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Overheidscommunicatie 

 

 

"purposive attempts to inform or influence behaviours 
in large audiences within a specified time period  

using an organized set of communication activities 
and featuring an array of mediated messages in 

multiple channels"   
 

(Atkin & Rice, 2013: p.3) 







Communicatie aanpassen? 

Aan de doelstelling: 

   aandacht  informatie  attitude  gedrag 

 

Aan de doelgroep:  

   gender, leeftijd, afkomst, taal, … 



Taal = woord én beeld 

 Korte woorden en zinnen 

 Actieve werkwoorden 

 Duidelijke instructies: wie, 
wat, waar, wanneer 

 Vermijd: nuances, jargon, 
moeilijke/lege woorden 

 Vertaal: complexe/ 
onbekende topics voor 
nieuwkomers 

 Sluit aan op bestaande 
referentiekaders 

 Toon lokale context 

 Herkenbare culturele 
elementen 

 Vermijd stereotypes 

 



Case study: VDAB 
  



Herkenning en identificatie 

Meer dan wat kleur op een plaatje 
 Woorden: getuigenissen, gewone taal 
 Beelden: dagelijks leven (authenticiteit) 

 
Leer je doelgroep kennen! 
 Afkomst, identiteit, leescultuur, mediagebruik  
 Interpretaties van woorden en beelden 

 
 Pretesten / ‘co-creation’  verspreiding  
evaluatie 

 



Identificatie 



Participatieproject 
www.sesamopenu.be 

Bereiken we kwetsbare gezinnen met  
kinderboeken die hun leefwereld positief weerspiegelen? 
 

 2012-13: literatuuronderzoek, terreinverkenning en 
netwerkontwikkeling 

 2013-14: creatieve talenten begeleiden en in contact 
brengen met kansarme gezinnen 

 2014-15: uitgeven 6 kinderboeken, publicatie van alle 
resultaten van het project 



Contact en inspiratie 

“Kinderen lachten toen er sprake was een zwarte prinses.  
In hun eigen verhalen werden overwegend Vlaamse namen 
gebruikt, ook al zaten er nauwelijks kinderen van Vlaamse 
origine in de klas.”  



De brocolireus 

“De namen van de hoofdpersonages 
klonken dan wel exotisch, maar het 
avontuur over juffen die ontvoerd 
worden door een reus, had iedere  
klas kunnen overkomen.  
Op het einde verkoos de held een  
pak friet boven een tajine.”  



Talen 

 Brio taalbarometer Brussel (2013): 

• Steeds meer gezinnen spreken naast de officiële 
talen nog een andere taal.  

• Herkenning op basis van gedeelde meningen of 
waarden, solidariteit 

• Referentiekader waarin verschillende talen 
thuishoren 

• Na Brussel, andere Belgische steden? 

 

 



Waardering thuistaal 
www.nik-nak.eu 

• Tweetalige voorleesboekjes 

• Nederlands + een andere taal 

• Diversiteit vanzelfsprekend 

 



 

Verbal Vision 

www.verbalvision.be 

Ingrid.Tiggelovend@verbalvision.be 

 

Instituut voor Mediastudies 

joyce.koeman@soc.kuleuven.be 

 

Nik-nak 

www.nik-nak.eu 

chris@nik-nak.eu 
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