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Studies wijzen uit dat de heersende
schoonheidsidealen normerend werken
en dat zulke stereotiepe beelden een
negatieve impact kunnen hebben op
vrouwen en meisjes. Zo ontstaat het
risico op het inprenten van seksistische
patronen en op een verminderd
zelfbeeld.
Nochtans is het mogelijk om nietstereotiepe beelden te gebruiken. In
deze brochure tonen we hoe het soms
fout loopt en hoe het beter kan.
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WIJ WILLEN ECHTE
LIJVEN ZIEN!
We gaan langzaam de juiste richting uit: de vraag naar
realistische modellen stijgt. Dat is een boost voor het
zelfvertrouwen van veel vrouwen.
Jezelf herkennen in een poster, advertentie of
Instagramfoto, geeft je een gevoel van geruststelling en
aanvaarding.

Er is nood aan een realistischer
schoonheidsideaal.

Elk lichaam heeft het recht om getoond
te worden in reclame en media.

Deze campagne pleit resoluut voor ‘echte lijven’ en het
tonen van diversiteit in al haar vormen en facetten.

Om die positieve trend voort te zetten, is er nood aan
een realistischer schoonheidsideaal. De focus moet
ook verschuiven van het uiterlijk naar de competenties.
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NEGATIEVE NORM

Stereotiepe beeldvorming kan kwalijke gevolgen
hebben voor het zelfbeeld van vrouwen. Een belangrijk
maatschappelijk fenomeen is dat meisjes gefocust zijn op
hun uiterlijk. Ze groeien op met het idee dat hun uiterlijk
hun belangrijkste troef is. Dat verlaagt hun kansen op
succes in hun verdere leven.
Door die objectiverende beelden waarin vrouwen worden
geportretteerd als objecten die moeten worden verbeterd
om aan de norm te beantwoorden, verliezen vrouwen het
geloof in zichzelf. Ook mannen krijgen een verminderd
beeld van de vrouwelijke competenties.
Vrouwen worden niet alleen vaak stereotiep afgebeeld,
media voeren hen ook veel minder op dan mannen als
experte of nieuwsbron.
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DO’S & DON’TS
Via do’s en don’ts willen we iedereen aanmoedigen om
meer diversiteit te tonen. Voorbeelden te over…

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE
AAN DE WAND
NIET: Vrouwen krijgen met de paplepel
ingegeven dat ze er eeuwig jong en
slank moeten uitzien. Niet elke vrouw
beantwoordt aan dat schoonheidsideaal.
WEL: Sommige bedrijven staan reeds
bekend om hun campagnes met diverse modellen. Neem
hier een voorbeeld aan en toon een mix van verschillende
lichaamstypes. Laat zien dat op schoonheid geen leeftijd
staat. Schoonheid is te bewonderen in alle maten en
gewichten.
NIET: Promoot je mediaproduct niet als ‘curvy edition’,
noem je magazine geen ‘plus-size nummer’. Zo leg je net
de nadruk op het buitengewone, of op iets dat wat afwijkt
van de norm.
WEL: Plaats een model op je cover dat niet aan de klassieke
schoonheidsidealen voldoet zonder daar verder aandacht
aan te besteden. Zo maak je het sterkste statement.

Schoonheid is te bewonderen
in alle maten en gewichten.
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RETOUCHEREN, WIE Z’N BEST
DOET, ZAL HET AFLEREN
NIET: Excessief fotoshoppen. Denk maar aan de Photoshop-fail
van tennisster Serena Williams in een bekend magazine, waarbij
de taille van de koningin van het tennisveld verdacht smal was
geworden.
WEL: Stop met het retoucheren van elke
imperfectie. Onvolmaaktheden zijn het einde
van de wereld niet. Ze zijn menselijk, realistisch
en herkenbaar.

Stop met
het retoucheren van
elke imperfectie.

VERANDERING VAN SPIJS
DOET ETEN
NIET: Altijd hetzelfde type persoon tonen: wit, slank, jong
en heteroseksueel.
WEL: Voer allerlei soorten mensen ten tonele: zowel dik als
dun, arm als rijk, man als vrouw, autochtoon als allochtoon,
hetero’s, holebi’s en transgenders. Ook mensen met een
beperking vallen al te vaak uit de boot. Wees inclusief en
divers.
WEL: Wees ook divers achter de schermen. Een
evenwichtige campagne begint bij een evenwichtig team.
Wil je vrouwvriendelijkere campagnes of televisie maken?
Neem dan meer vrouwen aan als producer of regisseur,
wees als man ‘gatekeeper’ en doorkruis genderstereotypen.
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AAN DE SCHORS
BLIJVEN HANGEN

Dank je
Marieke

NIET: Vrouwen hebben vaak
een ondergeschikte functie in de media.
Ze worden
vaak enkel met hun voornaam vermeld.
WEL: Noem vrouwen bij hun volledige naam en beoordeel
ze op hun capaciteiten.

G.I. JANE
NIET: Vrouwen worden nog steeds veel minder dan
mannen afgebeeld in professionele rollen, terwijl ze in
realiteit wel degelijk in die functies tewerkgesteld zijn.
Dat houdt seksisme in stand en beperkt de variëteit in
rolmodellen die kinderen te zien krijgen.
WEL:
Kader vrouwen vanuit hun
competenties en vaardigheden, niet
vanuit hun zorgende functies. Zeg ‘Tine,
boekhoudster’ en niet ‘Tine, moeder van
twee’.
NIET: Vasthouden aan de zogenaamde
traditionele mannelijke en vrouwelijke
beroepen. Die zijn achterhaald en niet meer representatief
voor de huidige samenleving. Mannen kiezen tegenwoordig
ook voor verpleegkunde en kleuteronderwijs, terwijl
vrouwen een carrière als ingenieur kunnen uitbouwen.
WEL: Toon eens wat vaker een vrouwelijke IT’er en
een huisvader, maar blijf alert voor het neerzetten van
supervrouwen of –mannen die met
gemak alles combineren: werk- en
zorgtaken.
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Mannen kiezen tegenwoordig ook voor
verpleegkunde en kleuteronderwijs, terwijl
vrouwen een carrière als ingenieur
kunnen uitbouwen.

OUT OF THE BOX
NIET: Toon vrouwen niet continu schaarsgekleed of in een
seksuele setting.
WEL: Toon vrouwen vaker in een normale setting en in een
gewone houding.

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
NIET: Jonge vrouwen zijn alom aanwezig in de media.
Hun (iets) oudere soortgenoten komen daarentegen
beduidend minder aan bod.
WEL: Selecteer liever personen uit elke leeftijdsgroep. Daar
heb je trouwens enkel baat bij: hoe diverser je selectie, hoe
ruimer je publiek.
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DIVERS VAN DE PERS
NIET: Minder dan één geïnterviewde persoon op vier in het
TV-nieuws is een vrouw. Onderzoek heeft ook uitgewezen
dat ze vaker opgevoerd worden in zacht nieuws dan in
hard nieuws. Bovendien krijgen ze minder spreektijd dan
hun mannelijke tegenhangers.
WEL: Heel eenvoudig: trommel vaker vrouwelijke getuigen
en experten op in hard nieuws. Gun vrouwen meer
spreektijd en vermijd ‘all male panels’.

Expert !
...
Bimbo
Vrouw.
Slachtoffer
?

SOIS BELLE
ET TAIS-TOI !
NIET: Vrouwen hebben nog al te vaak een ornamentele
functie. Als de vrouw dan al een actievere rol krijgt, is
die vaak gekoppeld aan een babe- of slachtofferrol. Ook
diversiteit is hier nog steeds een probleem.
WEL: Baanbrekende fictiefiguren zijn van alle tijden.
Besteed meer tijd aan de uitwerking van je personages.
Stap af van de ondergeschikte slachtoffer- of baberol.
Doe een zorgvuldige casting en wees zo divers mogelijk.
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MEER WETEN?
Deze campagne is een initiatief van Amazone vzw op vraag
van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen
met als doel een positieve campagne uit te werken die
reclamemakers en journalisten stimuleert om realistische
lichamen en echte personen te tonen.
Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, gelegen
in hartje Brussel. De vereniging werd meer dan twintig
jaar geleden opgericht als resourcescentrum voor
de vrouwenbeweging en vond al snel navolging over
de landsgrenzen heen. Amazone ondersteunt de
vrouwenbeweging, stimuleert samenwerking en bundelt
krachten uit de vrouwenbeweging. Samen sterk!

DANKWOORD
Deze brochure is samengesteld op basis van
interviews met experten in de materie: Annebeth
Bels (onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen),
Béa Ercolini (voorzitster Touche pas à ma pote en
vroegere hoofdredactrice Elle), Corine Van Hellemont
(onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen
en verbonden aan de Universiteit Gent), Jozefien
Daelemans (hoofdredactrice Charlie Magazine), Sofie
Van Bauwel (professor aan de Universiteit Gent)
en Stéphanie Kunert (professor aan de Université
Lumière Lyon 2). Meer bronnen en literatuur over dit
onderwerp vindt u op onze website: www.amazone.be.

“Wéér iets rond diversiteit?”. Je hoort het al eens vallen op een redactie. Toch
is het uiterst belangrijk. Is het normaal dat een redactie van een magazine
met een ouder leespubliek moet vechten om een vijftig plus model op de
cover te mogen zetten? Alsof er geen mooie mensen te vinden zijn ouder
dan vijftig? Is het normaal dat in onze vele steden zoveel jonge mensen van
diverse origine en huidskleur rondlopen maar ze zo weinig te zien zijn in de
media? Is het normaal dat een gemiddeld model in de jaren ‘90 9% minder
woog dan de gemiddelde vrouw en nu maar liefst 23% minder? Waar houdt
het op?
Deze brochure biedt een praktische onderbouw voor het in beeld brengen
van mannen en vrouwen. Het is geen bijbel of een rigide checklist maar we
denken wel dat ze een aantal vastgeroeste gewoontes en stereotypes kan
doorbreken. Veel mensen in de mode, media, fotografie en make-up zijn zich
bewust van deze problemen en trekken aan de kar, maar de verandering
gaat nog heel traag. Met deze brochure willen we alvast hun collega’s en
leidinggevenden sensibiliseren en de bredere sector bewust maken van de
ongezonde en stereotiepe beeldcultuur die we nu nog veel te vaak terugzien.
We kunnen niet passief blijven toekijken hoe jonge meisjes zichzelf neerhalen
omdat ze niet mager genoeg zouden zijn, of gevaarlijke bleekmiddelen kopen
omdat hun huidskleur te donker zou zijn.
‘Echte Lijven’ is een eerste stap in de goede richting, maar we blijven er verder
aan timmeren.
Bianca Debaets
Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen
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