
Misschien deel je deze verhalen al met je omgeving. Maar wist je dat ze een groot verschil kunnen
maken in het gepolariseerde migratiedebat?
Welk verhaal je vertelt heeft een invloed op wie er luistert. Communicatie over migratie bereikt tot nu
toe vooral de hevige voor- en tegenstanders. Nét de verhalen over taal en werk doen het goed bij de
grote groep mensen met een minder uitgesproken mening. Hen overtuigen van je boodschap
nuanceert het publieke debat en vergroot het draagvlak voor migratie.

OTHER TALK: VERBINDEND COMMUNICEREN 
OVER MIGRATIE EN VLUCHTELINGEN
VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES

BUDDYSYSTEMEN, GESPREKSTAFELS EN ONTMOETINGSMOMENTEN: LEVERT JOUW INSPANNING
VOOR NIEUWKOMERS DIE WERK ZOEKEN EN NEDERLANDS OEFENEN OOK VAAK MENSELIJKE
VERHALEN OP?

INTERESSANTA DATA:
NETWERKEVENT 15/01

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseerteen netwerkevenement waar
vrijwilligersorganisaties elkaar kunneninspireren.

Één van de workshops vormt een inleidingtot
dit project. Krijg er een eerste inkijk in dekracht van verhalen en het juiste doelpubliek.

Meer informatie vind je hier.

PROJECTMEDEWERKER LENTE

lente@vluchtelingenwerk.be

Wil je graag deelnemen? Of wil je suggestiesof vragen delen? Contacteer

Wil jij mee die impact veroorzaken? Heb je tal van ervaring met deze
menselijke verhalen? Maar zoek je nog hoe je ze deel kan maken van het
DNA van je organisatie? 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in maart en mei 2022 twee
afzonderlijke trajecten rond taal en werk. Daarbij gaan we samen met
vrijwilligersorganisaties op zoek naar hoe een nieuwe communicatiestrategie
met hun eigen verhalen als focus de polarisatie in het migratiedebat kan
overstijgen. Wat je mag verwachten:

1. Praktische
tools aangereikt
krijgen om met
eigen verhalen
een groot
publiek te
bereiken

2. Kennis 
opdoen over
polarisatie in het
migratiedebat en
hoe ze die het
best aanpakken

3. Andere
vrijwilligersorga
nisaties
ontmoeten die
nieuwkomers
ondersteunen in
taal en werk en
elkaar inspireren 

4. Zelf een
communicatie-
actie bedenken&
met ondersteuning
van
Vluchtelingenwerk
Vlaanderen
uitvoeren en
evalueren.

OVER OTHER TALK ON MIGRATION:

Dit project kadert in het grotere Other Talkproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en11.11.11 Meer weten? Bekijk dit filmpje

Nog nieuwsgieriger nu? Ontdek hier de do’s endon’ts bij het gebruiken van frames overmigratie

Benieuwd naar wat Other Talk nogverwezenlijkte? Volg de website of schrijf je invoor onze nieuwsbrief.

https://vluchtelingenwerk.be/evenement/netwerkdag-gastvrij-netwerk
mailto:lente@vluchtelingenwerk.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hzcxy5QT2WU
https://11.be/sites/default/files/2021-10/2021-10-05_FramingGids_Migratie_Finaal.pdf
https://11.be/other-talk-migration
https://11.be/other-talk-migration
https://www.us6.list-manage.com/subscribe?u=730a75a9bb192e7e814af0692&id=51776b1fea
https://www.us6.list-manage.com/subscribe?u=730a75a9bb192e7e814af0692&id=51776b1fea

