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Realiteit en persoonlijke beleving





Realiteit en persoonlijke beleving

• Je bent een “uitzondering”

• Waarom eten jullie geen varkensvlees?

• Je spreekt wel goed Nederlands

• Je bent een perfect voorbeeld

• Jammer dat “anderen” het voor de rest kapotmaken 

• Ga je niet “uitgehuwelijkt” worden?

• Moet je geen hoofddoek dragen?



Beeldvorming en journalistieke ambities

• Waarom herken ik mijn persoonlijke omgeving en leefwereld niet op het 
scherm?

• Waarom zie ik geen weerspiegeling van de maatschappij in beeld?

• Waarom zie ik wel een weerspiegeling van de maatschappij bij “negatief” 
nieuws?

• Weinig rolmodellen, maar droom om “verandering” te brengen via 
journalistiek







Receptie werkgeversorganisatie 2020

Hoe ik mijn professionele leefwereld regelmatig heb ervaren, als vrouw en als vrouw met een andere etnische achtergrond 



Facts & figures



Hoe divers is België?

• 2021: 32,1% van de inwoners heeft een buitenlandse achtergrond

• 2010: 25,7% van de inwoners heeft een buitenlandse achtergrond

• 2021: 74,9% van de inwoners heeft een Belgische achtergrond 

• 2010: 67,9% van de inwoners heeft een Belgische achtergrond

3,7 miljoen mensen 

Bron: Statbel



Wat is inclusieve communicatie?



Wat is inclusieve communicatie 

• “Inclusieve communicatie is een benadering tot communicatie 
die zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken en te 
betrekken, waarbij toegankelijkheid, herkenning en begrip 
wordt nagestreefd en waarvan het resultaat leidt tot positieve 
communicatie, vrij van stereotypen.”

• Hanan Challouki – inclusieve communicatiedeskundige en CEO Inclusify



Inclusieve heterogene communicatieteams?

Overheid (Vlaamse)

• 95% van de communicatiemedewerkers heeft geen 
migratie-achtergrond

• 65% van de respondenten komt niet in aanraking met 
collega’s met een migratieachtergrond

• 39,6% komt niet in contact met een persoon 
met een migratie-achtergrond via familie of 
vrienden

• 93% zei dat hoger onderwijs hoogste opleidingsniveau 
was

• 45% heeft geen idee hoe ze moeten communiceren 
met diverse doelgroepen of hoe ze moeten 
communiceren in een zeer diverse samenleving

Bron: Arteveldehogeschool Gent - 2017

Creatieve communicatiebureaus

• 59% is jonger dan 35 jaar

• 92% behoort tot de witte meerderheid

• 94% heeft een hogere opleiding gehad

• 92% is hetero 

• 71% is Nederlandstalig. 

• Amper 2% zijn mensen met een beperking

• 72% rapporteert aan een mannelijke manager

• Een op de 10 creative directors is vrouwelijk 

Bron: Creative Belgium - 2020

•



Valkuilen

• Omringd worden door mensen zoals zij- of jijzelf

• Referentiekader blijft eng

• Clichés blijven “gevoed” worden



Inclusie en fragmentatie 



Google it up – je leefwereld versus realiteit

• Huwelijk/koppel

• Joden 

• Discriminatie

• Moslima



Bron: Cigdem Yuksel en Ewoud Butter – oktober 2020



Wat is het zeker niet?

• Etnomarketing (tenzij focus op een doelgroep)

• Geen colourwashing

• Geen PR-stunt 

• Basisregel: wees in elke 
communicatie authentiek 



Voorbeeld met veel werkpunten

Stad Antwerpen – 2018 



Stad Antwerpen – september 2014



• Stad Antwerpen – mei 2016 



Voorstel Vlaamse gezichten SBS anno 2021



Hokjesdenken vermijden 

• De Lijn – zomer 2018



All inclusive voorbeeld

Toerisme Vlaanderen – november 2019



Wie wil je bereiken?

Campagnes Bpost – maak de vergelijking 



Praktische tips

• Werk aan een inclusieve communicatiestrategie

• Pas de “zeteenanderepetstrategie” op bij bepalen doelpubliek
• Gender, etniciteit, economische status, seksualiteit, … 

• Werk aan een divers team 
• Werk met een externe partij en trek die van in het begin bij je communicatie
• Ga aan de tafel met verschillende mensen binnen je bedrijf die niets met 

communicatie te maken hebben
• Mix 

• Werk aan een intern draagvlak
• Medewerkers zijn ambassadeurs 

• Bereid je voor op de lancering en bagger/trollen op social media
• Wees geloofwaardig en moedig 



Wees voorbereid





Blijf consequent

Universiteit Antwerpen – maart 2018



Invloed op beeldvorming journalistiek 

• Wanneer je cases aanbiedt, denk niet aan het klassieke beeld
• Ondernemers
• Zelfstandigen (kerstperiode - bakker, horeca-uitbater, slager, …)
• Zorgpersoneel 
• Kinderopvang
• Scholen (eerste schooldag)
• Supermarkt
• Voorbereiding koopjes
• Mobiliteit 

• Vakantie-uittocht
• Pechverhelper
• Bestuurder/begeleider De Lijn, NMBS, MIVB, TEC, … 

• Durf nieuws te maken waar journalisten niet vaak bij stilstaan
• Nieuwjaarswensen versus wensen tijdens Suikerfeest
• X% meer cashless payments in steden dan op het platteland, case 





• VSV – Beloofd!-campagne rond 
snelheid – april 2018



Conclusie

• De samenleving wordt diverser

• Weerspiegeling hiervan in de communicatie is essentieel

• Inclusieve communicatie heeft een enorm groeipotentieel

• Redacties en communicatiediensten – en bureaus zijn wit en blijven (ongewild) stereotypen voeden

• Maak werk van diverse teams en brainstorms

• Investeer hierin of we verliezen een jonge generatie – ons goud van de toekomst 



Q&A



Denk- en beeldoefening: wie is Tom Cleymans?



Dit is Tom Cleymans. Anders dan je eerst had gedacht?

• Bron: FOD Volksgezondheid - 2020



Let’s connect

• Safia Yachou

• LinkedIn: Safia Yachou

• + 32 498 04 00 41

• Special thanks to Hanan Challouki


