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Hoe komen we beter in 
contact met elkaar?  
 
Arena-bijeenkomst Omroep 
Limburg met Turkse en 
Marokkaanse Limburgers  
 
 

In het L1 Livetime Café staat deze 

zaterdagmorgen (6 juni 2015) weer een 
arena-bijeenkomst op het menu. Waar 
eerder ouderen en mensen uit de zorg 
werden uitgenodigd, zijn nu culturele 
minderheden te gast. Doel van de 
bijeenkomst is om culturele 
minderheden meer bij de omroep te 
betrekken, verbindingen te maken en 
meer nieuws of tips vanuit deze 
doelgroepen te krijgen.  
 
Zo'n 100 Turken en Marokkanen en 
andere 'nieuwe Limburgers' geven 
gehoor aan de uitnodiging. Afkomstig uit 
alle Limburgse windstreken, van Venlo tot 
Maastricht, van Venray tot Roermond.  
 
Natuurlijk is er bij aankomst koffie, thee 
en vlaai, want vlaai verbindt iedere 
Limburger. Nadat de eerste 40 gasten 
binnen zijn, raakt de mevrouw van de 
koffie een beetje in de stress. "Wij 
hadden gedacht dat jullie heel veel thee 
zouden drinken." Achteraf blijkt dit niet 
het enige vooroordeel te zijn over 
Marokkaanse en Turkse Limburgers. En 
de vlaai gaat erin als koek.  
 
Aan de gasten hoor je niet dat ze een 
minderheid vertegenwoordigen; de 
tongval is vooral Limburgs. Een paar 
Arabische woorden en enkele mensen 
met hoofddoek duiden op een andere 
cultuur. Na de koffie krijgen de gasten 
een rondleiding door het gebouw.  
 
L1-presentator Sander Kleikers leidt de 
dames rond, terwijl hoofd 
Programmazaken Lida Huver vooral de 
mannen weet te mobiliseren. Ook 

webmaster Jules Janssen en hoofd 
Nieuws en Sport Maurice de Heus geven 
rondleidingen.  
 
De studio van het televisieprogramma 
Avondgasten wordt bezocht. Iedereen 
reageert verrast door het formaat van de 
studio. De meesten dachten dat de studio 
veel groter was. "Op televisie lijkt het 

allemaal zo groot.” Er worden foto’s 

gemaakt vanachter de presentatie-tafel 
en voor het AvondGasten-logo. De 
verbazing is nog groter als daarna de 
nieuwsstudio wordt bezocht. Deze is nog 
kleiner en dat de weerman bij de 
opnames wijst naar een groen scherm 
zorgt voor nog meer verbazing. De 
weerkaarten worden er met een computer 
elektronisch aan toegevoegd. In de 
radiostudio wordt verrast gereageerd als 
men hoort dat L1 na 3FM het best 
beluisterde radiostation in Limburg is.  
 

 
Op de nieuwsredactie -op de eerste 
verdieping- krijgen de gasten uitleg over 
de manier van nieuwsgaring. "Nieuws 
komt binnen via e-mail, telefoon, social 
media en soms ook via onderzoek," 
vertelt dagchef Bern Opdenacker. De 
vraag van een gast luidt waarom L1 
bepaald nieuws niet meldt, terwijl het wel 
in bijvoorbeeld De Telegraaf staat. Bern 
geeft uitleg over de manier van omgaan 
met bronnen. Soms is het 'nieuws' 
genuanceerder dan in de krant staat of 
zelfs niet de waarheid. Dan meldt L1 het 
niet. Vanuit de redactie gaat men naar de 
regiekamer, waar medewerkers al druk 
bezig zijn met de voorbereidingen van de 
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avonduitzending. Ook hier worden weer 
de nodige foto's gemaakt. Ook Maurice 
de Heus ontkomt er niet aan. Hij wordt 
door een aantal gasten herkend als de 
vroegere presentator van L1 SPRT. 
 

 
 
Joep Hahn, voorzitter van de 
Stichtingsraad Omroep Limburg (SOL), 
stelt tijdens zijn introductie meteen de 
centrale vraag van deze dag: "Hoe 
kunnen wij onze achterban beter bij L1 
betrekken en stimuleren om actief mee te 
doen?" Hahn hoopt dat de dag bijdraagt 
om elkaar beter te leren kennen en ook 
om samen te werken aan een kleurrijke 
Limburgse identiteit. Omdat de Turkse- 
en Marokkaanse gemeenschap de twee 
grootste culturele minderheden vormen, 
is Hahn benieuwd naar wat deze 
gemeenschappen bezig houdt. Van 
autochtone Limburgers weet hij het wel 
"het Oud Limburgs Schuttersfeest en 
carnaval natuurlijk, maar wij willen het 
ook zo graag van jullie weten. Jullie 
krijgen te weinig aandacht en zijn ook te 
weinig in het nieuws."  
 
Om meer aan bod te komen in de 
programma's van L1 geeft Hahn aan dat 
het een kwestie van halen en brengen is. 
"U kunt er zelf een hele hoop aan doen, 

dat de journalisten wél naar u toekomen.” 

Verder denkt de SOL-voorzitter dat het 
uitblijven van nieuws vaak komt door de 
gesloten cultuur, die het moeilijker maakt 
om dingen tegen journalisten te zeggen. 
Ook denkt Hahn dat er schaamte bestaat 
onder de aanwezigen om zaken openlijk 
te bespreken. Daarnaast is er angst voor 

radicalen, om verkeerd begrepen te 
worden.  
 
Hoofdredacteur Leo Hauben legt uit dat 
er vroeger binnen de radiozendtijd een 
programma op zaterdagavond was dat 
afwisselend door mensen uit de Turkse 
en Marokkaanse gemeenschap werd 
gepresenteerd en uitgevoerd. "Omdat dat 
in hun eigen taal gebeurde, hadden wij 
geen flauw idee waar het over ging. Zo'n 
apart programma is niet meer van deze 
tijd. We moet aandacht voor allochtone 
groepen binnen de bestaande 

programma’s integreren.” Omdat dat nu 

nog onvoldoende het geval is en minder 

‘meetbaar’, krijgt de omroep vaak de 

vraag:  "is die Limburgse omroep er 
eigenlijk ook voor mij?" Ook geeft Hauben 
toe dat er geregeld ongelukkige keuzes 
worden gemaakt bij bepaalde 
onderwerpen. Zo gaan journalisten 
bijvoorbeeld bij een onderwerp over 

Syrië-gangers meteen voor reacties naar 

de moskee. "Dat is niet omdat we 
sensatiebelust zijn, maar omdat we 
zoeken naar manieren om contact te 

maken.” 

 

 
 
De hoofdredacteur begrijpt dat dat soms 
niet fijn overkomt. "Dat er bepaalde, 
ongelukkige, keuzes worden gemaakt, 
komt vaak door onkunde en het niet 
weten welke wegen te bewandelen." Voor 
Hauben is de Arenabijeenkomst geslaagd 
als de toegangen makkelijker worden 
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gevonden. "L1 staat open voor dialoog en 
ook de redactie staat open als het gaat 
om gevoelens die er leven. Het moraal 
van het verhaal is dat het eigenlijk heel 
simpel op te lossen is." 
 
De dagvoorzitter is niemand minder dan 
schrijver en tv-presentator Abdelkader 
Benali. Hij begint door te stellen dat de 
media vaak worden gezien als het 
'kwaad'. Door deze bijeenkomst hoopt 
Benali dat L1 een voortrekkersrol op zich 
wil nemen, zodat er door het hele land 
meerdere van dit soort meetings worden 
georganiseerd. Op de vraag van Benali 
hoe de aanwezigen tegen media 
aankijken komt de reactie dat men de 
indruk heeft dat de media alleen maar het 
slechte willen laten zien en nooit het 
goede.  
 
Het blijkt onbewust een prachtig 
bruggetje naar de korte film "De nieuwe 
Limburger", een film van 
Stichtingsraadleden Tulay Arslan en 
Gabrielle Gellings. In de film komen 
minderheden aan het woord, met hun 
ervaringen en meningen over het contact 
met media en de maatschappij.  
 
 

 
 
https://youtu.be/8Of0aXqTw0A 
 
In deze film wordt pijnlijk duidelijk wat er 
vaak verkeerd gaat in beeldvorming. Zo 

vertelt de geïnterviewde dat hij wel eens 

te gast is geweest in het programma 
AvondGasten van L1, waarbij tijdens zijn 

gesprek afbeeldingen van moskeeën te 

zien waren of biddende Moslims. 
Hierdoor wordt volgens hem, ten 

onrechte, een stereotype gecreëerd. 

Presentator Sander Kleikers die in het 

publiek zit, reageert en verontschuldigt 
zich. "Het is absoluut niet onze bedoeling 
geweest om de suggestie te wekken dat 

hij ter verantwoording werd geroepen.” 

Abdelkader Benali vraagt wie van de 
gasten wel eens naar L1 kijkt. Het blijkt 
een handvol te zijn. Benali vraagt hoe dat 
kan. Volgens de bezoekers komt dat 
omdat de regionale omroep niet via de 
schotel is te ontvangen. Ook de 
interviewer zou het verschil kunnen 
maken. "Je praat makkelijker als de 
interviewer jouw cultuur kent en snapt." 
Door meer journalisten van andere 
culturele afkomst in dienst te hebben, 
denkt men tevens dat de programma's 
automatisch veranderen en beter beken 
worden door minderheden.  
 

 
 
Filmpje Habibe Koksal  
https://youtu.be/sJC6BcLT138 
 
Op de vraag hoeveel allochtonen er bij L1 

werken, horen de gasten dat die op één 

hand te tellen zijn. "Maar tussen de 
sollicitatiebrieven zitten ook geen brieven 

van allochtonen,” verdedigt 

hoofdredacteur Hauben zich. Benali vult 
aan dat als er een allochtone baas bij L1 
zou zitten, de aanwezigen trots zouden 
zijn en ze het gevoel hadden dat L1 van 
hun was. 
 
"De hoofddoek is slechts een bedeksel", 
klinkt het in het filmpje. "We moeten meer 
naar onszelf kijken, we komen zelf 
negatief over. Waarom nemen we het 
interviewmoment niet om uit te leggen 
hoe het wel is. Maak van de media je 
partner," reageert Fatima vanuit het 
publiek. "Ik wil ook wel eens voor een 
ander onderwerp uitgenodigd worden in 
plaats van steeds weer over de Islam. 

https://youtu.be/8Of0aXqTw0A
https://youtu.be/sJC6BcLT138
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Men zoekt altijd de extreme moslim en 
nooit de gewone moslim, zoals de 
overige 99% in de samenleving." 
 
 

 
 
Filmpje Radia Lakroui:  
https://youtu.be/7JToaoZfFYs 
 
Abdelkader Benali geeft Fatima gelijk en 
voegt eraan toe dat er wederzijds respect 
moet ontstaan. "De interviewer doet ook 
slechts zijn werk en weet het vaak ook 
niet." De journalistiek in Nederland is 
volgens hem van een heel hoog niveau, 
maar er is zeker ook ruimte voor 
verbetering. "Hierin is een rol voor de 
minderheden zelf weggelegd. We hebben 
nog zoveel te vertellen."  
 
Hierna is het tijd voor de halal-lunch en 
bestaat er de mogelijkheid om het 
middaggebed te doen in een aparte 
ruimte in het L1-gebouw. 
 
Na de lunch staan er twee workshops op 
het programma. De eerste heeft als 
thema 'hoe culturele minderheden meer 
nieuws kunnen aandragen bij L1' en 
wordt geleid door Sander Kleikers en 
Tulay Arslan. Kleikers begint de 
workshop met de opmerking dat hij 
afgelopen twee uurtjes veel heeft geleerd 
over de culturele minderheden. "Ik wist 
bijvoorbeeld niet dat een aantal van jullie 
iedere nacht om 3 uur opstaat om te 
bidden." Het blijkt de ideale opening om 
de dialoog over het onderwerp op gang te 
krijgen.  
 
Kleikers zegt dat L1 moeite heeft om 
meerdere contacten in de doelgroepen te 
krijgen. "L1 komt vaak uit bij dezelfde 
mensen, hierdoor kloppen de meningen 
vaak niet met de algemene opinie en 

bestaat er veel wantrouwen tegenover de 
journalisten." Een van de aanwezigen 
vindt dat L1 meer de wijken in moet gaan, 
op zoek naar de 'gewone' Marokkaan, in 
plaats van altijd bij de moskee om 
reacties te vragen. Ook hebben de 
meeste aanwezigen het gevoel dat de 
onderwerpen vaak een negatief tintje 
hebben.  
 
Frank Ruber, redacteur bij L1 reageert 
hierop: "Verhalen zijn echt niet altijd 
negatief bedoeld, maar we zoeken 
maatschappelijk relevante onderwerpen 
op. En die zijn vaak niet positief. We 
zoeken echt wel naar andere, positieve 
onderwerpen, maar het aanbod hiervan is 
niet groot. Stuur daarom persberichten 
over positief nieuws en bel erachteraan." 
 

 
 
Filmpje Selami Coskun  
https://youtu.be/YvBDJQob9As 
 
 
De indruk bestaat dat het nieuws vanzelf 
bij L1 terecht komt. Workshopleiders 
Sander en Tulay komen tot de conclusie 
dat miscommunicatie vaak het probleem 
is en dat men vaker op zoek moet gaan 
naar een ander soort 'buitenlander', 
eentje die hoger opgeleid is. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van de 
contacten die L1 vandaag zeker heeft 
opgedaan. Sander besluit met de 
woorden: "Maar bied je alsjeblieft ook 
aan." 
 
Workshop 2 gaat over het onderwerp hoe 
L1 via zijn mediakanalen (tv, radio, app) 
de culturele minderheden beter kan 
bereiken. L1-webmaster Jules Janssen 
vertelt de aanwezigen over de digitale 
platforms die L1 structureel gebruikt, 
zoals Facebook en Twitter. Ook het 

https://youtu.be/7JToaoZfFYs
https://youtu.be/YvBDJQob9As
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nieuwe initiatief L1link wordt besproken. 
"Minderheden zouden dat nieuwe 
platform ook kunnen gaan gebruiken. We 
willen met L1link verbindingen leggen, 
een hele positieve insteek", aldus 
Janssen. Als voorbeeld noemt hij een 
voetbalclub die een multicultureel 
zaalvoetbaltoernooi wil organiseren en op 
zoek is naar elftallen. Via L1link kan zo'n 
club makkelijk een 'vraag en aanbod' 
oproep doen.  
 

 
 
Als probleem zien de workshopvolgers 
dat ze de Nederlandse taal niet 
voldoende machtig zijn. Janssen geeft 
aan dat L1 hierbij graag helpt. Abdelkader 
Benali zoomt daarna in op sociale media 
en L1. Op zijn vraag wie van de 
deelnemers actief is op sociale media 
antwoordt het merendeel positief. Met 
name Facebook is een populair medium 
onder de aanwezigen. Ze gebruiken dit 
platform vooral om contact met familie uit 
het land van herkomst/ oorsprong te 
houden. "L1 moet onderwerpen uit het 
nieuws ook via Facebook delen," luidt het 
uit de zaal. "Op deze manier kunnen we 
het thuisfront laten weten wat er allemaal 
gebeurt in Limburg."  
 
Tot slot van de bijeenkomst wordt er een 
plenaire afsluiting gehouden. 
Dagvoorzitter Abdelkader Benali en 
Sander Kleikers vragen onder het publiek 
een aantal conclusies te bespreken. Die 
komen er snel. "Door een andere cultuur 
en een bescheidener opstelling durft men 
zich niet te profileren" en "er moet meer 
gebouwd worden aan een 
vertrouwensband"  klinkt het. Ook vindt 

men dat L1op zoek moet naar andere 
personen om de meningen van de 
culturele minderheden te verwoorden.  
 
Benali vraagt de aanwezigen wat zij juist 
wel goed vinden aan L1. Het blijkt dat niet 
veel aanwezigen structureel naar L1 
kijken. "Het journaal van L1 is gericht op 
Limburgers en niet op ons", klinkt het. Als 
positief voorbeeld wordt de film Aku 
aangehaald, die onlangs op L1 te zien 
was. Deze film gaat over Molukkers. Door 
het zien van die film kreeg men het idee 
dat het over 'hen' ging en dat nodigde uit 
om verder te kijken. Ook het weerbericht 
wordt als goed beschouwd.  
 
Bestuursvoorzitter Joep Hahn sluit de 
bijeenkomst af en zegt met een knipoog 
blij te zijn dat het niet uit de hand is 
gelopen. Ook belooft hij dat er 
verbetering in de onderlinge omgang 
komt. "Jullie moeten L1 als partner gaan 
zien." Het gevoel na deze bijeenkomst is 
goed. Iedereen heeft er zin in om zich 
actief in te zetten, om er samen iets van 
te gaan maken. De afspraak is dan ook 
om met de aanwezigen te starten en dat 
er van hen wordt verwacht dat ze 
onderwerpen aandragen. 
 
Verslag: Odin Wijnhoven  
 
 
 


