
Diversiteit - de hype voorbij  

Nederland anno 2017 is een mengelmoes van mensen, maar dit beeld zien we in de media & reclame 
niet terug: de witte heteroseksuele man is nog steeds de norm. Omdat die norm dus steeds minder 
te maken heeft met de realiteit in de samenleving, bereiken we een groot deel van het publiek niet 
meer. Daarom is diversiteit hot. 

Als iets hot is in ons vak ontstaat snel het idee hier iets mee te moeten. Zoals bij social media, of bij 
UX design of branded content.  Daarom zijn jullie hier vandaag waarschijnlijk ook, omdat jullie weten 
dat jullie ‘iets met diversiteit moeten’. 

En net zoals bij alle hete thema’s in ons vak zou het geen doel an sich moeten zijn, maar onderdeel 
van een totaalstrategie. Iets wat in alle lagen van de organisatie wordt doorgevoerd. Omdat er wordt 
geloofd in de noodzaak.  Maar juist hier zit de crux: je gelooft het pas, als je het zelf voelt. 

Op deze slide achter mij zie je het resultaat van een random Google search met zoekterm ‘strateeg 
creatief bureau’. Dat is waarschijnlijk ook het beeld dat jij in je hoofd hebt. Ik in ieder geval wel.  

Dus ook al werk ik zelf als strateeg, het beeld dat mij constant wordt voorgeschoteld is hardnekkiger 
dan mijn persoonlijke ervaring. Zo krachtig is beeldvorming.  

Doordat we steeds strategen zien die wit en man en tussen de 35-50 jaar oud zijn, geloven anderen 
niet dat het optie is om zelf deze weg te bewandelen óf om iemand aan te nemen die buiten dit 
plaatje valt. Hierdoor blijven strategen dus voldoen aan dit stereotype beeld en blijft ons idee van 
een strateeg onveranderd.  

Een steeds kleinere groep voelt zich momenteel aangesproken door communicatie omdat het 
ontwikkeld wordt vanuit een beperkte blik: die van de witte, heteroseksuele man.  

Omdat het bewustzijn er inmiddels is dat diversiteit nodig is, wordt vaak voor een simplistische 
oplossing gekozen zoals het toevoegen van een zwart model. 



Maar één zwart model is nog geen diversiteit. Het is de afwijking toevoegen aan de norm, maar 
diversiteit is de afwijking de norm laten worden.   

Het is dus veel genuanceerder. Het gaat ook om vanuit welk perspectief wordt gefotografeerd of 
gefilmd. Het gaat om vanuit welk perspectief de styling wordt gedaan. En het gaat het verder dan 
wat je kunt zien. Het begint ermee vanuit welke visie een strategie wordt ontwikkeld of een creatief 
idee wordt bedacht.  

Als dit allemaal vanuit een wit, mannelijk perspectief gebeurt dan is het logisch dat het beeld beperkt 
blijft en slechts een kleine groep zich aangesproken voelt, ondanks alle goede intenties.   

En zo kon Pepsi de fout maken de Black Lives Matter beweging in te zetten voor een feel-good cola 
campagne met in de hoofdrol een witte celebrity. Gemaakt vanuit een wit perspectief. Zo kon HEMA 
de fout maken roti te verkopen die geen roti was. Zo kon Manpower de fout maken slang te 
gebruiken in hun advertentie. Allemaal thema’s uit andere culturen, gemaakt vanuit een wit 
perspectief.  

Dat ik niet tussen dit rijtje pas is voor mij persoonlijk geen probleem. Ja, ik moet mij twee keer zo 
hard bewijzen en ja, ik word altijd onderschat totdat ik mijn mond opentrek. Maar dit is iets waar ik 
aan gewend ben. Ik wijk namelijk al mijn hele leven af van de norm. 

Ik ben een vrouw, kind van een Moluks-Indische vader en Duitse moeder en mijn seksualiteit laat zich 
het beste omschrijven als fluïde. Hierdoor ben ik mij zeer bewust van het ontbreken en 
stereotyperend neerzetten van vrouwen, mensen van een andere afkomst en niet-heteroseksuelen 
in media en reclame.  

Maar ik ben nog meer.  

Ik ben ook hoogopgeleid, woon in de randstad en zie er ongeveer zo uit zoals de media dat 
voorschrijft.  

Dat is waar mijn blinde vlek zich manifesteert. Daar waar ik het zelf niet voel. 



Ik ben mij dus veel minder bewust van het ontbreken van laagopgeleiden, mensen uit de provincie 
en mensen die er anders uitzien dan het modebeeld ons voorschrijft. Zo werkt bias. En iedereen, 
ongeacht kleur, religie, seksuele geaardheid, is in bepaalde mate geconditioneerd door 
beeldvorming.  

Wat je zelf niet aan den lijve ondervindt zal je niet snel als een probleem ervaren. Er zijn gelukkig 
uitzonderingen: mensen met een zeer empathisch vermogen. Witte, heteroseksuele mannen die zich 
inzetten voor de bevordering van diversiteit zijn daarom mijn helden. De helden die dit vak kunnen 
redden! Ik kan dit verhaal wel vertellen, maar helaas zijn de mensen die op mij lijken niet de 
decision-makers in dit vak. En mensen nemen nou eenmaal gemakkelijker iets aan van iemand die op 
ze lijkt, iemand waarin zij zich kunnen herkennen. We hebben dus meer van dit soort helden nodig 
om de olievlek te kunnen creëren die deze uitdaging nodig heeft.  

Dat het juist in ons vak zo belabberd is gesteld met diversiteit is logisch. De stereotypering is zo 
hardnekkig omdat marketing volledig is ingericht is op het in hokjes stoppen van mensen. 
Stereotypering zorgt voor duidelijkheid, zodat de boodschap van de communicatie alle focus krijgt.  
De afwijking zou afleiden van de boodschap.  

Dus óf diversiteit is het onderwerp en dan hebben we het daarover. Of we hebben het ergens anders 
over en we gebruiken een zo ‘neutraal mogelijk’ beeld. Die van de norm.  

Maar deze duidelijkheid is ook een duidelijk signaal richting de mensen die zich niet in deze 
duidelijkheid herkennen, namelijk: dit is niet voor jou. 

En omdat deze groep steeds groter wordt, verliest deze aanpak alle waarde. We hebben als media en 
reclame industrie een grote verantwoordelijkheid. Wij bepalen voor een groot deel de beeldvorming.  

Pas als we vaker iemand met een beperking achter een balie zien of een transgender voor de klas, 
dan gaan we dit ook normaal vinden. Ze doen dit heel goed in de serie Amsterdam e.v.a., in deze 
serie zie je een realistische afspiegeling van de inwoners van Amsterdam. Hier zag ik een figurant met 
beperking achter een gemeentebalie staan. Je denkt inderdaad even ‘grappig, je ziet eigenlijk nooit 



iemand met een beperking achter een gemeentebalie op TV’, maar dat denk je precies 1 seconde, en 
het is de grootste onzin om te denken dat je de verhaallijn dan niet meer zou kunnen volgen.  

Hoewel de norm nu nog domineert, komen er nieuwe generaties aan. Millennials zijn opgegroeid in 
een diverse samenleving, maar ook in een wereld waarin dat beeld niet vertegenwoordigd is in de 
media. Generatie Z weet niet beter dan dat we in een diverse wereld leven, zij leven namelijk in een 
wereld waarin verhalen door het collectief worden gecreëerd en dus per definitie divers zijn, 
namelijk de digitale wereld. Zij krijgen amper iets mee van traditionele media en de stereotyperende 
communicatie waar millennials zich nog van hebben moeten ontwrichten. Zij weten elkaar en de 
verhalen die zij interessant vinden feilloos te vinden. Hoe je deze groep bereikt, dát is de uitdaging 
die ons vak bezig zou moeten houden.  

En je raadt al: daar is geen simpele oplossing voor. Maar voor het ontwikkelen van nieuwe kanalen, 
programma’s en businessmodellen maar ook het vinden van de juiste mensen en tone of voice is een 
aanpak waarin diversiteit een gegeven is noodzakelijk. En dat betekent niet alleen diversiteit van 
mensen: ook van meningen, karakters en specialismen. Dat is diversiteit anno 2018.  

Je hebt nog 3 maanden om je klaar te maken, veel succes!   

En schroom niet tijdens de borrel of op een later moment de discussie aan te gaan of om hulp te 
vragen, daar zijn we hier tenslotte voor. En onthoud: niemand, ongeacht kleur, religie, afkomst of 
seksuele geaardheid is vrij van vooroordelen en doet het dus helemaal goed. Maar zoals het gezegde 
zo mooi luidt: ‘Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je onderdeel van het probleem.’  


