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Inleiding 
 
 
 
Veel organisaties maken gebruik van printmedia om een boodschap aan een  
publiek over te maken. Een communicatieboodschap kan een verschillende 
bedoeling hebben: een thema of organisatie onder de aandacht brengen, 
informatie geven en/of overtuigen van het belang van bepaald gedrag. Wat ook 
de bedoeling is, wie met zijn boodschap een publiek wil bereiken, houdt best 
zoveel mogelijk rekening met de vragen en wensen van het doelpubliek.  
 
De toenemende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving beïnvloedt de 
dagelijkse praktijk van een waaier aan communicatieprofessionals zoals grafisch 
vormgevers, communicatiemedewerkers, vertalers, tekstschrijvers, 
communicatiewetenschappers,… Tot nu toe is het nog weinig bekend hoe men 
een multicultureel publiek bij voorkeur aanspreekt. Welke boodschappen werken, 
welke niet? Speelt de vormgeving een rol? Vragen beelden extra aandacht? 
Welke teksten spreken het meeste aan?   
 
Met de enquête Stem in kleur zoeken we of er een verband bestaat tussen 
socio-demografische en cultuurspecifieke kenmerken van doelgroepen met 
verschillende etnische origine en hun kennis en houding ten aanzien van sociale 
thema’s. Wat is de kennis over en ervaring met sociaal wonen of het 
samenleven in de stad? Speelt religie een rol bij preventiecampagnes over 
borstkanker? Vervolgens gaan we ook na of er een verband is met een voorkeur 
voor tekst of beeld. Welke foto’s en woorden spreken wie aan? Wie droomt er 
van Marrakech en wie van New York? Wie vindt patronen van mozaïek mooi, wie 
de strakke tegel. Wie leest graag een tekst in de eigen taal? Kortom, wat bepaalt 
de communicatievoorkeur van iemand?  
 
Deze enquête is een onderdeel van het project Woord in Beeld, een 
verkennend onderzoek naar gerichte communicatie met een multicultureel 
publiek. Met dit project zoeken we een antwoord op twee vragen: (1) hoe 
kunnen organisaties communiceren met een multicultureel publiek en/of 
verschillende etnische groepen? (2) wat kan de bijdrage van 
communicatieprofessionals zijn om schriftelijke communicatie begrijpelijker en 
aantrekkelijker te maken voor verschillende etnische groepen?  
 
Dit project wordt gesteund door de (ex-)minister van Wonen, Inburgering, 
Stedenbeleid en Binnenlands bestuur, de heer Marino Keulen in het kader van 
managers van diversiteit en door de bestendig afgevaardigde Marc Wellens van 
de provincie Antwerpen.  
 
 
 
 
Joyce Koeman, doctoraal onderzoekster KULeuven  
Ingrid Tiggelovend, Verbal Vision vzw  
Heidi Zwaenepoel, Verbal Vision vzw  
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1.Opzet van de enquête  
 
 
 
 
1.1 Aanleiding  
 
Uit onderzoek blijkt dat teveel (overheids) informatie niet gelezen of opgemerkt 
wordt door anderstaligen, nieuwe Belgen, kansarmen en/of laaggeschoolden. Dit 
heeft tot gevolg dat ze minder goed geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld 
borstkankerpreventie, opleidingen, huursubsidies, werkgelegenheid…  
 
Verbal Vision vzw vraagt zich af of schriftelijk communicatiemateriaal, zowel beeld 
als tekst, meer op communicatievoorkeuren van deze doelgroepen moet afgestemd 
worden. Communicatiemateriaal dat de aandacht trekt en begrijpelijk is, vergroot 
de kans tot aanvaarding van de boodschap en tot actie bij de lezer. Wat de 
aandacht trekt en begrijpelijk is, wordt bepaald door taal- en beeldgebruik maar ook 
door de kernboodschap van bijvoorbeeld een affiche of folder.  
  
Om tot aanbevelingen te komen die bruikbaar zijn binnen de non-profitsector, is het 
project Woord in Beeld, rond vijf sociale domeinen opgebouwd: leren, werken, 
wonen, gezondheid en multicultureel samenleven. Aan elk van deze domeinen is 
een specifieke organisatie gekoppeld om bevragingen begrijpelijk en herkenbaar te 
maken voor de deelnemers aan het verkennend onderzoek.  
 
Vijf organisaties gaven de toestemming om hun communicatiemateriaal te bevragen 
bij een cultureel divers publiek. Dit zijn de VDAB, de dienst huisvesting van de stad 
Gent, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (ViGez), 
de Universiteit Antwerpen en de dienst Diversiteit van de stad Mechelen.  
 
 
Domein   Onderwerp   Organisatie   Doelgroep  
Gezondheid   Borstkankerpreventie  VIGez  Laaggeschoolde allochtone 

vrouwen > 40 jaar  

Werk   Werk zoeken   VDAB   Allochtonen kansarmen 
tussen 20 en 50 jaar  

Wonen   Sociale huisvesting 
promoten 

Stad Gent   Kansarme allochtonen en 
autochtonen  

Onderwijs   Studenten werven  
 

Universiteit Antwerpen  Allochtone jongeren 

Samenleven   In diversiteit samenleven   Diversiteit stad Mechelen   Allochtone middenklasse  

 
 
Verbal Vision vzw nam diepte-interviews af en organiseerde groepsgesprekken. 
Het kwalitatieve, verkennende onderzoek wilden we aanvullen met meer 
kwantitatieve gegevens over tekst en beeldgebruik. Een enquête leek een 
geschikte onderzoeksmethode.   
 
 
 
1.2  Wat willen we te weten komen? 
 
Met de enquête Stem in kleur peilen we achter de communicatievoorkeuren voor 
beeld en tekst én de kennis, ervaring en houding ten aanzien van een 
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organisatie en/of thema. De vijf centrale thema’s zijn leren, wonen, werken, 
gezondheid en samenleven. We gaan na in welke mate persoonlijke en 
cultuurspecifieke kenmerken een rol spelen.  
 
Samen met deze inhoudelijke vragen willen we nagaan of een digitale en 
schriftelijke enquête een efficiënte onderzoeksmethode is bij een cultureel divers 
publiek.  
 

Een eerste reeks vragen onderzoekt de voorkeur voor foto’s:  
- Welke foto’s van mensen van verschillende origine trekken de aandacht?  
- Welke foto’s van gebouwen, landschappen en voedsel trekken de 

aandacht?  
- Welke patronen en letters trekken de aandacht?  

 
Een tweede reeks van vragen gaat de voorkeur voor teksten, talen en 
woorden na.  
- Wie leest er graag zakelijke teksten, wie persoonlijke?  
- Aan wat doet een thema denken?  
- In welke taal worden bij voorkeur folders gelezen?   

 
Een derde reeks van vragen peilt naar kennis en houding ten aanzien van 
een organisatie en/of een thema. Deze vragen variëren naargelang het 
thema.  

 
 
Let wel: deze enquête is slechts een onderdeel van het project Woord in Beeld.  
De resultaten van deze kwantitatieve bevraging moeten dan ook samen met de 
resultaten van de diepte-interviews, de groepsgesprekken en de herwerking van 
het communicatiemateriaal door de studenten van Sint-Lucas begrepen worden. 
Meer info over het project Woord in Beeld vind je op www.verbalvision.be  
 
 
 

 
1.3  De vragenlijst  
 
De enquête bestaat uit 4 blokken. Het invullen van blok A, B en C waren een 
voorwaarden om blok D te kunnen invullen.  
 

A. Tien reeksen van telkens 6 beelden  
B. Vijf themablokken met telkens 5 vragen en enkele subvragen over leren, 

werken, wonen, gezondheid en samenleven. De deelnemers moesten 
minstens 1 themablok invullen. Nadien stond het hen vrij om nog één of 
meerdere thema’s verder in te vullen.   

C. Persoonsgegevens: met vragen over de socio-demografische en 
cultuurspecifieke kenmerken van de deelnemers. 

D. Deelname aan de wedstrijd. Wie aan de enquête deelnam, kon prijzen 
winnen door de lievelingskleur van politicus Wouter Van Bellingen en 
schrijfster Rachida Lamrabet te raden.  

 
 
 
1.4. Digitaal en schriftelijk 
 
De enquête was aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en met voldoende 
structuuraanduiders opgesteld. De foto’s konden geselecteerd worden via een 
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eenvoudige klik op de gekozen foto. Ook de meerkeuzevragen waren eenvoudig 
aan te vinken. Er was slechts één open vraag waar de deelnemers maximaal 15 
woorden konden invullen. De wedstrijd tenslotte diende als lokkertje.  
 
De enquête was online te consulteren op de website van Verbal Vision vzw van 
23 februari tot 30 juni 2009. Er is getracht om via verschillende kanalen de 
online enquête onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk 
cultureel divers publiek. De enquête werd bekendgemaakt via een persbericht, 
via de partners van het project Woord in Beeld en via massale digitale mailings 
hoofdzakelijk in de non-profitsector. Uiteindelijk hebben 780 deelnemers de 
enquête digitaal ingevuld.  
 
Om ook diegenen die zich niet begeven in het digitale verkeer aan het woord te 
laten, trokken vrijwilligers van Verbal Vision vzw de boer op.  
Ze trokken naar ontmoetingsplaatsen van een multicultureel publiek in de 
provincie Antwerpen, bijvoorbeeld de Jobbeurs van Kifkif, de Internationale 
Vrouwendag in Turnhout, Werkwinkels in Antwerpen, een voordracht over de 
islam in het Atlasgebouw, park Spoor Noord, de bibliotheek…  Ook werden er 
enquêtes afgenomen bij cursisten die een VDAB-opleiding of lessen Nederlands 
volgden. Wie de enquête schriftelijk invulde, kreeg steeds een gadget ter 
attentie. Op die manier participeerden ook lager geschoolden. Uiteindelijk 
werden 289 enquêtes schriftelijk ingevuld.  
 
In totaal telden we 1.040 geldige enquêteformulieren. Slechts drie personen 
hebben de prijsvraag correct ingevuld. Zowel Rachida Lamrabet als Wouter Van 
Bellingen hebben dezelfde lievelingskleur, namelijk flock green. Nog 9 andere 
deelnemers kregen een prijs toegestuurd.  
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2.Wie zijn de deelnemers aan de 
enquête?   
 
 
 
 
2.1. Aantal deelnemers  
 
In totaal hebben 1040 deelnemers de enquête succesvol ingevuld, waarvan 666 
autochtonen en 374 deelnemers met een niet-Belgische origine1. Dat wil zeggen 
dat meer dan 1/3 van de deelnemers (35,8%) roots in het buitenland heeft.   
 
Het merendeel zijn vrouwen (71,2% tegenover 28,8% mannen). De gemiddelde 
leeftijd is 34,5 jaar oud, waardoor een groot deel (67,4%) ook tot de werkende 
bevolking behoort. Ongeveer 1 op 5 (21,5%) studeert nog en 7,1% was op het 
moment dat ze de enquête invulden op zoek naar werk. Slechts een kleine groep 
gepensioneerden (1,6%) en huismannen/-vrouwen (2,2%) werd via de enquête 
bereikt. De steekproef is niet alleen overwegend vrouwelijk en jonger dan 50 
jaar, maar ook relatief hoog opgeleid: bijna tweederde van de deelnemers heeft 
een diploma uit het hoger onderwijs (34% hogeschool en 32,2% universitair 
diploma); slechts 5,1% heeft enkel een diploma uit het lager onderwijs behaald. 
Van onze deelnemers heeft 28,6% een diploma uit het middelbaar onderwijs, 
maar ook hier hebben de meesten een hogere graad behaald (21,2%). 
 
 
Tabel 1: Socio‐demografische kenmerken van autochtone en allochtone deelnemers in % 
    Autochtoon 

(n=666) 
Allochtoon 
(n=374) 

Totaal 
(n=1040) 

Sekse*  Man  25,4  34,9  28,8 
  Vrouw  74,6  65,1  71,2 
Leeftijd*   18‐30  36,7  56,2  43,7 
  31‐50  47,3  38,4  44,1 
  50+  16,0  5,4  12,2 
Hoogste 
opleiding/diploma* 

Lager onderwijs 
1,1  12,5  5,1 

  Lager Middelbaar  4,2  13,1  7,4 
  Hoger Middelbaar   17,2  28,3  21,2 
  Hogeschool  39,2  24,5  34,0 
  Universiteit  38,3  21,5  32,3 
Hoofdactiviteit*  Ik studeer  15,4  32,4  21,5 
  Ik werk  78,1  48,5  67,4 
  Ik zoek werk  3,3  13,9  7,1 
  Ik doe het huishouden  1,4  3,8  2,2 
  Ik ben op pensioen  1,8  1,3  1,6 
Noot: * = significante verschillen tussen autochtone en allochtone respondenten (p<.05) 

 

                                                 
1 Wanneer de respondent als zijn/haar ouders in België geboren zijn, spreken we van een autochtoon. 
Wanneer de respondent in het buitenland geboren is, of één van beide ouders, spreken we van een 
allochtoon of van een deelnemer met een niet-Belgische origine.  
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Over het algemeen zien we dat de autochtone en allochtone deelnemers op heel 
wat socio-demografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding en werken/ 
studeren) verschillen.  
 De autochtone deelnemers zijn overwegend vrouwen (74,6%), 30-plussers 

(63,3%), hoger opgeleid (77,5%) en werkend (78,1%).  
 Bij allochtonen vinden we relatief meer mannelijke deelnemers (34,9%), 18 

tot 30-jarigen (56,2%) en deelnemers die lager opgeleid zijn (12,5%) of nog 
studeren (32,4%).  

 Ook het percentage werkzoekenden ligt bij de allochtone deelnemers 
(13,9%) hoger dan bij autochtone deelnemers (3,3%).  

 
 

2.2. Vergelijkingen op basis van geboorteland en nationaliteit 
 
De groep allochtone deelnemers is te klein om structurele vergelijkingen te 
maken naar afkomst, onder meer ook omdat we enkel op hun eerste en/of 
tweede nationaliteit kunnen afgaan. Bij bijna 1 op 4 weten we niet exact waar 
hun roots liggen, omdat ze enkel de Belgische nationaliteit hebben. 
 
 
Tabel 2: Allochtone deelnemers naar afkomst, gebaseerd op eerste en tweede nationaliteit 

  Aantal  Percentage 

enkel Belgische nationaliteit  88  23,5 

Turks  23  6,1 

Marokkaans  120  32,1 

Afrikaans  30  8,0 

Oost‐Europees  18  4,8 

West‐Europees  54  14,4 

Midden‐Oosten  28  7,5 

Overige (Zuid‐Amerika, Chinees…)  13  3,5 

Totaal  374  100,0 

 
 
 56,6% is zelf in het buitenland geboren (eerste generatie) en bij 44,4% is 

één van beide ouders in het buitenland geboren (tweede generatie) 
 6/10 allochtonen heeft de Belgische nationaliteit: 39,3% daarvan heeft een 

dubbele nationaliteit en 23,5% heeft enkel de Belgische nationaliteit. 
 Vooral Turken (78,3%) en Marokkanen (65,8%) hebben zowel de Belgische 

als Turkse/Marokkaanse nationaliteit 
 51,1% definieert zichzelf in eerste instantie niet als Belg/Vlaming en 12% 

voelt zich evenzeer Belg als niet-Belg. Vooral Turken en mensen uit het 
Midden-Oosten definiëren zichzelf eerder op basis van hun land van 
herkomst. 

 55,3% van de allochtonen is moslim, 17,7% zegt niet religieus te zijn en 
16,6% is katholiek 

 Circa tweederde van de ondervraagde allochtonen spreekt thuis Nederlands 
(al dan niet met een andere taal) en geeft aan het Nederlands ook het 
beste/even goed als een tweede taal te spreken. 
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3. Over de beelden  
 
 
 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, maar zegt een beeld evenveel en 
hetzelfde aan iedereen? Het eerste deel van de enquête bestaat uit een reeks 
van telkens 6 beelden met als kernvraag: welk beeld trekt uw aandacht?  
 
We lezen de beelden van links naar rechts en van boven naar onder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Beelden met mensen 
 
Beeld 1. Het individu, een stel of een groep?  
 

 
 
 
Tabel 3: Keuze voor individu, stel of groep 

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Marokkaanse jongen  4,1%  5,4%  4,6% 

Blanke en Marokkaanse jongen  27,1%  14,7%  22,7% 

Groep jongeren   26,4%  33,4%  28,9% 

Afrikaans meisje  19,7%  9,2%  16,0% 

Marokkaans en Turks meisje  9,5%  10,1%  9,7% 

Groep vrienden en familie  13,3%  27,2%  18,2% 

 
      6 

 
      1 

 
      2 

  
      3 

 
      4 

 
      5 
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Deelnemers konden kiezen uit afbeeldingen waarop mensen alleen of met 
meerdere personen werden afgebeeld. Hebben deelnemers eerder gekozen voor 
het individu, een stel of een groep mensen? Voor jongens, meisjes of een 
familie?  Het meest populaire is de gemengde groep jongeren (rechtsboven) met 
28,9%. Allochtonen kiezen duidelijk voor beelden van mensen in groep, en niet 
voor individuen. Bij autochtonen trekken ook de blanke en Marokkaanse jongen 
(27,1%) de aandacht; ook het Afrikaanse meisje trekt opmerkelijk meer de 
aandacht dan bij allochtonen. De Marokkaanse jongen krijgt de minste aandacht.  
 
 
Beeld 2. Wit of zwart, traditioneel of modern, jong of oud?  
 

 
 
 
Tabel 4: Wit of zwart, traditioneel of modern, jong of oud?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Marokkaanse volwassen vrouw  7,4%  9,2%  8,1% 

Marokkaans meisje met bril  35,5%  38,3%  36,5% 

Afrikaanse volwassen vrouw  19,5%  12,0%  16,8% 

Turkse man met pet  23,7%  20,9%  22,7% 

Marokkaanse jongen  6,6%  9,8%  7,8% 

Afrikaanse man  7,3%  9,8%  8,2% 

 
 
Bij de afbeeldingen van de individuen trekt het Marokkaanse meisje met bril 
veruit de meeste aandacht van zowel autochtone (35,5%) als allochtone 
deelnemers (38,3%). Vervolgens trekken de Turkse man met pet en de 
Afrikaanse vrouw de aandacht. De Marokkaanse jongen, de Marokkaanse vrouw 
met sjaal en de Afrikaanse man trekken het minst de aandacht van de 
deelnemers aan de enquête.  
 
 
Beeld 3. Welk duo ?  
Een derde groep afbeeldingen van personen betreft een selectie van beelden van 
vrouwen. Hier vinden we duidelijke verschillen in de voorkeuren van autochtone 
en allochtone respondenten.  
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Tabel 5: Welk duo?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Afrikaanse vrouw met blanke vrouw  12,9%  15,1%  13,7% 

Twee Afrikaanse vrouwen  35,0%  14,5%  27,7% 

Turks meisje en Marokkaans meisje met bril   30,8%  35,3%  32,4% 

Blanke vrouw met Marokkaanse vrouw   3,6%  12,1%  6,6% 

Afrikaanse meisje met Marokkaanse vrouw  8,6%  14,0%  10,5% 

Afrikaans meisje met blanke vrouw   9,1%  9,0%  9,1% 

 
 
Bij autochtonen trekken de twee Afrikaanse meisjes de meeste aandacht; bij 
allochtonen trekken het Turkse en Marokkaanse meisjesduo veruit de aandacht. 
De twee duo’s met daarbij de vrouw met hoofddoek trekken opmerkelijk meer de 
aandacht bij allochtonen dan bij autochtonen.  
 
 
Beeld 4. Welke man trekt de aandacht?  
 

 
 



13 
 

Tabel 6: Welke man trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Marokkaanse man in vrijetijdskleding  3,6%  7,4%  5,0% 

Afrikaanse man in vrijetijdskleding   35,5%  15,4%  28,4% 

Westerse man in vrijetijdskleding  14,9%  8,8%  12,7% 

Marokkaanse man in zakelijke kleding  3,6%  12,1%  6,6% 

Afrikaanse man in zakelijke kleding   25,3%  29,1%  26,7% 

Westerse man in zakelijke kleding  17,0%  27,2%  20,6% 

 
 
Als laatste in deze reeks werden verschillende foto’s van mannen met een zekere 
zakelijke of succesvolle uitstraling voorgelegd. Ook hier werden significante 
verschillen gevonden tussen autochtonen en allochtonen. 
Meest populair zijn de afbeeldingen met de Afrikaanse mannen. De autochtonen 
kiezen voor de vrijetijdskleding, de allochtonen voor de zakelijke kleding. Ook de 
Westerse man in zakelijke kleding scoort hoog bij allochtonen. Het lijkt erop dat 
zakelijke kleding meer door allochtonen geapprecieerd wordt en vrijetijdskleding 
meer door autochtonen. Dit heeft misschien te maken met het profiel van de 
allochtone (eerder mannelijk) en autochtone (eerder vrouwelijk) deelnemers. De 
Marokkaanse man in zakelijke en vrijetijdskleding en de Westerse man in 
vrijetijdskleding vallen buiten de prijzen.  
 
 
 
 
 
3.2. Beelden met gebouwen, landschappen en voedsel  
 
 
Beeld 5. Welk landschap trekt de aandacht? 
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Tabel 7: Welk landschap trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Amerikaanse stad   11,2%  16,0%  12,9% 

Turks landschap  23,8%  19,3%  22,2% 

Afrikaans landschap  17,5%  13,6%  16,1% 

Belgisch landschap  9,5%  14,9%  11,5% 

Oost‐Europees landschap  29,7%  24,7%  27,9% 

Marokkaans landschap  8,3%  11,4%  9,4% 

 
 
In een eerste set van zes landschappen trekt het Oost-Europese en het Turkse 
berglandschap de meeste aandacht. Autochtonen worden vervolgens 
aangetrokken door het Afrikaanse landschap, allochtonen door de stad. De 
Marokkaanse stad trekt bij beide partijen het minst de aandacht. 
 
 
 
Beeld 6. Welk gebouw trekt de aandacht?  
 

 
 
 
 
Tabel 8: Welk gebouw trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Marokkaans gebouw  16,3%  25,7%  19,6% 

Oost‐Europees gebouw  8,9%  5,7%  7,8% 

Belgisch gebouw  21,1%  19,9%  20,7% 

Turks gebouw  22,4%  15,3%  19,8% 

Afrikaans gebouw  2,6%  5,2%  3,5% 

Amerikaans gebouw  28,7%  28,1%  28,5% 
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Wat de aandacht voor specifieke gebouwen betreft zijn er niet zoveel verschillen 
tussen autochtonen en allochtonen. Het grootste gedeelte van alle deelnemers 
kiest als aandachtstrekker voor het moderne Amerikaanse gebouw (28,5%), 
gevolgd door een fragment van het Atomium (20,7%). Allochtonen verkiezen 
daarvoor wel het Marokkaanse gebouw, autochtonen het Turkse gebouw. Het 
Afrikaanse en Oost-Europese gebouw kan weinigen bekoren.  
 
 
Beeld 7. Welk gebedshuis trekt de aandacht?  
 

 
 
Tabel 9: Welk gebedshuis trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Oost‐Europees gebedshuis  15,2%  8,9%  12,9% 

Amerikaans gebedshuis  33,0%  17,6%  27,5% 

Belgisch gebedshuis  14,7%  12,7%  14,0% 

Turks gebedshuis  16,5%  34,7%  23,0% 

Afrikaans gebedshuis  7,9%  7,3%  7,7% 

Marokkaans gebedshuis  12,7%  18,7%  14,9% 

 
 
Een set beelden brengt gebedshuizen in het bijzonder onder de aandacht. De 
grootste aandachttrekker hier is het moderne gebedshuis in fel groenblauwe 
kleuren (27,5%), vooral autochtonen worden hierdoor aangetrokken (33%). 
Allochtonen verkiezen eerder het Turkse gebedshuis linksonder (34,7%) of het 
Marokkaanse gebedshuis rechtsonder (18,7%). Het Afrikaanse gebedshuis trekt 
het minst de aandacht. 
 
 
 
Beeld 8. Welk voedsel trekt de aandacht?  
 
Omdat voedsel ook een sterk cultureel karakter kan hebben, is ook gepeild naar 
de aandacht voor specifieke gerechten via onderstaande afbeeldingen. Het 
Marokkaanse eten trekt de meeste aandacht (27,9%) en in het bijzonder de 
aandacht van allochtonen (36,3%). Behalve de tajines vinden autochtonen ook 
het Afrikaanse eten interessant (23,7%) en trekt het Vlaamse gerecht met 
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witloof ook nog de aandacht (21%). Bij allochtonen is die interesse veel minder 
voor het Belgische eten maar is er wel veel aandacht voor de hamburger met 
frietjes. Het Oost-Europese eten trekt het minst de aandacht.  
 

 
 
Tabel 10: Welk voedsel trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Oost‐Europees eten  7,3%  6,0%  6,8% 

Afrikaans eten  23,7%  15,4%  20,8% 

Marokkaans eten  23,3%  36,3%  27,9% 

Belgisch eten  21,0%  10,8%  17,4% 

Amerikaans eten  13,9%  19,8%  16,0% 

Turks eten  10,9%  11,7%  11,2% 

 
 
 
3.3 Beelden van patronen en letters  
 
Beeld 9. Welk patroon trekt de aandacht?  
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Tabel 11: Welk patroon trekt de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Turkse patronen  4,7%  8,4%  6,0% 

Oost‐Europese patronen  46,2%  34,3%  41,9% 

Marokkaanse patronen  14,6%  19,5%  16,4% 

Grijze getinte tegelpatronen  4,7%  4,1%  4,5% 

Belgische patronen  13,6%  16,2%  14,5% 

Afrikaanse patronen  16,3%  17,6%  16,7% 

 
 
Op het vlak van patronen lopen de meningen vrij gelijklopend. De kleurrijke 
Oost-Europese eieren trekken de meeste aandacht bij beide doelgroepen 
(41,9%). Daarnaast krijgen ook de kleurige Afrikaanse en Marokkaanse patronen 
een zeker aandachtsniveau. Allochtonen grijpen eerder naar de Marokkaanse 
mozaïeken, autochtonen naar de Afrikaanse patronen. De grijze tegelpatronen 
scoren veruit het zwakst. Waarschijnlijk speelt de kleur bij de keuze een grote 
rol.  
 
 
Beeld 10. Welk letters trekken de aandacht?  
 

 
 
 
Tabel 12: Welke letters trekken de aandacht?  

  autochtoon  allochtoon  Totaal 

Belgische krant  44,2%  38,3%  42,1% 

Oost‐Europees tijdschrift  6,0%  6,3%  6,1% 

Arabische krant  19,0%  31,7%  23,5% 

Afrikaans tijdschrift  2,1%  2,7%  2,3% 

Turkse krant  3,5%  6,8%  4,7% 

Amerikaanse krant  25,2%  14,2%  21,3% 
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Tenslotte hebben de deelnemers ook nog de typografie van kranten of 
tijdschriften beoordeeld. Zowel bij autochtonen (44,2%) als allochtonen (38,3%) 
trekt de Belgische krant in de eerste afbeelding de meeste aandacht. Veel  
allochtonen (31,7%) hebben daarnaast ook aandacht voor de Arabische krant 
rechtsboven, terwijl autochtonen dan eerder oog hebben voor de Amerikaanse 
krant (25,2%) rechtsonder. Oost-Europese, Afrikaanse en Turkse kranten 
trekken het minst de aandacht.  
 
 
 
 
 
3.4. Conclusies over de beelden  
 
Het uittesten van beelden bij deelnemers is geen gemakkelijke opgave. Temeer 
daar we de oefening gemaakt hebben om beelden contextloos weer te geven en 
te laten beoordelen. Ook weten we niet altijd waarom een beeld precies die 
aandacht trekt. Is het omdat de man zwart is of omdat hij een pet draagt? 
Verschillende visuele aspecten van een beeld kunnen een kijker aanspreken. 
Daarom moeten we de volgende conclusies met een zekere omzichtigheid 
benaderen.  
 
Het valt bijzonder op dat sommige beelden de aandacht trekken, en andere 
veel minder of nauwelijks. Over het algemeen worden beelden van mensen in 
groep verkozen, zeker door allochtonen. Beelden van individuen genieten minder 
de voorkeur. Afrikaanse mensen trekken de aandacht van autochtonen, minder 
van de allochtone deelnemers. Jonge mensen trekken meer de aandacht en 
eerder meisjes dan jongens. Vrouwen met hoofddoek vallen meer op bij 
allochtonen dan bij autochtonen. Het lijkt erop dat zakelijke kleding meer door 
allochtonen geapprecieerd wordt dan door autochtonen. Wat betreft de aandacht 
voor landschappen loopt de belangstelling uiteen. Allochtonen worden iets meer 
aangetrokken door een moderne stad, autochtonen door een Afrikaans 
landschap. Allochtonen kiezen eerder voor een Marokkaans gebouw, autochtonen 
voor het Turkse gebouw. Autochtonen worden eerder aangetrokken door een 
modern gebedshuis, allochtonen door een gebedshuis van Turkse en/of 
Marokkaanse origine. Bij allochtonen valt het Marokkaanse eten het meest op, 
vervolgens het Amerikaanse eten. Bij autochtonen valt het Afrikaanse en 
Marokkaanse eten op, gevolgd door het Belgische eten. Wat betreft patronen 
vallen vooral de meest kleurrijke op. Nederlandstalige letters vallen het meest 
op. Arabische letters bij allochtonen, Engelse letters bij autochtonen.  
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4.Over de thema’s  
 
 
 
 
De deelnemers aan de enquête hadden de keuze om vragen over minstens één 
en maximaal vijf thema’s te beantwoorden. De vijf thema ’s zijn leren, werken, 
wonen, gezondheid (kanker) en multicultureel samenleven.   
 
 
 
4.1. Interesses voor verschillende thema’s 
 
Het sterkst gingen de interesses uit naar sociale thema’s over de multiculturele 
samenleving (66%), leren (60,6%) en werken (52,5%). Opvallend is dat 
allochtonen op alle thema’s een sterkere interesse vertonen dan autochtonen. 
Dit kan te maken hebben met een sterkere motivatie om de vragenlijst in te 
vullen of een grotere informatiebehoefte. 
 
 
Tabel 13a: Interesses voor verschillende thema’s bij autochtonen en allochtonen (in %) 

  autochtoon  allochtoon  totaal

Leren*  59,3  62,8  60,6 

Werken*  47,3  61,8  52,5 

Wonen*  40,1  48,4  43,1 

Gezondheid/kanker*  46,9  53,1  49,0 

Multiculturele samenleving*  65,8  66,4  66,0 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
Tabel 13b: Interesses voor verschillende thema’s bij autochtonen en allochtonen in absolute getallen  

  autochtoon  allochtoon  totaal

Leren*  395  235  630 

Werken*  315  231  546 

Wonen*  267  181  448 

Gezondheid/kanker*  302  172  474 

Multiculturele samenleving*  441  251  692 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
Deze cijfers hebben we verder uitgesplitst naar subdoelgroepen en komen we tot 
deze bevindingen:  

 Vrouwen (51,6%) zijn doorgaans sterker geïnteresseerd in info over 
kanker dan mannen (42,1%) 

 61% van de jongeren (18-30 jaar) is geïnteresseerd in info over werk 
vinden en opleidingen volgen tegenover 45% van de 31 tot 50-jarigen en 
48% van de 50-plussers. 

 Informatie over kanker wordt vooral door 50-plussers (60,7%) 
geapprecieerd. 

 55,3% van de eerste generatie allochtonen is geïnteresseerd in informatie 
over sociaal wonen, goedkoop lenen of het huren of kopen van een 
woning, tegenover slechts 39,8% van de tweede generatie. 
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 Moslims (68%) zijn duidelijk sterker geïnteresseerd in informatie over 
werk vinden en opleidingen volgen dan niet-moslims (54,4%) 

 Ook over kanker is er een hogere informatiebehoefte onder moslims 
(60,7%) dan niet-moslims (44,9%) 

 
 
 
 
4.2 Kennis en houding ten aanzien van leren  
 
Algemeen zien we dat alle deelnemers een diploma belangrijker vinden voor hun 
toekomst. Autochtonen zijn van mening dat het vinden van een job makkelijker 
is na een opleiding. Allochtonen zijn daarvan minder overtuigd. Autochtonen 
vinden leren prettiger, kennen meer mensen aan de hogeschool of universiteit, 
weten beter waar ze opleidingen kunnen volgen, lezen hierover meer.  
 
 
Tabel 14: Autochtonen en allochtonen die het eens zijn met de stellingen over het thema leren (in %) 

  autochtoon allochtoon  totaal 

Leren is prettig*  86,3  78,9  83,5 

Een diploma is belangrijk voor je toekomst  95,3  95,1  95,2 

Wie een opleiding volgt, vindt nadien makkelijker een job*  86,2  74,2  81,5 

Ik ken mensen die studeren of werken aan hogeschool/universiteit* 95,1  79,8  89,2 

Ik weet waar ik opleidingen kan volgen*  96,2  81,7  90,6 

Alleen studenten met de Belgische 
nationaliteit mogen aan een hogeschool of 
universiteit in België studeren* 

3,3  6,4  4,5 

Ik lees soms folders over opleidingen van 
een school*  88,5  72,4  82,3 

BAMA betekent Banen en Maatschappij*  2,8  14,8  7,4 

Noot: * = significante verschillen (p<.05) 
 
 
De cijfers meer opgesplitst naar specifieke doelgroepen:  
 Vrouwen (97%) vinden een diploma doorgaans iets belangrijker voor hun 

toekomst dan mannen (92%), zij kennen ook meer mensen die studeren of 
werken aan een hogeschool/universiteit en geven vaker (85%) dan mannen 
(75,5%) aan folders te lezen over opleidingen van scholen. 

 Mannen daarentegen zijn minder goed op de hoogte en denken vaker dat 
BAMA Banen en Maatschappij betekent. 

 Leren wordt vooral door eerste generaties als prettig ervaren (91,2%) terwijl 
slechts 63,2% van de tweede generatie leren prettig vindt en zelfs 20% het 
niet prettig vindt. 

 9/10 allochtonen van de tweede generatie geeft aan mensen te kennen die 
werken/studeren in het hoger onderwijs. Bij de eerste generatie geldt dit 
voor 7/10 allochtonen en zij kennen de term BAMA ook slechter. 

 
 
 

‘Saaie schoolbanken maar ook samen zijn met leeftijdsgenoten of geïnteresseerden, 
boeken lezen, mijn persoonlijke groei ontwikkelen.’ 

 
‘Constant bijblijven, nieuwe ideeën opdoen, open staan voor nieuwe dingen, dingen 
begrijpen en een verklaring vinden voor datgene waar je mee zit. 



21 
 

 
‘Beter werk, betere opvoeding kunnen geven aan mijn eigen kinderen later.’ 

 
‘Zichzelf ontwikkelen, vechten tegen vooroordelen van zowel medestudenten als 
instructieverantwoordelijken, zich uitgesloten voelen, anders bekeken worden, 
beledigingen ten aanzien van je thuistaal en dus van je ouders, je afkomst en jezelf als 
persoon, … zo goed als geen steun krijgen van leerkrachten, bijlessen Nederlands, 
enkel door ouders gestimuleerd worden, het omzetten van schaamtegevoel naar pure 
trots, investeren in talen om in het buitenland werk te zoeken.’ 

 
‘Verder geraken in het leven! Nieuwe kansen maken.’ 

 
‘Vooruit komen, iets bereiken, stem en aanzien krijgen van iedereen, het is 
tegenwoordig van groot belang om te leren!’ 

 
(een greep uit de vrije associaties over leren)  

 
 
 
 
4.3. Kennis en houding ten aanzien van werken  
 
Werken wordt door meer dan 4/5 van de deelnemers als prettig ervaren. 
Auchtonen vinden meer dan allochtonen dat wie werkt, meetelt in de 
samenleving. De werkwinkel is bij 7 op de 10 deelnemers bekend, de VDAB 
scoort aanzienlijk minder. Toch is het algemeen bekend dat je bij de VDAB 
opleidingen kan volgen.  
 
Allochtonen zijn doorgaans minder vertrouwd met de stellingen ‘Bij een 
werkwinkel kan ik terecht voor een vervangingsinkomen’ en ‘Ik kan een 
opleiding bij de VDAB volgen’ en ze vullen vaker ‘weet niet’ in. Ook zijn ze 
minder zeker over de stelling ‘Wie werkt, telt mee in de samenleving’. 
 
 
Tabel 15: Antwoorden van autochtonen en allochtonen op stellingen over het thema werken (in %) 

  autochtoon  allochtoon  totaal 

Bij een werkwinkel kan ik terecht voor een vervangingsinkomen*  3,6  12,8  7,4 

Ik kan een opleiding bij de VDAB volgen*  91,7  88,9  90,5 

Wie werkt, telt mee in de samenleving*  82,8  68,2  76,7 

Werken is prettig  84,3  82,3  83,4 

Ik ben al in een werkwinkel geweest  41,4  47,8  44,1 

Ik heb al een folder of een brochure van de werkwinkel gelezen  50,6  51,4  50,9 

Ik heb een opleiding bij de VDAB gevolgd*  17,6  27,5  21,7 

Ik ken de werkwinkel  72,0  66,1  69,5 

Ik ken de VDAB  32,2  34,3  33,1 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
Bij verdere verdieping zien we:  
 Ongeveer een derde van de ondervraagden weet niet of je terecht kunt in 

een werkwinkel voor een vervangingsinkomen, 61,7% van de vrouwen 
tegenover 48,8% van de mannen is er van overtuigd dat dit niet het geval is. 
Er zijn dus meer mannen (14%) die denken van wel. 



22 
 

 Vrouwen (85,2%) vinden werken over het algemeen prettiger dan mannen 
(79,2%). 

 Meer mannen (27,7%) dan vrouwen (29,2%) geven aan een opleiding bij de 
VDAB gevolgd te hebben. 

 Hoe ouder men wordt, hoe sterker men er van overtuigd is dat je meetelt in 
de samenleving als je werkt. 

 Jongere deelnemers vinden werken minder prettig (78%) dan oudere 
respondenten (88,6%). 

 31 tot 50-jarigen zijn het meest bekend met de VDAB en de werkwinkel 
(77,4%) 

 Brochures van de werkwinkel worden vooral door 31 tot 50-jarigen gelezen 
(57,9%); 

 Ze weten dan ook beter (93,7%) dan jongeren (88,5%) en 50-plussers 
(88,4%) dat je een opleiding bij de VDAB kunt volgen, 

 en hebben ook al vaker (29,9%) dan jongere (16%) of oudere (18,8%) 
mensen een opleiding bij de VDAB gevolgd. 

 De oudere leeftijdsgroep is ook beduidend minder vaak in een werkwinkel 
geweest: 36,2% tegenover 44,4% van de 18 tot 30-jarigen en 45,7% van de 
31 tot 50-jarigen. 

 Bij allochtone doelgroepen valt op dat de eerste generatie een groter belang 
hecht aan werk om mee te tellen in de samenleving (72,7%) dan de tweede 
generatie (62,7%). 

 De eerste generatie is ook al vaker in een werkwinkel geweest (54,5% 
tegenover 39,6%).  

 

 
‘Zelfstandigheid, onafhankelijkheid maar ook heel hard werken en me steeds moeten 
bewijzen bij de autochtone collega's. Werken is ook een dikke olifantenhuid hebben om 
tegen discriminatie, onrecht en racisme elke dag te 'vechten'.’ 

 
‘Vroeg opstaan, geld verdienen, minder sociaal leven. maar ook een goede kans om een 
legitieme plaats in de maatschappij te verkrijgen.’ 

 
‘Veel solliciteren zonder positief resultaat.’ 

 
‘Opboksen tegen vooroordelen, op basis van je naam en geboorteland verticaal 
geklasseerd worden, een kans krijgen, toffe collega's, je niet laten doen, een leerproces 
op zich, zien hoe de ene zus en de andere zo geëvalueerd wordt, opkomen voor je 
rechten, bewijzen dat wat op je CV staat ook effectief de waarheid is, je inzetten voor 
jezelf/gezin/maatschappij, werkervaring opdoen, bijscholing volgen, netwerk 
uitbouwen, zich inwerken en specialiseren, verantwoordelijkheid durven opnemen, …’. 

 
‘Geld verdienen om voor jezelf en je gezin te zorgen.’  

  
‘Met plezier naar je werk gaan, leuke collega's. Je nuttig voelen op het werk. Blij zijn 
dat je werk hebt. Weten dat je bijdraagt tot de maatschappij en weten dat er mensen 
zijn die je hiervoor dankbaar zijn. De uren die je op je werk bent moet er gepresteerd 
worden en 's avonds weten dat het een leuke dag was. Alle dagen met je goesting 
vertrekken en de uren vliegen voorbij omdat alles meevalt.’ 

 
‘Geld, voltijdse bezigheid, veel eisen, vermoeidheid, stress.’ 

 
‘Geld verdienen om fijne dingen te doen in mijn leven, te eten, een dak boven mijn 
hoofd te hebben. zorgt soms voor stress in je leven.’ 

  
‘Een gemakkelijker leven, je moet niet op het einde van de maand de eindjes aan 
elkaar knopen.’ 

 
(een greep uit de vrije associaties over werken)  
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4.4. Kennis en houding ten aanzien van wonen 
 
We vinden enkele verschillen tussen autochtonen en allochtonen in hun mening 
over sociaal wonen. Autochtonen zijn het vaker dan allochtonen eens met 
stellingen als ‘Een veilige en betaalbare woning is het recht van elke burger’ en 
‘Sociale woningen zijn niet duur’.  Zij zijn hier minder sterk van overtuigd en 
duiden vaker ‘weet niet’ aan. Meer dan ¼ van de allochtonen meent enkel recht 
te hebben op een sociale woning als ze Nederlands kunnen spreken.  
Autochtonen (65,1%) lijken ook sterker bekend met de diensten van hun stad of 
gemeente op het vlak van sociaal wonen dan allochtonen (56,5%). Meer dan 2/5 
allochtonen kent geen dienst die hen kan helpen met een sociale woning of 
lening in hun gemeente of stad. Toch wonen meer allochtonen in een sociale 
woning.  
 
 
Tabel 16: Autochtonen en allochtonen die het eens zijn met stellingen over sociale woningen (in %) 

  autochtoon  allochtoon  totaal

Alleen mensen die Nederlands spreken, hebben recht op een sociale woning  19,0  27,2  22,3 

Alleen Belgen hebben recht op een sociale woning  12,1  7,3  10,2 

Een veilige en betaalbare woning is het recht van elke burger*  95,8  90,5  93,7 

Sociale woningen zijn niet duur*  85,1  68,1  78,3 

Ik heb al een folder of brochure over sociaal lenen of sociale woningen gelezen 52,8  47,6  50,7 

Ik woon in een sociale woning*  5,2  18,3  10,4 

In mijn gemeente of stad is er een dienst die me kan helpen met een sociale 

woning of een goedkope lening* 
65,1  56,5  61,7 

Ik ken mensen die een sociale lening hebben  53,8  60,2  56,4 

Ik ken de woonwinkel  37,2  38,7  37,8 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
We zoomen in:  
 Vrouwen zijn doorgaans socialer ingesteld dan mannen en menen vaker dat 

een veilige en betaalbare woning het recht is van elke burger (resp. 96,3% 
en 87%). 

 Allochtonen uit de eerste generatie zijn minder zeker over de stelling dat 
alleen mensen die Nederlands spreken recht hebben op een sociale woning 
(12,7%). Driekwart van de tweede generatie meent dat dit niet zo is 
tegenover 56,8% van de eerste generatie allochtonen. 

 Er zijn opvallend meer moslims (25,5%) dan niet-moslims (8,6%) die in een 
sociale woning wonen. 

 Verder blijkt vooral leeftijd van groot belang voor de kennis over sociaal 
wonen (zie tabel 17). 

 21,1% van de 18 tot 30-jarigen geeft aan dat ze niet weten of enkel Belgen 
recht hebben op een sociale woning, 86,9% van de 50-plussers meent dat dit 
niet zo is. 
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Tabel 17: Significante verschillen naar leeftijd op stellingen over sociaal wonen (in %) 

  18‐30  31‐50  50+  totaal

Alleen mensen die Nederlands spreken, hebben rechtop een sociale 

woning* 
22,1  25,9  9,8  22,1 

Alleen Belgen hebben recht op een sociale woning*  8,9  12,7  6,6  10,2 

Sociale woningen zijn niet duur*  67,6  85,4  91,8  78,3 

Ik heb al een folder of brochure over sociaal lenen of sociale woningen 

gelezen* 
39,9  57,8  63,9  50,6 

In mijn gemeente of stad is er een dienst die me kan helpen met een 

sociale woning of een goedkope lening* 
53,1  67,8  70,5  61,6 

Ik ken mensen die een sociale lening hebben*  45,5  68,6  52,5  56,3 

Ik ken de woonwinkel*  33,8  44,1  29,5  37,7 

 Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
 
 

‘Je eigen plekje op deze wereld. Een plek waar je je thuis voelt en je je eigen 
dingen kunt doen.’ 

 
‘Een leuke buurt, een betaalbare lening, huiselijke sfeer, genoeg ruimte, 
bewoonbaar/leefbaar.’ 

 
‘Het niet vinden van een huurwoning omwille van het feit dat je geen 'echte' Belg 
bent, krotten en matrasverhuur, muffe/vochtige interieurs, moeilijkheid om 
degelijke werkmannen te vinden die hun vak tot in de puntjes kennen, hypotheken, 
een plek waar je (hopelijk) tot rust kan komen…’  

 
‘Een huis boven het hoofd van mijn naasten. Ook al moeten we met een aantal 
onder één dak wonen.’ 

 
‘Een eigen huis en tuin, leuke buren, spelende kinderen, in het centrum van de 
stad.’  

 
‘Veiligheid, maar ook zorgen, afbetalen, renoveren, vochtproblemen,...’ 

 
‘Eigen huis, huurwoning, huishuur, tekort aan betaalbare huurwoningen die ook nog 
voldoen aan de meest elementaire eisen van comfort.’ 

 
‘Een huis dat in orde en betaalbaar is in een straat waar mijn kinderen nog op het 
voetpad mogen spelen van de buren.’ 

 
‘Een betaalbare en geschikte woning vinden is niet meer mogelijk. Er wordt ook 
enorm gediscrimineerd op de huur/verkoopmarkt: ‘een ander kleurtje komt bij mij 
niet in aanmerking om mijn woning te huren’, ‘Kan u als zwarte man deze 
huur/lening wel afbetalen?’ ‘Ik verhuur niet aan mensen die van het OCMW 'leven'… 
Enkele voorbeelden die ik regelmatig hoor van onze 'anders gekleurde 
medemensen' die op zoek zijn naar een geschikte woning.’  

 
(een greep uit de vrije associaties over wonen)  
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4.5. Kennis en houding ten aanzien van gezondheid/kanker 
 
Bijna iedereen is ervan overtuigd dat je goed voor je lichaam moet zorgen 
(96,9%). Gemiddeld heeft 38,9% al een onderzoek naar kanker laten uitvoeren, 
autochtonen opmerkelijk meer dan allochtonen. Dit hangt vooral af van de 
leeftijd van de deelnemer: 16% onder de 30 jaar en 79% boven de 50 jaar. 
Autochtonen lijken op basis van onderstaande cijfers vaker in aanraking te 
komen met kanker en praten er eerder over met anderen dan allochtonen. Aan 
de andere kant zien we bij allochtonen sterker geneigd zijn om voor hun ouders 
te zorgen dan autochtonen. In het bijzonder moslims zijn hier sterker van 
overtuigd (74,4%) dan niet-moslims (53,1%). 
 
 
Tabel 18: Autochtonen en allochtonen die het eens zijn met stellingen over gezondheid/kanker (in %) 

  autochtoon  allochtoon  totaal 

Vanaf 50 jaar moet een vrouw haar borsten jaarlijks laten onderzoeken*  82,2  72,8  78,7 

Kinderen moeten ervoor zorgen dat hun ouders goede medische zorgen 

krijgen* 
58,9  65,7  61,4 

Je moet goed zorgen voor je lichaam  97,7  95,5  96,9 

Ik ken iemand met kanker*  92,8  67,7  83,6 

Ik heb al een onderzoek naar kanker laten uitvoeren*  48,6  22,1  38,9 

Ik praat met anderen over kanker*  80,5  66,2  75,2 

Ik heb  vertrouwen in mijn huisarts  83,0  75,1  80,1 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
Meer detailinformatie:  
 Vrouwen (98,3%) zijn er doorgaans sterker van overtuigd dat je goed moet 

zorgen voor je lichaam dan mannen (92,3%).  
 Bijna de helft van de vrouwen heeft al een onderzoek naar kanker laten 

uitvoeren, terwijl dit bij mannen slechts 19,4% is. 
 8/10 van de mensen heeft vertrouwen in zijn/haar huisarts en dit vertrouwen 

ligt iets hoger bij vrouwen (82,5%) dan bij mannen (72,5%). 
 Hoe ouder men wordt, hoe beter men weet dat vrouwen hun borsten vanaf 

50 jaar moeten laten onderzoeken. 
 Opvallend is dat 18 tot 30-jarigen (68,3%) vaker dan 30-plussers (62,3%) 

vinden dat kinderen voor hun ouders moeten zorgen. 
 Hoe ouder men wordt, hoe vaker men iemand met kanker kent. Alle 50-

plussers kennen wel iemand met kanker. Hoe ouder men wordt, hoe vaker 
men dan ook over kanker spreekt. 

 Bij allochtonen zien we dat vooral mensen van de eerste generatie (29%) 
een onderzoek naar kanker hebben laten uitvoeren, hun leeftijd ligt ook 
hoger. 

 Moslims praten minder met anderen over kanker (58%) dan niet-moslims 
(78%). 

 
 
 

‘Een lelijk beest dat aan je lichaam vastklampt. Zo vroeg mogelijk moet het 
bestreden worden, daarom is een onderzoek belangrijk. Ik heb al een paar 
kennissen verloren door kanker.’ 
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‘Een verschrikkelijke ziekte waar allah ons inshallah voor zal behoeden!’ 
 

‘Mijn overleden vriendin en haar kinderen, mijn andere vriendin die nu voor haar 
leven vecht en haar zoon die voorheen zijn papa verloor. Helaas doet kanker me 
vooral aan de dood denken.’ 

 
‘Ziek zijn. Soms is er genezing mogelijk, soms niet. Het is een ziekte die 
tegenwoordig dagelijks besproken wordt of je hoort het in de wandelgangen.’ 

 
‘Ziekte, doodgaan, afscheid. Een gedachte die ik liever niet ervaar.’ 

 
‘Mijn moeder en enkele vriendinnen die veel te vroeg weggevallen zijn. Kanker zet 
je aan het relativeren : moeten... moeten... veranderen in mogen en kunnen.’ 

  
‘Op tijd ontdekken, je goed laten behandelen en het er levend vanaf brengen.’ 

 
‘Ouderdom en is nog ver weg voor mij.’ 

 
(een greep uit de vrije associaties over kanker)   

 
 
 
 
 
4.6. Kennis en houding t.a.v. multicultureel samenleven 
 
Op het eerste gezicht lijken evenveel autochtone als allochtone respondenten 
zich thuis te voelen in hun gemeente of stad (70%). Toch verschillen zij op dit 
punt, omdat meer allochtonen (10,5%) aangeven zich niet thuis te voelen terwijl 
een kwart van de autochtonen antwoordt met ‘ik weet het niet’. Allochtonen 
krijgen opmerkelijk meer te maken met racisme en discriminatie. Toch weet 
meer dan 1/3 van de deelnemers van de enquête niet waar ze terechtkunnen als 
ze te maken hebben met discriminatie of racisme. Een op vier allochtonen denkt 
dat het meldpunt racisme een dienst is van de politie. Algemeen wordt gedeeld 
dat de stad/gemeente multiculturele activiteiten ondersteunt, dat het belangrijk 
is dat mensen van verschillende culturen elkaar leren kennen, dat discriminatie 
moet worden tegengegaan. 
 
 
Tabel 19: Autochtonen en allochtonen die het eens zijn met stellingen over multicultureel samenleven (in %) 

  autochtoon  allochtoon  totaal

Het meldpunt racisme is een dienst van de politie*  7,5  25,1  13,9 

Mijn gemeente of stad ondersteunt activiteiten van zijn multiculturele burgers 90,5  88,9  89,9 

Het is belangrijk dat mensen van verschillende culturen elkaar leren kennen*  75,6  82,2  77,8 

Discriminatie op basis van huidskleur of geslacht moet worden tegengegaan*  75,5  80,2  77,0 

In onze gemeente of stad is er een dienst waar ik terecht kan als ik te maken 

heb met racisme of discriminatie 
35,6  41,3  37,5 

Ik ben lid van een vereniging in mijn buurt  36,6  25,5  32,9 

Ik voel mij thuis in mijn gemeente of stad*  70,7  69,8  70,4 

Ik heb soms te maken met discriminatie of racisme*  25,9  43,2  31,7 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
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De cijfers in detail ontleed:  
 
 Vrouwen (79%) vinden het iets belangrijker dan mannen (74,5%) dat 

mensen van verschillende culturen elkaar leren kennen. 
 Mannen (13,7%) zijn er sterker van overtuigd dat er géén dienst is waar ze 

terecht kunnen met problemen rond racisme of discriminatie dan vrouwen 
(8,2%). Vrouwen geven vaker toe dat ze niet weten of zo’n dienst bestaat 
(54,6%). 

 Over het algemeen gelooft 14% dat het meldpunt racisme een politiedienst 
is, het zijn vooral jongeren tussen 18 en 30 jaar (23,2%) die hiervan 
overtuigd zijn. Zij geven ook aan minder bekend te zijn met het bestaan van 
stads-/gemeentediensten waar ze terechtkunnen bij racisme of discriminatie. 

 Opvallend is dat hoe ouder men wordt, hoe vaker men lid is van een 
vereniging in de buurt: 23,7% van de 18 tot 30-jarigen, 33,3% van de 31 tot 
50-jarigen en 61,7% van de vijftigplussers is lid van een vereniging. 

 Binnen de allochtone doelgroepen stellen we vast dat 93% van de leden van 
de eerste generatie gelooft dat hun gemeente/stad activiteiten ondersteunt 
van multiculturele burgers, bij de tweede generatie is dat nog 84,3%. 

 Moslims (85,3%) vinden het belangrijker dan niet-moslims (78,7%) om 
mensen van verschillende culturen te leren kennen.  

 Moslims zijn ook wel vaker lid van een vereniging in de buurt (30,7% 
tegenover 19,5% van de niet-moslims), maar voelen zich toch minder goed 
thuis in hun gemeente of stad: 14,5% van de moslims voelt zich niet thuis 
tegenover 5,8% van de niet-moslims. 

 Dit laatste kan te maken hebben met meer gevoelens van discriminatie en 
racisme bij moslims (52,8%) dan niet-moslims (32,3%). 

 
 
 
 

‘Een archipel, allemaal kleine eilandjes in de zee. Spijtig genoeg wordt er nog te weinig 
tussen de eilandjes gereisd.’ 

  
‘Een lekker stoofpotje.’ 

 
‘Een samenleving waarin je de verschillende culturen duidelijk kunt onderscheiden maar 
waarin die verschillende culturen onderling even duidelijk met elkaar communiceren.’ 

 
‘Het samenleven van verschillende culturen. Verschillen van opvattingen, verrijking, 
wrijvingen en racisme. Kebab winkels.’ 

 
‘Veel variatie van restaurants en veel keuze van de meest uiteenlopende menu's.’ 

 
‘Verdraagzaamheid, leven, respect, plezier, interesse voor elkaar en geduld met elkaar.’ 

 
‘Vreedzaam samenleven zonder dat er boeken tegen de Islam worden geschreven.’ 

 
‘Een samenleving waar personen van diverse afkomst samen kunnen leven met respect 
voor elkaar, kennis van elkaars cultuur is hierbij een must.’  

 
‘Mijn straat, mijn buurt, mijn stad. Samen met mijn buren, Jan, Guillum, Fatima en 
Danielle zorgen we voor een toffe buurt.’ 

 
(een greep uit de vrije associaties over samenleven)  
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4.7. Voorkeur voor teksten 
 
De deelnemers kregen steeds twee korte teksten te lezen met dezelfde inhoud. 
De ene tekst was informatief en zakelijk opgesteld, de andere tekst werd verteld 
door een persoon met naam en leeftijd.  
 
 
Een tekstvoorbeeld over leren 
 
0 Een brede keuze aan opleidingen. 
De universiteit is centraal gelegen en goed bereikbaar. 
Studenten hebben een brede keuze aan opleidingen van hoge kwaliteit, 
dankzij de expertise, motivatie en betrokkenheid van docenten. 
Bovendien is onze campus voorzien van studentenbegeleiding, een 
bibliotheek, internetverbindingen en gezonde maaltijden in de 
restaurants. 
 
0 Rashid, 18 jaar 
‘Ik kies voor deze universiteit omdat mijn vrienden hier studeren en 
tevreden zijn over de lessen en de docenten. De campus is goed te 
bereiken met de bus. Ik vind hier alles wat ik nodig heb: 
internetverbinding, een bib, gezonde maaltijden en als je het moeilijk 
hebt, kan je bij iemand terecht voor een gesprek’. 
 
 
 
 
Tabel 20: Voorkeur van autochtonen en allochtonen voor zakelijke versus persoonlijke teksten 

  autochtoon  allochtoon  totaal 
  Persoonlijk  Zakelijk  Persoonlijk  Zakelijk  Persoonlijk  Zakelijk 

Leren*  55,1  44,9  53,1  46,9  54,3  45,7 

Werken*  54,6  45,4  59,1  40,9  56,5  43,5 

Wonen  31,7  67,9  34,7  65,3  32,9  66,9 

Gezondheid/kanker  40,1  59,6  37,2  61,8  39,1  60,4 

Multicultureel samenleven*  49,3  50,7  38,6  61,4  45,5  54,5 

Noot: * = significante verschillen (p<.05). 
 
 
 
Over het algemeen zijn de tekstvoorkeuren van autochtonen en allochtonen 
gelijk. Bij leren en werken geeft men de voorkeur aan persoonlijke 
getuigenissen, terwijl men bij de thema’s wonen en kanker liever een 
informatieve zakelijke tekst leest. Enkel bij folders over multicultureel 
samenleven zien we een duidelijke voorkeur bij allochtonen voor een zakelijke 
benadering, terwijl bij autochtonen de meningen evenwichtig verdeeld zijn.  
We vonden geen verband tussen leeftijd, geslacht en/of religie en een voorkeur 
voor tekst. Dit vergt verder onderzoek.  
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4.8. Voorkeur voor talen  
 
 
Tabel 21:  Taalvoorkeur  van allochtonen bij folders over verschillende sociale thema’s (in %) 

  In het 

Nederlands 

In mijn 

moedertaal 

beide 

Een folder over leren lees ik bij voorkeur ...  69,1  24,8  6,1 

Een folder over werken lees ik bij voorkeur...  70,0  24,0  6,0 

Een folder over wonen lees ik bij voorkeur...  64,3  28,6  7,1 

Een folder over kanker lees ik bij voorkeur...  72,8  23,6  3,7 

Een folder over samenleven lees ik bij voorkeur...  77,7  18,6  3,7 

 
 
Tweederde van de allochtone deelnemers spreekt thuis Nederlands. Alle 
deelnemers hebben op zijn minst allemaal notie van het Nederlands, anders 
hadden ze deze enquête niet kunnen invullen. Minder dan driekwart van de 
allochtone deelnemers leest folders bij voorkeur in het Nederlands. Toch verkiest 
nog een op vier deelnemers om folders in de eigen moedertaal te kunnen lezen.  
 
 
 
Tabel 22: Voorkeur voor de moedertaal van de eerste en tweede generatie allochtonen over verschillende sociale 
thema’s (in %)  

  Eerste generatie   Tweede generatie  

Leren in de moedertaal   38  8,3 

Wonen in de moedertaal   42,9  5,7 

Werken in de moedertaal   38,6  6,6 

Gezondheid in de moedertaal   40,8  3,4 

Samenleven in de moedertaal   30,8  4,8 

 
 
Ook al kunnen ze Nederlands lezen, toch verkiest een grote groep eerste 
generatie allochtonen voor de eigen moedertaal om kennis over een thema op te 
doen. De tweede generatie kiest voor het Nederlands.  
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5.Conclusies 
 
 
 
          
Persoonsgebonden interesse  
Het sterkst gingen de interesses uit naar sociale thema’s over de multiculturele 
samenleving (66%) leren (60,6%) en werken (52,5%). Opvallend is dat 
allochtonen op alle thema’s een sterkere interesse vertonen dan autochtonen. 
Wellicht heeft dit te maken met het feit dat autochtonen over het algemeen al 
beter zijn ingelicht, zoals we opmerkten bij de werking van stads- of 
gemeentediensten rond sociaal wonen en het meldpunt racisme.  
De interesse voor bepaalde thema’s hangt echter vaker af van andere 
kenmerken dan de nationaliteit van de doelgroep. Zo hebben vooral jongeren 
interesse voor werk en opleiding en zien we bij ouderen een grotere behoefte 
aan informatie over wonen en gezondheid. Maar er zijn ook verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Zo lijken vrouwen iets socialer ingesteld en tonen zij niet 
alleen meer interesse in gezondheidsinformatie, ze vinden het leren kennen van 
verschillende culturen ook belangrijker. 
 
 
Zinvol segmenteren van het doelpubliek 
Wat betreft de cultuurspecifieke kenmerken van allochtone doelgroepen moet er 
niet zozeer gefocust worden op afkomst, maar eerder op bredere kenmerken die 
het mogelijk maken om het multiculturele publiek zinvol te segmenteren. Een 
eerste aspect is religie door een onderscheid te maken tussen moslims en niet-
moslims. Zo zijn moslims bijvoorbeeld sterker geïnteresseerd in informatie over 
werk vinden en opleidingen volgen, maar ook over borstkanker. De schriftelijke 
informatievoorziening over borstkanker lijkt extra belangrijk voor hen, omdat zij 
minder met anderen over kanker praten dan niet-moslims. Binnen andere sociale 
domeinen, zoals bij werk zoeken, kan een onderscheid tussen allochtonen uit de 
eerste en de tweede generatie zinvol zijn. Zo hecht de eerste generatie meer 
belang aan werk om mee te tellen in de samenleving en is een groot deel van 
hen al eens in een werkwinkel geweest. De VDAB bereikt momenteel dus vooral 
30 tot 50-jarigen en allochtonen uit de eerste generatie. 
 
 
Woorden wikken  
Het bepalen van een kernboodschap en het aanpassen van de teksten moet 
vooral op basis van kennis en houding van het sociale thema gebeuren. Soms is 
dit cultureel gekleurd maar niet altijd. Moslims praten bijvoorbeeld minder over 
kanker dan niet niet-moslims. Maar vrouwen en ouderen vinden werken prettiger 
dan mannen en jongeren. Over het algemeen zijn de tekstvoorkeuren van 
autochtonen en allochtonen gelijk: bij leren en werken geeft men de voorkeur 
aan persoonlijke getuigenissen, terwijl men bij de thema’s wonen en kanker 
liever een informatieve zakelijke tekst leest. Zeker een kwart van de allochtone 
deelnemers leest folders bij voorkeur in de eigen taal. Wie de eerste generatie 
wil bereiken, moet zeker overwegen om teksten te vertalen.   
 
 
Beelden trekken  
Het is overduidelijk. Het ene beeld valt meer op dan het andere. Het selecteren 
van beeldmateriaal blijft een lastige zaak voor grafisch vormgevers. Het idee dat 
mensen vooral aandacht hebben voor personen met dezelfde afkomst lijkt niet 
altijd op te gaan. Er zijn immers veel meer visuele aspecten aan een beeld die de 
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doelgroep kunnen aanspreken of niet. Over het algemeen en vooral door 
allochtonen worden beelden van mensen in groep en met een mengeling aan 
nationaliteiten verkozen. Ook worden allochtonen meer door multiculturele 
beelden aangetrokken dan autochtonen. Daarnaast lijken vrouwen vaker de 
aandacht te trekken dan mannen, jongeren meer dan ouderen. Bij het gebruik 
van patronen blijkt kleur een belangrijker element dan de culturele of 
symbolische betekenis van de beelden. Uiteraard heeft dit ook te maken met het 
feit dat de beelden hier zonder context zijn voorgelegd aan de respondenten en 
de beelden daardoor niet op hun betekenis, maar op hun kleur- en vormgebruik 
zijn beoordeeld. Voor het gebruik van letters kunnen we enkel afleiden dat een 
groot deel van onze deelnemers Nederlands goed beheerst en dus ook kiest voor 
Vlaamse kranten, maar dat autochtonen daarnaast ook kiezen voor Amerikaanse 
kranten en allochtonen voor Arabische kranten.  
 
 
Geleerd uit deze enquête  
Indien er een grotere groep allochtonen aan het onderzoek had deelgenomen 
zouden we betrouwbare uitspraken kunnen doen over de relatie tussen afkomst 
en beeld- en tekstvoorkeur. Nu is de allochtone doelgroep te gefragmenteerd. 
De resultaten van deze enquête geven dus slechts een indicatie van enkele 
voorkeuren van autochtonen en allochtonen in Vlaanderen omtrent de 
schriftelijke communicatie in verschillende sociale domeinen. De resultaten zijn 
niet generaliseerbaar naar de gehele bevolking en vragen zeker verder 
onderzoek.  
Met online enquêtes bereiken we vooral hoger opgeleide deelnemers, dus vooral 
veel autochtonen. Allochtonen hebben we vooral bereikt met de schriftelijke 
enquêtes. Dit was erg arbeidsintensief. Uiteindelijk hebben we toch een groot 
aantal deelnemers in de provincie Antwerpen kunnen bewegen om de enquête in 
te vullen. Een online enquête is niet de meest geschikte methode om lager 
geschoolden aan het woord te laten. Ze kunnen wel een goede aanvulling bieden 
op meer kwalitatief onderzoek, zoals diepte-interviews en focusgroepen.  
De resultaten van dit onderzoek zijn slechts verkennend en maken deel uit van 
het project Woord in Beeld.  
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6. Over Verbal Vision vzw  
 
 
 
Verbal Vision vzw is een communicatiecentrum voor de non-profit en sociale 
acties in bedrijven. De vzw onderscheidt zich door:  

 haar visie van duurzaamheid. Niet enkel het communicatiemateriaal van 
een organisatie maar ook het communicatieproces- en het beleid van een 
organisatie is haar actieterrein;  

 de uiteindelijke finaliteit is dat de beoogde doelgroepen, waaronder 
moeilijk te bereiken doelgroepen, beter bereikt worden;  

 de expertise en ervaring op vlak van welzijns- en etnocommunicatie; 
 de kennis, feeling met en netwerken in de wereld van de non-profit;  
 door de prijssetting voor haar dienstverlening. Verbal Vision vzw vraagt 

een billijke vergoeding om de werking mogelijk te maken, niet om winst 
te maken.  

 
 
Wat biedt de vzw aan? Verbal Vision vzw  

1. geeft vorming en coaching over het abc van communicatie, 
etnocommunicatie en communicatie naar moeilijk te bereiken 
doelgroepen;  

2. onderzoekt en analyseert het communicatiebeleid en het 
communicatiemateriaal van organisaties;  

3. geeft adviezen en werkt samen met de medewerkers van een organisatie 
een communicatieplan uit;  

4. werkt communicatiemateriaal uit (tekstredactie, lay-out, beelden, logo’s, 
websites, drukwerk);  

5. introduceert innovatieve communicatieprojecten in de non-profitsector 
zoals het concept etnocommunicatie, het project Woord in Beeld, 
opvoedingsedutainment…  

 
 
Meer informatie over Verbal Vision vzw en het project Woord in Beeld lees je op 
www.verbalvision.be.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Colofon  
 
Met dank aan alle deelnemers aan de enquête en de  vrijwilligers.  
 
De leden van de stuurgroep zijnde: Mieke Santermans (departement Onderwijs), 
Katleen De Ridder (Forum Etnisch-Culturele Minderheden), Bianca Claes (Integrale 
Jeugdhulp), Joyce Koeman (KULeuven), Miek Van Loock (stad Mechelen), Karine Nicolay 
(Wablieft), Chams Zaougui (Vlaams Minderhedencentrum), Heidi Zwaenepoel (Verbal 
Vision vzw), Ingrid Tiggelovend (Verbal Vision vzw), Hilde de Vos (Huis van het 
Nederlands), Koen Naegels (Karel de Grote Hogeschool/Verbal Vision vzw) 
 
De vijf organisaties: VDAB, Universiteit Antwerpen, dienst huisvesting van de stad Gent, 
dienst diversiteit van de stad Mechelen, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie.  
 
 
Uitwerking enquête: Rudolf Boogerman, Joyce Koeman, Koen Naegels, Ingrid 
Tiggelovend en Heidi Zwaenepoel 
Verwerking onderzoek: Joyce Koeman  
Eindredactie: Ingrid Tiggelovend  
Uitgever: Verbal Vision vzw  
Datum: januari 2010   
 
 
 
 
 
 
Verbal Vision vzw  
Maria Theresialei 38  
2180 Ekeren – Antwerpen  
 
O3-248 53 38 
0486-67 83 99  
 
Info@verbalvision.be  
www.verbalvision.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Een ontwerp van de studenten van Sint-Lucas te Gent voor het project  
   Woord in Beeld. Hun grafisch werk kan je uitgebreid bekijken op  
  www.verbalvision.be  
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Met de enquête Stem in kleur verkent Verbal 
Vision vzw het beeld- en tekstgebruik bij een 
cultureel divers publiek. Ook wordt onderzocht 
of er een verband bestaat tussen kenmerken 
van doelgroepen en hun kennis en houding ten 
aanzien van leren, werken, wonen, gezondheid 
en samenleven. Welke boodschappen werken, 
welke niet? Vragen beelden extra aandacht? 
Welke teksten spreken het meeste aan?  
Kortom, wat bepaalt de communicatievoorkeur 
van iemand? 1.040 deelnemers vulden de 
enquête in.  
Stem in kleur is een onderdeel van het project 
Woord in Beeld, een verkennend onderzoek 
naar gerichte communicatie met een 
multicultureel publiek. Wat kan de bijdrage zijn 
van communicatieprofessionals om schriftelijke 
communicatie begrijpelijker en aantrekkelijker 
te maken voor verschillende etnische groepen?  
Woord in Beeld is een project in het kader van 
managers van diversiteit met de steun van de 
(ex-)minister van Wonen, Inburgering, 
Stedenbeleid en Binnenlands bestuur en de 
provincie Antwerpen. Meer informatie over dit 
project lees je op www.verbalvision.be.  
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