Wat werkt bij communicatie met
laagtaalvaardige migranten

?

In de communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige migranten
is er sprake van een groot gat tussen de systeemwereld en de beleving
van inwoners. Welke werkzame elementen kunnen de communicatie
tussen migranten met een lage Nederlandse taalvaardigheid en
gemeentelijke dienstverleners optimaliseren?
Kloof tussen systeemwereld & leefwereld

Inclusief communiceren borgen
in de organisatie door aanpassen
werkprocessen en faciliteren
competentieontwikkeling.

Meer tijd
nemen voor
anderstaligen.
Zicht krijgen op
de sociale kaart
(zelforganisaties
en sleutelﬁguren)
van de groepen
die je wilt
bereiken.

Inclusief en cultuursensitief
communiceren in de praktijk, door
een open, belangstellende eerlijke,
transparante, empathische houding
en inclusief taalgebruik.
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Eenvoudig
en helder
taalgebruik in
mondelinge
en schri�elijke
communicatie.

TEMMEN
AFS

Meer
(ondersteunend)
gebruik maken
van professionele
tolken.

Zicht krijgen
op de doelgroep:
mensen met een
lage Nederlandse
taalvaardigheid
en een migratieachtergrond.
Zicht krijgen
op het bereik
en de ervaren
kwaliteit van de
communicatie.

Checken of iemand de inhoud
van een boodschap/gesprek
goed begrepen hee� door het
de persoon in zijn/haar eigen
woorden te laten vertellen.
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Proactieve
instanties
Laagdrempelige
contactmomenten
creëren bv. bijeenkomsten op plekken
waar veel anderstaligen
komen, inloopspreekuren, inzet wijkcontactvrouwen.

Onderzoek
gemeente
Haarlem

Diversiteit
binnen de organisatie
vergroten. Zowel voor
herkenbaarheid als
voor vergroten cultuursensitiviteit binnen
een organisatie.
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ON
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D ERK E N N E N
vraagstuk zicht krijgen
op de belangen en
communicatie
behoe�en van
verschillende groepen
mensen die je wilt
bereiken.

Betrekken mensen met
een migratieachtergrond
bij beleidsontwikkeling en
-evaluatie en het
vormgeven van
communicatieaanbod
(bijvoorbeeld via een
klankbordgroep).
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Samenwerken met alle
betrokken partijen.

W ERKE N

- 13 interviews
- Bijeenkomst 12 stakeholders
- Literatuurverkenning

De informatie uit deze illustratie is afkomstig uit de publicatie ‘Communicatie tussen gemeente en
laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond: Een groot gat tussen de systeemwereld en
de beleving van inwoners’ (Asmoredjo et al. 2019) van Kennisplatform Integratie en Samenleving
(KIS). Download de publicatie op www.kis.nl of via deze link. Vormgeving door Daniëlle Spierings,
zie www.srenc.nl.

Gebruik
maken van
intermediairs /
sleutelﬁguren,
zoals wijkcontactvrouwen.

Integraal werken:
met zowel
gemeentelijke
instanties, als
andere dienst- en
hulpverleners,
vrijwilligers
(organisaties) en de
doelgroep zelf.

