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Media Release 
5 October 2021 

SBS vraagt de gemeenschap om feedback voor de toekomst van SBS 
Radio en -taaldiensten  
  
SBS streeft erna om zich te blijven ontwikkelen, om zo te kunnen voldoen aan de behoeften 
van het Australië van vandaag. SBS evalueert daarom regelmatig de taaldiensten die via SBS 
Radio aangeboden worden. Vanaf vandaag kan iedereen feedback geven op belangrijke 
criteria, middels de openbare raadpleging. De criteria zullen als leidraad dienen voor de 
beoordeling van de taaldiensten.  
  
De SBS Language Services Review is een proces dat, net als de Census, om de vijf jaar wordt 
uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat de diensten van SBS Radio de snel veranderende en 
steeds diverser wordende samenleving van Australië weerspiegelen. De selectiecriteria zullen, 
samen met de data van de Census 2021, worden gebruikt om te bepalen welke talen moeten 
worden bediend en op welke manier die diensten de komende vijf jaar worden geleverd.  
  
De Language Services Review omvat het audio- en taalaanbod van SBS, inclusief radio, SBS 
On Demand, podcasting en andere digitale platforms.  
  
De openbare raadpleging van het publiek begint vandaag en duurt 6 weken, tot 12 november 
2021. Het is een belangrijke kans voor gemeenschappen om bij te dragen aan de toekomst van 
SBS Radio-diensten en het bredere audio- en taalaanbod van de omroep, Alle feedback zal ter 
harte worden genomen bij het vaststellen van de definitieve selectiecriteria.  
  
SBS Director of Audio and Language Content, David Hua: "SBS heeft het unieke vermogen om 
de diverse gemeenschappen van Australië te bereiken en ermee in contact te komen, via diens 
meertalige diensten en meerdere contactpunten. Al meer dan 45 jaar veranderen we de 
manier waarop we innovatieve en zinvolle diensten leveren aan gemeenschappen. Vandaag de 
dag doen we dat via radio, online, podcasts en apps in meer dan 60 talen. Deze beoordeling 
zal SBS helpen met het vormgeven van de diensten, in aanloop naar onze 50ste verjaardag.   
  
“De cruciale rol van de meertalige diensten van SBS is aangetoond tijdens de COVID-19-
pandemie, door essentiële updates en gezondheidsinformatie aan gemeenschappen te 
leveren in de taal van hun voorkeur. De Language Services Review is een belangrijke kans om 
ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de behoeften van gemeenschappen, in het 
Australië van vandaag.  
  
“Door ons taalaanbod regelmatig aan te passen, kan SBS de grootste gemeenschappen met 
cultureel- en taalkundig diverse achtergronden beter van dienst zijn. Ook kan het diensten 
aanbieden aan opkomende gemeenschappen en gemeenschappen met hoge behoeften. Het 
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is voor ons cruciaal om ons publiek een stem te geven in dit proces en we moedigen 
gemeenschappen in heel Australië aan om hun feedback te delen.”  
  
De selectiecriteria zullen naar verwachting in mei 2022 worden afgerond en de herziene SBS-
taaldiensten zullen vóór eind 2022 worden geïmplementeerd.  
  
De openbare publieksraadpleging over de selectiecriteria, loopt van 5 oktober tot 12 november 
2021. Ga naar sbs.com.au/consultation om de conceptselectiecriteria te bekijken en om 
feedback te geven.  
  
Einde persbericht.  
  
Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au  | 0419 316 135 
 
 
 


