatie worden door een aanzienlijk 
deel van de respondenten onderschreven. Helaas worden deze meningen niet altijd in 
de praktijk toegepast.  
 
De overtuiging van het nut om bijvoorbeeld allochtone intermediairs in te schakelen, 
het taal- en beeldgebruik aan te passen, wordt niet altijd in concreto toegepast. Heeft 
men te weinig toegang tot de allochtone netwerken? Heeft men geen budget en 
knowhow om beeldmateriaal te maken en te verwerken in folders en brochures? 
Beschikt men intern niet over de nodige vaardigheden om eenvoudig Nederlands te 
schrijven? Kan men geen beroep doen op tolken? Laat de taalwetgeving te weinig 
ruimte om vertaald materiaal te verspreiden?  
 
Wat ook de vragen en de antwoorden zijn, één ding is duidelijk: organisaties hebben 
nood aan inhoudelijke en financiële ondersteuning om hun overtuiging in de praktijk 
om te zetten. Communicatieproblemen kunnen alleen door communicatieacties 
opgelost worden! Elk (etno)communicatiebeleid in een organisatie start met een 
duidelijke visieverklaring over de uitdagingen van onze samenleving in zijn diversiteit.  
 
 
 
 
 
Augustus 2004  
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10. Verbal Vision vzw   
 
 
 
 
 

Verbal Vision vzw, een communicatiecentrum voor de non-profit en sociale 
acties in bedrijven, onderzoekt welke communicatiemethoden effectief zijn om 
allochtonen beter te bereiken.  
 
Behalve de marktverkenning ‘Communiceert uw organisatie met allochtonen’, werkt 
de vzw ook mee aan een inhoudsanalyse van de Antwerpse media in samenwerking 
met de VUB en de Wetenschapswinkel, doet aan literatuuronderzoek, bevroeg 60 
allochtonen waaronder 40 nieuwkomers en interviewde meer dan 25 intermediaire 
sleutelfiguren. Dit onderzoek en de eigen ervaringen met etnocommunicatie zullen 
een weerslag vinden in een praktische handleiding voor vzw’s en overheidsdiensten 
die gericht naar allochtonen willen communiceren.  
 
Meer en meer organisaties kloppen bij de vzw aan voor informatie, advies en 
begeleiding. Uit de vele vragen voor advies blijkt de groeiende nood van organisaties. 
Zijn er methoden om te communiceren over homoseksualiteit naar allochtonen? 
Kunnen jullie een vorming geven over de schriftelijke communicatie, een website en 
het onthaal voor allochtonen? Geven jullie vormingen over beeldvorming en 
communicatie naar allochtonen voor beleidsverantwoordelijken en ambtenaren 
betrokken bij het minderhedenbeleid? Hoe zijn de allochtonen in Vlaanderen 
verspreid? Hoe communiceren wij het minderhedenbeleid met een breed publiek?  
Kunnen wij een soortgelijke digitale enquête bij de KMO’s en bedrijven lanceren? Kan 
Verbal Vision vzw ons begeleiden om een campagne te lanceren naar aanleiding van 
de verkiezingsresultaten? 
 
De vzw heeft de ambitie om dit communicatieconcept verder te ontwikkelen en zoekt 
daarvoor de nodige ondersteuning. Met vijf activiteiten wil de organisatie in de 
toekomst een antwoord geven op de vragen van de sector:  
- de site www.verbalvision.be verder uitbouwen  
- vorming over communicatie geven  
- verder onderzoek stimuleren   
- een freelance netwerk van allochtone webdesigners, lay-outers, copywriters, 

tekenaars, fotografen en enquêteurs opbouwen  
- adviseren en begeleiden van organisaties die willen werken aan 

etnocommunicatie.   
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BIJLAGE  
 
 
 
 
 
De vragenlijst van de digitale enquête: ‘Communiceert uw organisatie met 
allochtonen’?  
 
 
Via de sites www.verbalvision.be en www.kpsoft.be/etnocommunicatie kon de 
vragenlijst geconsulteerd worden.  
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Naar website V erbal V ision

 
 
 
 

A. Wat is het algemene communicatiebeleid van uw 
organisatie?  
 
 

 Enkele vragen over de plaats van ‘communicatie’ in uw organisatie… Welke acties 
onderneemt uw organisatie om haar doelgroepen  beter te bereiken?   

 
 JA SOMS 

WEL/NIET 

NEEN 

 

Is er in uw organisatie een communicatieverantwoordelijke?  O O O 

Worden er in uw organisatie communicatieacties naar 

moeilijk bereikbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
kansarmen, jongeren, werklozen…  ondernomen?  

O 

 

O O 

Worden er in uw organisatie communicatieacties naar 

allochtonen georganiseerd? 

O 

 

O O 

Worden er in uw organisatie planmatige en doordachte 

communicatiestrategieën en –acties uitgewerkt die 

gebaseerd zijn op kennis van het cliënteel en de 
communicatiewetenschap?  

O 

 

O O 

Hebt u of uw collega’s al ooit een opleiding of vorming over 

een communicatiethema (public relations, marketing, 

communicatiebeleid, marktonderzoek,…) gevolgd?   

O 

 

O O 

Is er een apart budget in de begroting voor 
communicatieacties in uw organisatie?  

O 
 

O O 

 
 

 Wat is de kernopdracht van uw organisatie? Geef hieronder een korte omschrijving?  

 
 

 Wat is (zijn) de doelgroep (en) van uw organisatie?   

 

 JA  SOMS 

WEL/NIET  

NEEN 

 

Een breed publiek  O O O 

Jongeren en jongvolwassenen O O O 

Ouderen O O O 

Laaggeschoolden en kansarmen O O O 

Werklozen en werkenden  O O O 

Allochtonen en nieuwkomers   O O O 

Mensen met een handicap O O O 

Holebi’s   O O O 

Anderen? Vul verder aan  

 
 
 
 



53 

B. Communiceert uw organisatie met allochtonen?  
 

In dit onderzoek is een allochtoon iemand die -onafhankelijk van de Belgische nationaliteit – 

ZELF OF VAN WIE EEN VAN BEIDE OUDERS geboren is in een niet-westers land. 

     

 Wordt er in uw organisatie gecommuniceerd met allochtonen?  

 

 
 Heeft uw organisatie een product of dienst dat enkel en alleen voor allochtonen is? 

Zo ja, geef dan een korte omschrijving.  

O NEEN   

O JA.   WELKE AANBOD VOOR WIE? …………………… 

 
 

C. Wilt u meer allochtonen bereiken?  
 

 Wilt uw organisatie beter allochtonen bereiken en/of meer allochtone cliënten 

hebben?   

O NEEN    
O JA  
 

 Vindt u dat uw organisatie voldoende openstaat en toegankelijk is voor allochtonen?  

O NEEN  
O JA 

 
 Wat kan er volgens u verbeterd worden om de toegankelijkheid van uw 

organisatie voor allochtonen te verbeteren? Wat zijn uw prioritaire acties?      

 

 JA 

 

SOMS  ZELDE

N  

NEEN  

Werken er in uw organisatie allochtonen?    O O O O 

Maakt uw organisatie folders, nieuwsbrieven, websites enz. in de 

taal van allochtonen (bv. in het Turks, Arabisch, Pools…)?   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Gebruikt uw organisatie beelden, illustraties of foto’s van 
allochtonen in haar folders, brochures, website?  

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

Worden er in het adressenbestand of in  dossiers gegevens over 

nationaliteit en/of etniciteit van de cliënten opgenomen?   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Worden er in het adressenbestand of dossiers gegevens over de 

taalkennis van de cliënten opgenomen?  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Worden er in het adressenbestand of dossiers gegevens over 

cultuur of religie van cliënten  opgenomen?  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Schakelt uw organisatie allochtone intermediairs in zoals de 

imam, jeugdhuiswerker, uitbater nachtwinkel om allochtonen 
beter te bereiken? 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Werken er in uw organisatie allochtonen die in contact komen 

met de doelgroep en/of cliënten?  

O O O O 

Wordt er onderzocht of allochtonen behoefte hebben aan de 

producten of diensten van de organisatie?     

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Komen allochtonen met de communicatiestrategieën en –acties 

van uw organisatie in contact?   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Zijn er allochtonen die inspraak hebben in het beleid van uw 
organisatie?   

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

Krijgen medewerkers een opleiding in communicatiemanagement 

voor allochtonen?    

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Weet u hoeveel en welke allochtonen er in uw werkingsgebied 

wonen?  

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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 Organiseert u wel eens campagnes en/of communicatieacties die vooral 
voor allochtonen bedoeld zijn?   

O NEEN   GA DAN NAAR VRAAG XX 

O JA  Indien ja, geef een korte omschrijving van deze actie(s) of campagne(s).  

 

 Gebruikt u specifieke mediakanalen (bv. allochtone websites, radio Multipop, 

allochtone nieuwsbrieven, tijdschriften en kranten, direct mails … ) om allochtonen te 

bereiken?  
O NEEN   

O JA.   Indien ja, welke mediakanalen?   

 

 Gebruikt u specifieke distributiekanalen (bv. moskee, nachtwinkels, intermediairs, 
allochtone zelforganisaties…) om uw producten of diensten te verspreiden bij 

allochtonen?  

O NEEN   
O JA.   Indien ja, welke distributiekanalen  

 

 Wat zijn uw ervaringen en resultaten met deze communicatieacties? Omschrijf dit.  

 
 Hoe hebt u de resultaten van deze communicatieacties gemeten? Omschrijf dit.  

 

 Welke acties hebben volgens u meer of minder effect om allochtonen beter te 

INFORMEREN?   

ACTIE  VEEL 

EFFECT 

EEN 

EFFECT  

WEINIG 

EFFECT  

GEEN 

EFFECT 

Het taalgebruik in folders, brochures, sites aan de 

allochtonen aanpassen.  

O O O O 

Meer interpersoonlijke (face-to-face) communicatie en 

vindplaatsgericht werken.   

O O O O 

Aangepaste mediakanalen gebruiken die allochtonen 

bekijken, beluisteren of lezen.   

O O O O 

Aangepaste distributiekanalen gebruiken o.a. via 
gezagsdragers en sleutelfiguren van de eigen 

gemeenschap  

O O O O 

Aanwerven van allochtone medewerkers in functies die in 

contact met de doelgroep komen.    

O O O O 

Aangepast beeldmateriaal en slogans gebruiken.  O O O O 

De kennis van de medewerkers over allochtonen 

verhogen  

O O O O 

Alle communicatiecampagnes meer multicultureel maken  O O O O 

Allochtonen inschakelen in de communicatieacties bv. 

producten bij hen pretesten.    

O O O O 

 

 

D. Enkele stellingen … en uw mening   
 

 Wat vindt u van deze stellingen over communicatie met allochtonen.   

 
 Helemaal 

mee 

eens  

Mee 

eens  

 

Niet 

mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 

Allochtonen hebben andere informatiebehoeften dan 

autochtonen.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Folders worden het beste geschreven in de voorkeurtaal 
van de doelgroep.  

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

Allochtonen bekijken, beluisteren en lezen andere media 

dan autochtonen.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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Om allochtonen beter te bereiken schakelt men het beste 

intermediaire sleutelfiguren in.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Elke communicatiecampagne naar een breder publiek 

moet sowieso altijd multicultureel zijn.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Allochtonen hebben minder kennis over de 

maatschappelijke voorzieningen (justitie, onderwijs, 

sociale zekerheid) dan autochtonen.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

In folders, brochures, websites … moeten er meer foto’s 
en beelden van allochtonen verwerkt worden.    

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

Specifieke communicatieacties naar allochtonen zijn 

noodzakelijk.  

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Door beter met allochtonen te communiceren, verlaagt 

men voor hen de drempel van de maatschappelijke 

voorzieningen.    

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

 

 

E. Wie bent u?   
 
--> Duid aan in welke sector uw organisatie zich bevindt. Indien uw sector niet in deze 

lijst voorkomt, vul dan aan bij Andere  

O  sociaal-cultureel werk en jeugdwerk  
O  welzijnssector  

O  kunst en cultuursector 

O  integratie- en minderhedensector   
O  onderwijs 

O  huisvesting 

O  sport 
O  justitie  

O  gezondheidszorg 

O  tewerkstellingssector  
O  openbaar bestuur  

O  andere: ……… 

 

--> Is uw organisatie overwegend een overheidsdienst of behoort ze tot de particuliere 
sector (vzw’s …)?  

O Overheidsdienst  

O Particuliere sector   
 

--> Wat is het werkingsgebied van uw organisatie? Als uw organisatie werkzaam is in 

verschillende gebieden, duid dan het grootste werkingsgebied aan.   

O  Gans Vlaanderen  
O  Een provincie  

O  Een regio  

O  Een stad   
O  Een gemeente of wijk 

 

--> Hoeveel werknemers telt uw organisatie?  

O  Minder dan 10 werknemers  
O  Tussen 10 en 24 werknemers  

O  Tussen 25 en 49 werknemers  

O  Meer dan 50 werknemers  
 

--> Wat is uw functie binnen de organisatie?  

 

  Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van deze enquête?  

O  NEEN  

O  JA Zo ja, vul dan uw gegevens in.    

 

 Mag Verbal Vision vzw u contacteren voor meer achtergrondinformatie?   
O  NEEN  

O  JA  Zo, ja vul dan uw gegevens in.  

 
 Wilt u ons nog iets meedelen?  
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Uitgever:  
 
Verbal Vision vzw  
Balansstraat 118  
2018 Antwerpen  
03-248 53 38 en 0486-67 83 99  
info@verbalvision.be 
www.verbalvision.be  
 
Auteur: Ingrid Tiggelovend  
 
Datum: augustus  2004  
 
Met een bijzondere dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld en zijn/haar verhaal aan ons 
toevertrouwde!   
 
Met de steun van de Cel Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen.  
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