
Workshops Inclusieve Marketing & Communicatie





Representatie

“People are looking for a message that they belong. 

That they’re part of something. That they are seen and

heard and that despite or perhaps because of the

uniqueness of their experience, they are valued. They

want to feel represented. Representation is not an

added extra, it’s not a frill. It’s absolutely fundamental

to what people expect from culture and from politics.”

(Brits acteur Riz Ahmed)



Over TransCity

• TransCity is gespecialiseerd in inclusieve marketing en communicatie, met een 
focus op multicultureel. Ons bureau werkt in opdracht van global en local brands, 
communicatiebureaus, overheden, de kunst- en cultuursector en 
maatschappelijke organisaties. 

• Als netwerkbureau is TransCity de spil in het activeren van biculturele
Nederlanders ten dienste van haar opdrachtgevers. TransCity ontwikkelt 
marketing- en communicatiecampagnes, organiseert en produceert events, 
verricht veelvuldig marktonderzoek, ontwikkelt marketing- en 
communicatiestrategieën, en analyseert communicatie op 'unconscious bias’.

• Ook dankzij  de meer dan 200 focusgroepen die TransCity door de jaren heen 
met biculturele Nederlanders heeft georganiseerd, is een kennis opgebouwd die 
zijn weerga niet kent.  

• Die jarenlange praktijkervaring is inmiddels vertaald naar een serie workshops op 
het gebied van inclusieve marketing en communicatie, workshops die steeds 
vaker worden aangelopen vanuit het creëren van bewustzijn over de onbewuste 
vooroordelen die we allemaal hebben.  

• Zo verzorgden we presentaties, trainingen en workshops voor De Nederlandsche 
Bank, ING, Rabobank, T-Mobile, KPN, Unilever, NRC Media, gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, Rijksoverheid, Ministerie van Defensie, 
Vlaamse Overheid, NOS Nieuws en meer. 



TransCity werkte onder meer voor:

• Rabobank (NL)
• ING Bank (NL)
• De Nederlandse Kluis (NL)
• Nike Northern Europe (EU)
• Adidas (NL)
• Mars Food (VS/IN/NL)
• De Lotto (NL) 
• EY (EU)
• De Surinaamsche Bank (NL/SU)
• Telesur (NL/SU)
• Parbobier (NL/SU)
• Heineken/Al Ahram Breweries 

(NL/EG) 
• Unilever (NL)
• KNVB (NL) 
• Nutricia Australia 

(AUS/NL/DTSL/VK)
• MoneyGram (NL/BE)
• Western Union (NL/BE)
• Travelex (NL/BE)
• FunX Radio (NL)
• KRO NCRV Media (NL)
• BNN VARA Media (NL)
• NPO Media (NL)
• NOS Media (NL)
• NTR Media (NL)
• Human Media (NL)
• Rotana Media (EU/ME) 
• NS (NL)
• Spotta (NL)
• Ortel Mobile (NL/BE) 
• Lebara Mobile (NL/BE/UK)
• Türk Telekom (BE/GER)
• Mobistar/Orange (BE)

• KPN Telecom (NL)
• Vodafone Ziggo (NL)
• T-Mobile (NL) 
• BASE Company (BE)
• Core Telecom (VK/BE)
• Vrumona (NL)
• PepsiCo (NL/BE)
• Coca-Cola (NL/BE/VS)
• TNT (NL/BE)
• Unicef (NL)
• WNF (NL)
• Koninklijke Luchtmacht (NL)
• Nederlandse Rode Kruis (NL)
• Accenture (EU)
• Achmea (NL)
• Agis Zorgverzekeringen (NL)
• Belastingdienst (NL)
• Gemeente Amsterdam (NL) 
• Gemeente Rotterdam (NL)
• Gemeente Den Haag (NL) 
• Gemeente Almere (NL)
• Gemeente Antwerpen (BE)
• Vlaamse Overheid (BE)
• Rijksoverheid/verschillende

ministeries (NL) 
• Greenpeace (NL)
• Het Concertgebouw (NL)
• Rijksmuseum Amsterdam (NL)
• Haags Historisch Museum (NL)
• Migratie Museum (NL)  
• Wereldmuseum (NL)
• DPG Media (NL) 
• Viacom Media (NL/BE)
• Discovery Channel (NL/BE)



Workshopmodules





Inclusieve Marketing & Communicatie

Hoe worden we ons bewust van onze onbewuste vooroordelen? En hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat deze op termijn minder invloed hebben op de marketing en 
communicatie die we ontwikkelen?

• Ieder mens neemt elke dag tienduizenden beslissingen. Zo’n 99% van deze 
beslissingen wordt met de automatische piloot gemaakt: je neemt ze zonder 
nadenken, op basis van informatie en ervaringen die zijn opgeslagen in je brein. 
Zo waren we lange tijd gewoon om roze kleding voor meisjes te kopen en blauwe 
voor jongens. 

• Op dezelfde wijze hebben zich beelden in ons brein genesteld van mensen die 
minder of juist meer op ons lijken. Alleen hoeven die beelden niet overeen te 
komen met de werkelijkheid. Het kunnen beelden zijn van mannen of juist 
vrouwen. Van Nederlanders met een beperking, een homoseksuele of juist 
heteroseksuele achtergrond. Maar ook beelden van landgenoten met Afrikaanse, 
Aziatische of juist Nederlandse wortels. Van moslims, joden, hindoes en 
christenen.

• Vaak gaat het daarbij om beelden en vooroordelen waarmee we onbewust van 
jongs af aan zijn gesocialiseerd. Onbedoeld komen deze vooroordelen dus ook 
tot uitdrukking in het dagelijks handelen op ons werk. In de omgang met collega’s 
en sollicitanten. Maar ook in de externe communicatie die 
communicatiebureaus, adverteerders en mediamakers ontwikkelen. 

• Wie zich bewust is van de omvang van onze superdiverse samenleving, ziet ook 
het belang van het ontwikkelen van inclusieve marketing, communicatie en 
media, waarin iedereen zich kan herkennen en niemand zich op een stereotiepe 
manier voelt weggezet. 

• Dat belang is niet alleen groot omdat het ‘the right thing to do is’, maar ook 
omdat je met inclusieve marketing en communicatie de belevingswereld van 
gevarieerde doelgroepen in de samenleving beter raakt.  Hierdoor zijn 
commerciële kansen makkelijker te benutten.



Workshops

De trainingen en workshops van TransCity bestaan uit een serie algemene, voor 
iedereen relevante learnings, in combinatie met het behandelen en analyseren 
van voorbeelden uit de organisatie van onze opdrachtgevers. 

Onze focus ligt op etnisch-culturele diversiteit en minder op andere 
diversiteitsdoelgroepen. Onze workshops kunnen bestaan uit een of meer van de 
volgende modules:  

• Module 1. Vooroordelen bespreekbaar maken, mede aan de hand van 
stellingen.

• Module 2. Enkele feiten en cijfers over onze superdiverse samenleving.

• Module 3. Praktijkvoorbeelden uit de wereld van marketing, communicatie en 
media uit binnen- en buitenland. Aan de hand hiervan wordt het gesprek met de 
deelnemers aangegaan. Daar waar beschikbaar kunnen soms ook reacties van 
vroegere deelnemers aan focusgroepen worden gedeeld.

• Module 4. Aandachtspunten bij inclusieve marketing en communicatie. Vaak 
wordt gevraagd om de do's en don'ts. Helaas bestaan die niet. Want wie in het 
keurslijf van do’s en don’ts zit, zal niet snel de grenzen durven opzoeken bij het 
ontwikkelen van inspirerende communicatie die mensen raakt en in beweging 
brengt. Wat we wél doornemen, is wat we de ‘Acht Gouden Tips’ voor inclusieve 
marketing en communicatie noemen. Het zijn ‘’slechts’ tips, maar wél waardevol. 

• Module 5. Analyse van bestaande marketing, communicatie en mediaredactie. 
Deze analyse van de uitingen van onze opdrachtgevers vindt vooraf plaats. De 
bevindingen worden tijdens de workshops besproken, maar hoeven niet te leiden 
tot de conclusie ‘goed’ of ‘fout’. Wel kunnen verschillende invalshoeken en 
nuanceringen worden belicht, op basis waarvan de makers in de toekomst beter 
in staat zijn eigen afwegingen te maken.

• Module 6. Inclusieve product/marktcombinaties. Ook dit is geen 
gestandaardiseerde module, maar verschilt per opdrachtgever.  Binnen de 
branche van onze opdrachtgevers wordt bekeken welke (aangepaste) 
productconcepten relevantie kunnen hebben voor gevarieerdere doelgroepen.   

Op de volgende pagina’s worden de modules toegelicht. Een offerte wordt 
opgesteld op basis van de specifieke behoeften binnen uw organisatie. Dat kan 
ook tot aanpassing of aanscherping van de modules leiden.  



Module 1

Vooroordelen bespreekbaar maken 

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

Deze module doen we bij voorkeur in een talkshow-achtige opzet. Daarbij gaan we 
allereerst met deelnemers in gesprek over hun eigen vooroordelen uit het verleden. 
Vervolgens kunnen we aan de hand van enkele stellingen mogelijke vooroordelen 
bespreekbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan:

Eens/Oneens:
• Ik werk het liefst met gelijkgestemden.
• Black Lives Matter? Nee, All Lives Matter!
• Gay Pride? Er is toch ook geen Straight Pride?
• We moeten ophouden met dat diversiteitsgedram.
• Hijabi’s kan je beter niet vragen in een projectgroep over LHBTI-inclusiviteit. 
• Kerstmis hoort bij Nederland, de ramadan niet.
• Hijabi’s zijn traditioneel en dus minder geschikt als leiders.
• Ik wil best werknemers met een beperking in mijn communicatieteam, maar heb 

geen tijd voor de intensieve begeleiding die dat vergt.
• Logisch dat je biculturele Nederlanders in communicatie presenteert als laag 

opgeleid, want dat zijn ze meestal ook. 
• Als communicatie-professional moet je neutraal en onbevooroordeeld zijn, daar 

past een vrouw met een hoofddoek dus niet bij. 
• Ik heb meer vertrouwen in een man als directeur dan in een vrouw.
• Ik heb meer vertrouwen in een witte vrouw dan in een zwarte man. 
• Vrouwen met kinderen zijn niet meer zo ambitieus. 
• 55-plussers willen eigenlijk niet meer.
• Als iemand met een buitenlands accent praat, ga ik er meestal vanuit dat die 

persoon laag opgeleid is. 
• Ik ga er onbewust vanuit dat een Marokkaans-Nederlandse collega de 

Nederlandse taal minder beheerst dan autochtone Nederlanders. 
• Met Turkse Nederlanders breng je veel conflicten in je organisatie.
• Ik houd biculturele collega’s scherper in de gaten dan autochtone collega’s.

Uiteraard kunnen veel van dit soort discussie uitlokkende stellingen ook worden 
omgedraaid.



Module 2

Enkele feiten en cijfers

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

In deze module presenteren we enkele relevante feiten en cijfers over onze 
superdiverse samenleving. Denk hierbij onder meer aan:

• Ruim 2,4 miljoen burgers met een eerste of tweede generatie 
migratieachtergrond wonen in de Randstad, ruim 1,7 miljoen buiten de 
Randstad.  

• De meerderheidsbevolking van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is 
bicultureel, dus in het dagelijks leven gericht op meer dan één cultuur.

• Naar schatting 1,4 miljoen landgenoten met een eerste of tweede generatie 
migratieachtergrond hebben ten minste één ouder met een moslimachtergrond, 
en circa 2 miljoen ten minste één ouder met een christelijke achtergrond.

• Rond de half miljoen inwoners van Nederland hebben een Oost-Europese 
achtergrond van de eerste of tweede generatie.

• In 2019 had het CBS 232 geboortelanden geregistreerd onder de noemer 
inwoner met een migratieachtergrond. 

• Geboorteland zegt in toenemende mate minder over de etnisch-culturele of 
religieuze achtergrond van burgers. Een Brit kan een Pakistaanse achtergrond 
hebben, een Duitser kan Russisch zijn en een Marokkaan joods.   

• De derde generatie neemt snel toe, waaronder kleinkinderen van Turkse en 
Marokkaanse immigranten die instromen in het hoger beroeps- en universitair 
onderwijs maar niet met deze achtergrond in de statistieken zichtbaar zijn. 

Bovenstaande geeft slechts een indicatie van het type feiten en cijfers dat zal 
worden doorgenomen. Deze module zal mede aan de hand van een serie Q&A’s
worden behandeld, en visueel worden geïllustreerd. Daarbij zal ook worden 
ingegaan op de snelgroeiende omvang van de mixed-race populatie.  



Module 2
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Module 3

Praktijkvoorbeelden

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

In deze module nemen we praktijkvoorbeelden uit de wereld van marketing, 
communicatie en media uit binnen- en buitenland met de deelnemers door. Daar 
waar beschikbaar worden ook de reacties van vroegere deelnemers aan 
focusgroepen gedeeld.

• Aan de hand van reclame-uitingen en/of journalistieke artikelen en headlines, 
wordt gevraagd wat opvalt. Denk hierbij aan voorbeelden als:

o Dove Summer Glow - for normal to dark skin.
o Menukaart HEMA met de tekst ‘Roti met Rijst’
o Ramadan displays van Albert Heijn en Tesco’s.
o Primark Antwerpen - headscarves 4 euro (wat ging hier mis?).
o Centraal Museum Utrecht - Utrechtse Zeynep is beroemd (wat is de ergernis?).
o Volkswagen Instagram ad telt zes missers: zie jij ze allemaal?
o Voorlichtingsfilm Rijksoverheid over Bijstand.
o Een serie nieuws headlines over oud-voetballer Wesley Sneijder die ‘in de 

zandbak’ gaat voetballen.
o En nog veel meer.    

• Het selecteren van voorbeelden gebeurt in overleg met de opdrachtgevers. De 
voorbeelden kunnen dus anders zijn dan hier genoemd. Bovendien kiezen we bij 
voorkeur voor zo actueel mogelijke beelden. De kern is om vanuit een 
gevarieerder perspectief naar marketing, communicatie en media te leren kijken, 
en meteen te begrijpen hoe je onbedoeld en onbewust de fout in kan gaan.



Module 3

Your skin has a story - It’s a mosaic of all the faces before it

Voorbeeld van hoe L'Oréal Paris qua productaanbod en communicatie 
inspeelt op onze superdiverse samenleving. 



Module 4

Acht Gouden Tips voor inclusieve marketing, communicatie en media. 

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

1

De etnisch-culturele en religieuze diversiteit is groter dan vaak gedacht.      

Samevatting van de feiten en cijfers uit module 2 - Inclusief Q&A met deelnemers.

2

We hebben meer gemeenschappelijk dan dat we van elkaar verschillen.              

Op de grote thema’s van het leven - toffe levenspartner, de toekomst van onze kinderen, 
fijne baan en mooie carrière, goede gezondheid, heerlijke vakanties, comfortabele woning -
hebben we meer met elkaar gemeenschappelijk dan dat we van elkaar verschillen. -
Inclusief voorbeeld-uitingen waarin op dat gemeenschappelijke wordt ingespeeld.

3

Maar er bestaat geen ‘single story.  

Hoewel we veel gemeenschappelijk hebben, bestaat er geen ‘single story’, maar wél wat de 
Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe ooit ‘the balance of stories’ noemde: verschillende 
mensen vertellen verschillende verhalen vanuit diverse perspectieven. Dé moslim bestaat 
net zo min als dat dé Nederlander bestaat. Bovendien zijn bewoners in het superdiverse 
Nederland in toenemende mate verbonden met vrienden, familie en zakenrelaties van over 
de hele wereld. - Inclusief voorbeelden uit communicatie/producten/media.

4

Zet je eigen mening, je eigen belevingswereld dus even opzij.          

Hoe kijken biculturele consumenten - met al die verschillende achtergronden - zélf naar 
jouw merk, jouw diensten, jouw redactie en gerelateerde maatschappelijke vraagstukken? 
Dát is belangrijk en niet hoe jij zelf naar consumenten uit de multiculturele samenleving 
kijkt. Een deelnemer aan een van onze focusgroepen vroeg zich over de programmering van 
het toenmalige Radio 6 Soul & Jazz ooit vertwijfeld af: ‘Weten alleen witte mensen wat 
goede zwarte muziek is?’ Die uitspraak raakt de kern van waar we het hier over hebben -
Inclusief vragen aan deelnemers en voorbeeld-quotes uit eerdere focusgroepen.



Module 4

5

Houd rekening met de belevingswereld van je doelgroep maar spreek wel je eigen 
‘taal’, wees authentiek.                                                                                                     

Breng je boodschap over vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen identiteit, authenticiteit, 
merkwaarden. Ga dus niet opeens straattaal spreken zodra je stadsjongeren wilt bedienen. -

Inclusief geslaagde en niet geslaagde voorbeelden.

6

Zorg voor persoonlijke herkenning in product/marktcombinaties en 
communicatie. 

Nederlanders met de meest uiteenlopende achtergronden willen zich herkennen in de 
uitingen van onze mainstream samenleving. Daarbij wordt niet alleen dat ‘gekleurde’ 
gezicht bedoeld, maar vooral de verhalen achter die gezichten, het kunnen ráken van de 
belevingswereld. Dat kan ook tot uiting komen in product/marktcombinaties en media. Zo 
wordt er bijvoorbeeld weinig geadverteerd in onder biculturele jongeren populaire media. -
Inclusief discussie over getoonde voorbeelden.

7

Zorg voor representativiteit in marktonderzoeken.    

Veel marktonderzoeken in ons land zeggen nog weinig over de meningen van biculturele
Nederlanders, omdat zij in veel onderzoekpanels sterk zijn ondervertegenwoordigd. Let 
daarop! - Inclusief voorbeelden.

8

Pas op dat je door big data vergeet zelf na te denken.    

Profiteren van nieuwe technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot effectievere 
campagnes is mooi. Maar wel onder één voorwaarde: dat we zélf ‘in the lead’ blijven, dat 
we zélf blijven nadenken, en dat we nooit de fout maken het systeem voor ons te laten 
nadenken. Bedenk daarbij dat de onbewuste vooroordelen die in onze hele samenleving 
zitten ingebakken, ook tot uiting komen in de online algoritmes. Inclusief voorbeelden op 
basis van online algoritmes.



Module 5

Analyse van bestaande marketing, communicatie en mediaredactie.

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

Deze analyse vindt plaats ter voorbereiding op de trainingen en workshops. Tijdens 
de workshops worden de bevindingen besproken. Die hoeven niet altijd te leiden tot 
de conclusie ‘goed’ of ‘fout’. Wel worden verschillende invalshoeken en 
nuanceringen belicht, op basis waarvan de makers in de toekomst hun eigen 
afwegingen beter kunnen maken. 

In de praktijk zien we dat veel marketing, communicatie en media zijn ontwikkeld 
vanuit het perspectief van autochtone Nederlanders. De kans dat dit ook voor uw 
organisatie geldt is groot. De consequentie is dat gevarieerdere perspectieven 
weinig aan bod komen, en sommige keuzes vooroordeelbevestigend zijn. Denk aan:

• De persoonlijke verhalen in de brochures, video’s en op websites. Deze zijn vaak  
aangelopen vanuit een autochtoon-Nederlands perspectief, ook wanneer er met 
beelden biculturele Nederlanders wordt gewerkt. Er is dus vaak weinig diversiteit 
in de verhalen. En let wel: een biculturele Nederlander die een biculturele
Nederlander spreekt, heeft een ander gesprek dan een autochtone Nederlander 
die een biculturele Nederlander spreekt. Met meer variatie in de content als 
gevolg. De deelnemers gaan dit via voorbeelden en een Q&A ontdekken.

• Veel communicatiebureaus en adverteerders kiezen ervoor biculturele
Nederlanders een bijrol te laten vervullen. Bovendien worden biculturele
Nederlanders veelal getoond in een setting met een autochtoon-Nederlandse 
levenspartner, autochtoon-Nederlandse collega’s of vrienden. Dat is niet altijd 
handig, bijvoorbeeld omdat dit de indruk kan wekken dat ze hun huidige sociaal-
maatschappelijke positie hebben te danken aan hun witte partner.

• Vaak zien we biculturele Nederlanders in communicatie een stereotiepe rol 
vervullen. Bijvoorbeeld die van slager, groenteboer, kapper of een anderszins 
meer vooroordeelbevestigende rol.  Ook zie we geregeld reclame-uitingen waarin 
de leider wit is en de medewerker(s) zwart. We illustreren dit met voorbeelden. 

• Aan de hand van zoekopdrachten in Google Images kunnen we illustreren hoe 
dominant dit witte perspectief is. Ter illustratie worden live enkele zoektermen 
ingevoerd.



Module 6

Inclusieve product/marktcombinaties. 

Onderstaande beschrijving is richtinggevend en kan per opdrachtgever anders worden ingevuld.

Vaak kunnen producten en diensten inclusiever worden gemaakt dan ze nu zijn. 
Sommige producten kunnen worden ontwikkeld omdat ze voorzien in een behoefte 
en mogelijk autonoom winstgevend zijn. Andere producten kunnen daarentegen 
juist als instapproduct worden aangeboden, of om klantenloyaliteit te stimuleren. 

Ook deze module zal per opdrachtgever anders worden ingevuld. Enkele 
denkrichtingen: 

• De overeenkomsten tussen biologisch en halal. Zo is ‘we hebben de aarde in 
bruikleen gekregen van God’ een uitspraak die in enkele focusgroepen 
onafhankelijk van elkaar werd gedaan door gesprekspartners met verschillende 
religieuze achtergronden.

• Islamitisch bankieren is een vorm van ethisch bankieren. De overeenkomsten 
tussen maatschappelijk verantwoord sparen en beleggen en halal-gecertificeerde 
financiële dienstverlening is daarom vaak groter dan gedacht.

• Op talloze terreinen kan er veel beter op onze superdiverse samenleving worden 
ingespeeld dan er nu gebeurt: denk aan food, mobiele telefonie, cosmetica, 
financiële dienstverlening, de zorgsector, woningbouw, media, maar ook in 
arbeidsmarktcommunicatie van defensie, politie en heel veel andere 
organisaties. 

• De branches van onze opdrachtgevers bepalen hoe deze module wordt ingevuld. 



Workshopleiders/Trainers





Workshopleiders

Mahasin Tanyaui

Mahasin Tanyaui is een ervaren marketeer, event producer, community builder en 
trainer/workshopleider.

Met de marketing, sales, programmering en community building van de eerste drie 
succesvolle edities van het food-festival Djemaa el Fna vestigde zij meteen haar 
naam als powervrouw. Zij weet als geen ander multiculturele doelgroepen in 
beweging te krijgen.

Contact:

Mobiel  & WhatsApp  06 280 835 47
E-mail: mahasin@transcity.biz



Workshopleiders

Mahasin Tanyaui 



Workshopleiders

René Romer

René Romer, oprichter van TransCity, wordt vaak gezien als dé expert in Nederland 
op het gebied van multiculturele marketing en communicatie.

René publiceerde onder meer de boeken ‘Thuis in Nederland, praktisch handboek 
voor diversity marketing’ en ‘Dé consument bestaat niet. Inspiratieboek voor 
marketeers in een multiculturele wereld.´ Eerder was hij zes jaar lang strategy
director bij TBWA Nederland. 

Contact:

Mobiel  & WhatsApp  06 536 806 75
E-mail: rene@transcity.biz



Workshopleiders

René Romer



Praktijkvoorbeeld

Foto’s links

Hoe autochtone Nederlanders
verduurzaming slim aanpakken

Hierboven beelden uit de analyse van TransCity voor de gemeente
Rotterdam. Onbewuste framing zorgt ervoor dat biculturele
Rotterdammers zich minder in de communicatie herkennen. Klik op
onderstaand artikel om meer over de analyse te lezen.

Foto’s rechts

Hoe biculturele Nederlanders
verduurzaming simpel aanpakken.

https://www.overheidincontact.nl/onderzoek-naar-inclusieve-communicatie-in-rotterdam-de-resultaten-hebben-ons-wakker-geschud/


Trainingen, onder meer voor



Trainingen, onder meer voor

Mahasin Tanyaui in actie tijdens een training voor communicatie
professionals van de gemeente Rotterdam  

René Romer over diversiteit in de media voor de hoofdredacties
van onder meer RTL Nieuws, Volkskrant en NRC. 
Klik op de foto om de presentatie te bekijken.  

https://www.youtube.com/watch?v=uRzxsdLO_bo


KANTOOR ROTTERDAM 

Rotterdamsedijk 248-A - 3112 BP  Schiedam - Netherlands
mahasin@transcity.biz - rene@transcity.biz - www.transcity.biz


