
Onderzoek Inclusieve Communicatie 



Aanleiding

Onderzoek uit 2018 liet zien dat veel Rotterdammers met een 
migratieachtergrond zich onvoldoende herkennen in gemeentelijke 
communicatie

Daarnaast: toenemende aandacht voor inclusie vanuit HR perspectief 
(aantrekkelijk werkgeverschap)

Betere communicatie begint met onderzoek naar het vraagstuk



Biculturele Rotterdammers als probleemgroep

Bevindingen 



Daar waar biculturele Rotterdammers  een rol spelen in de communicatieplatforms 
van de gemeente Rotterdam, spelen ze grotendeels een rol als

PROBLEEMGROEP
met  ‘integratie’-problemen, taalachterstanden, werkloosheid, enzovoorts. 

In de communicatieplatforms van de gemeente Rotterdam zijn biculturele
Rotterdammers dus hoofdzakelijk mensen die 

GEHOLPEN
moeten worden 

Biculturele Rotterdammers als probleemgroep



Biculturele Rotterdammers moeten worden

GEHOLPEN
Autochtone Nederlanders zijn meestal

IN CHARGE

Biculturele Ro5erdammers als probleemgroep



“Het Gouden Ei is een educatief lesprogramma, waarin leerlingen van groep 7 en 8 op een speelse

en begrijpelijke manier leren omgaan met geld”. Alle leerlingen in de film zijn bicultureel, alle

leerkrachten autochtoon-Nederlands.

Biculturele Rotterdammers als probleemgroep



Biculturele Rotterdammers krijgen van autochtone Nederlanders de kans om in een naaiatelier te werken.

SINGLE STORY

Biculturele Rotterdammers als probleemgroep



“Goedemorgen, we gaan vandaag op een

pedagogische wijksafari”. “We gaan mee met de

ontwikkeling in vakmanschap en talentontwikkeling in

stadsdeel Feyenoord”. “We hebben hier taallessen,

computerlessen, huiswerkbegeleiding”.

Biculturele Rotterdammers als probleemgroep



Biculturele Ro5erdammers als probleemgroep

“En dat terwijl vluchtelingen die
Nederland binnenkomen alleen
maar hun hand hoeven op te
houden om geld te krijgen.”

Wat zijn de consequenties van die sterke

nadruk in communicatie op hulpverlening aan

biculturele Nederlanders met problemen?

Geven we daarmee autochtone Nederlanders

met vergelijkbare uitdagingen niet het gevoel

dat biculturele stadsgenoten door ons worden

voorgetrokken?



Autochtoon is slim en ‘in the lead’

Bevindingen 



AUTOCHTOON = SLIM
Wie naar het totaal van alle communicaEe van de gemeente RoFerdam kijkt, 

constateert dat autochtoon-Nederlandse RoFerdammers grotendeels als slimme, verstandige, 
ontwikkelde mensen met een goede opleiding die in the lead zijn worden neergezet.

Het aantal  hoogopgeleide, slimme, verstandige en goede posiEes bekledende
biculturele RoFerdammers in de  gemeentelijke communicaEe is echter beperkt. 

Dat  gebrek wordt niet gecompenseerd door de achtergrond van de burgemeester.

De communicaEeplaHorms  van de gemeente RoFerdam zijn dus 

NIET IN BALANS

Autochtoon is slim en ‘in the lead’



Slim Eenvoudig

Autochtoon  is slim



Deze video over een sportdag in Ahoy staat model voor wat er in veel RoIerdam-communicaKe gebeurt:

de leiders zijn autochtone Nederlanders, het merendeel van de kinderen is bicultureel. Dit zijn de

beelden waarmee we RoIerdammers van jongs af aan socialiseren. Het is raadzaam dat te veranderen.

Autochtoon is slim en ‘in the lead’



Leuk - de taal van 
jongeren ?

of

Denigrerend en 
stigmatiserend ?

Woorden zijn niet neutraal



Woorden zijn niet neutraal

Bevindingen 



Ongeveer de helft van de biculturele Rotterdammers is geboren in Nederland

en kunnen net zo min integreren in een samenleving die altijd al van hen is

geweest als autochtone Nederlanders.

De directe koppeling van het begrip integratie aan het begrip multiculturele

samenleving roept daarom geregeld ergernis op.

De begrippen integratie en inburgering gelden uitsluitend voor nieuwkomers,

zoals vluchtelingen. De begrippen gelden niet voor in Nederland geboren of

gepolderde Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of andere streepjes-

Rotterdammers.

Woorden zijn niet neutraal



Het is een echte stadssafari

Gebruiken we het woord 
safari ook als we een 
kijkje gaan nemen in 

Hillegersberg ?

Woorden zijn niet neutraal



De Ktel van deze brochure suggereert volgens sommigen dat

statushouders een probleemgroep zijn die (met harde hand)

moet worden aangepakt. We pakken geluidsoverlast aan - we

pakken straaKnKmidaKe aan - we pakken criminaliteit aan - en

we pakken statushouders aan. De foto bevesKgt bovendien

wíe de mensen zijn die moeten worden aangepakt: moslima’s

.
“We gaan dit doen door een brede, intensieve, integrale en 

niet-vrijblijvende aanpak.”

Veel woorden die weinig zeggen. En niet-vrijblijvend klinkt als 

repressief: “ze willen niet dus moeten we ze dwingen”

Woorden zijn niet neutraal - beelden zijn niet neutraal



“Dat zij duurzaam en economisch zelfredzaam 
zijn en meedoen in de maatschappij”  

“Dat zij in een stad wonen waar zij alle ruimte 
krijgen om hun ambities waar te maken”

Woorden zijn niet neutraal



Waarom geen foto’s van dit prachtige Afghaanse restaurant bij
Pathé De Kuip? Laat ook de succesverhalen zien van vluchtelingen
die hun eigen passie hebben gevolgd en daarmee succesvol zijn !

Inspelen op ambi?es - niet op zelfredzaamheid



“In Nederland” wordt vaak gezien als moraliserend,

het opgeheven vingertje. Alternatieven:

Ik kies mijn eigen partner

of

Kies jij je eigen partner?

Woorden zijn niet neutraal



Te weinig inclusieve communicatie

Bevindingen 



Te weinig inclusieve communica?e



Te weinig inclusieve communicatie



Aantal Facebook-posts over feestdag in 12 maanden

-

Religieuze feestdagen 2018/2019
Kerst 16 posts
Ramadan 0 posts
Id el-Fitr (Suikerfeest) 0 posts
Id el-Adha (Offerfeest) 0 posts
Holi 0 posts
Diwali 0 posts

Te weinig inclusieve communicatie



Ja Ja

Nee

Te weinig inclusieve communicatie



Goede intenties en ook goede voorbeelden

Bevindingen 



Rotterdam Make It Happen gaat vaak over Ambitie
- los van de achtergrond die je hebt.

Goede voorbeelden



De website werkenvoorrotterdam.nl biedt veel positiefs. Vooral de oververtegenwoordiging van

portretten van biculturele Rotterdammers is hier opvallend, zeker omdat deze op andere

communicatieplatforms van de gemeente Rotterdam zo ondervertegenwoordigd zijn.

Goede voorbeelden



Samenvattend

Bevindingen 



… kijkend naar het totaal van gemeentelijke 
communicatieplatfoms, is de balans niet goed

de sterke nadruk op problemen bij
biculturele Rotterdammers…

…die grotendeels moeten worden
geholpen…

…door autochtone Nederlanders…

…die veelal in the lead zijn…

…tenzij ze sporten, dansen of feesten…

…terwijl we de volle collegezalen van
Erasmus bijna nooit tonen…

…of de talloze en succesvolle artsen,
ICT’ers, juristen, ondernemers…

…díe onbalans dóet wat met mensen…

Onbalans in totaal van communicatieplatforms 



Niet zichtbaar in gemeentelijke communicaEe: 
Volle collegezalen Erasmus  (Foto ANP)

Wel zichtbaar in gemeentelijke communicatie:
Biculturele schoonmakers

Biculturele jongeren “krijgen van ervaren 
vakmensen het schoonmaakvak geleerd”

Volle collegezalen 
met  biculturele

jongeren

Onbalans

Onbalans in totaal van communicatieplatforms 



Werk aan de winkel!
Aan de slag met…

- onszelf (interne workshops)
- onze organisatie (sturen op)
- onze eigen uitingen
- onze leveranciers
- onze inwoners (focusgroepen)
-…
- …





Het begint bij jezelf
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De bijeenkomst heeft mij meer inzicht gegeven in mijn eigen
onbewuste vooroordelen

De bijeenkomst heeft mijn vaardigheid vergroot om
onbewuste vooroordelen te herkennen

De bijeenkomst heeft mij meer inzicht gegeven in wat ik er
zelf aan kan doen

Ik vind het belangrijk dat er in de hele organisatie aandacht
wordt gevraagd voor onbedoelde vooroordelen
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam

Fotoproject ‘Move over I’m next’
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam

Doen we het beter? We gaan het onderzoeken in 2021!
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Keuzes vallen op en geven soms discussie…

Inclusieve communicatie in Rotterdam

Stellingen:

1. In mijn gemeente is dit niet zo’n probleem

2. Je kunt alleen maar inclusief communiceren als je organisatie ook inclusief is

3. Ik heb zelf geen (onbedoelde) vooroordelen

4. Ik vind dat we dit onderwerp groter maken dan het eigenlijk is


