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Samenvatting / Summary
NL

EN

In Nederland zijn er geen concepten voor jongens met hobby’s, gedrag of uiterlijk dat door 
andere mensen vaak als vrouwelijk wordt gezien. Deze androgyne jongens van 13 tot 21 jaar 
passen zich vaak aan op het beeld van de man dat de maatschappij heeft. Hierdoor kunnen zij 
zich niet uiten, wordt hun zelfvertrouwen lager en spijbelen ze mogelijk sneller van school om 
het pesten te vermijden.

Om deze jongens te helpen zichzelf te uiten is er onderzoek gedaan naar de problemen rond 
de negatieve aspecten van vrouwelijk zijn, de androgynie bij mannen in de modewereld en de 
bekendheid van androgynie in Nederland. Zo staat vrouwelijkheid gelijk aan zwakte en als een 
man dit vertoont verlaagd hij zijn reputatie, is androgynie in de modewereld al jaren aanwezig en 
is androgynie in Nederland niet bekend. Met een enquête is de vrijetijdsbesteding van jongeren 
tussen de 13 en 21 jaar in Nederland onderzocht. Deze tijd brengen ze vooral thuis door op het 
internet. 

Met dit onderzoek is een concept ontworpen voor een webserie voor jongeren van 13 tot 21 jaar 
over de jongens. 

There are no existing concepts for boys with hobbies, behavior or appearance that’s often per-
ceived as feminine by others, in the Netherlands. These androgynous boys from the age of 
13 to 21 try their best to conform to society’s image of a man. This leads to an inability to be 
themselves and lowers their self-esteem. These boys are also more tempted to stay away from 
school to avoid situations in which they are being picked on. 

This research is to help these boys. The negative sides of being feminine, androgyny for men 
in fashion and the knowledge on androgyny in the Netherlands is discussed. Being feminine is 
equal to being weak and a feminine man lowers his status when he makes himself known to oth-
ers. Androgyny for men in fashion has been around for years and androgyny in the Netherlands 
is not a well-known fact. How teens from the age of 13 to 21 spend their spare time has been 
looked into with a survey. These teens mostly spend their time at home browsing the Internet.

This research led to the design for a web-series for teens from the age of 13 tot 21 about the 
androgynous boys.
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INLEIDING
Een man houdt van voetbal. Een vrouw van winkelen. Een meisje draagt alleen roze. Een jon-
gen alleen blauw. 
Het zijn stereotypes waarvan we weten dat ze niet waar zijn. Toch worden ze bewust en onbe-
wust elke dag nog toegepast in de huidige maatschappij. Er is een sterke man-vrouw scheiding 
met geslachtsgerelateerde normen en waarden die over de jaren zijn ontwikkeld. Door de jaren 
heen zijn hier discussies over geweest en vooral in de laatste 50 jaar is er door het feminisme 
veel veranderd. Hierdoor kregen vrouwen steeds meer rechten en werden zij aangemoedigd 
meer ‘mannelijke’ rollen op zich te nemen. Bij mannen wordt er echter (bijna) geen aanmoedig-
ing gedaan om ‘vrouwelijke’ rollen aan te nemen en een vrouwelijke man blijft nog steeds een 
taboe in Nederland, zeker wanneer deze heteroseksueel is. De tweedeling tussen man en vrouw 
blijft nog steeds sterk actief, waardoor androgyne mannen zich moeten aanpassen naar het 
beeld van de ‘standaard man’. 

Androgynie komt van de Griekse woorden voor ‘man’ (aner) en ‘vrouw’ (gyne) en staat voor het 
voorkomen van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in één persoon (Oxford University 
Press, 2005). Hier zijn drie vormen van te benoemen (Gender in de blender, 2014), waarvan 
twee worden gebruikt om androgynie in deze rapportage aan te duiden.
Iemand kan zich androgyn voelen: jezelf niet mannelijk en niet vrouwelijk voelen, maar zowel 
mannelijk als vrouwelijk voelen of gevoelsmatig tussen de beide seksen in staan. Iemand kan 
zich ook androgyn uiten: de uiterlijke kenmerken van het andere geslacht vertonen zonder daar-
bij volledig door het leven te gaan als het andere geslacht. Dit kan zich uiten in kleding, make-up 
en/of gedrag. 
Androgynie wordt ook omschreven als het hebben van zowel vrouwelijk als mannelijke 
geslachtskenmerken, waarbij wordt verwezen naar hermafrodiet. Ook worden travestie, trans-
genderisme en transseksualiteit vaak onder androgynie gezien. 
Deze worden niet onder androgynie geplaatst in mijn onderzoek. Wel kunnen mensen die tot 
deze groepen behoren zich androgyn voelen. 

Het Probleem

Androgyne jongens krijgen in de huidige maatschappij niet de kans hun vrouwelijkere eigen-
schappen volledig te ontwikkelen, waardoor ze sneller spijbelen van school om het pesten te 
vermijden of in een later stadium van hun leven vaak tegen psychologische/relatie problemen 
aan lopen.
Ik wil jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn zijn, of androgyne eigenschappen hebben, en zich 
niet zo durven te uiten, helpen zichzelf hierin te zijn. In deze periode ontwikkelen jongens zich 
en gaan ze op zoek naar een eigen identiteit buiten hun opvoeding en ouders om. Ze krijgen een 
eigen visie op de wereld en vormen groepen die jaren in stand kunnen blijven. Na deze periode 
staan ze vaak minder open voor verandering, doordat hun persoonlijkheid en idealen al vastge-
legd zijn tijdens de puberteit en opvoeding, waardoor het moeilijker is ze te overtuigen.

Ik ben als kind ook gepest doordat ik niet altijd binnen de traditionele geslachtsrollen viel. Zo 
ging ik in gevecht met mijn buurjongens als een ridder met een houten zwaard, terwijl mijn 
vriendinnen met Barbie speelden. Voor meisjes is er op het moment echter al veel gedaan en 
de acceptatie richting jongensachtige meisjes is al veel beter dan het was. Bij jongens zijn nog 
weinig initiatieven te bekennen voor meisjesachtige jongens, terwijl deze jongens net zo goed 
tegen problemen aanlopen. 
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Ik heb onderzoek gedaan naar de visie op vrouwelijke eigenschappen, de androgyne stroming 
binnen de mode en de mogelijkheden van het bespreekbaar maken van androgynie bij mannen. 
Dit heb ik voornamelijk gedaan door bestaande campagnes te analyseren en artikelen/essays te 
lezen, aangezien al veel over het onderwerp is geschreven. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan 
naar de vrije tijdsbesteding van jongeren van 13 tot 21 jaar en hun visie op androgyne mannen 
door middel van een enquête. Ik heb ook enkele androgyne jongens gesproken om een beter 
beeld te krijgen van de problemen die ze tegen komen en wat ze nodig hebben om hier beter 
mee om te kunnen gaan.

Methode

Ik denk dat deze problematiek alleen opgelost kan worden door een ontwerp dat deze vrou-
welijkere jongens helpt zichzelf te versterken in de positie waar ze zich bevinden en mogelijk 
aandacht vraagt voor de acceptatie van deze jongens. Dit is mogelijk niet de eerste soort prob-
lematiek waar iemand aan zal denken bij Communicatie & Multimedia Design, maar volgens mij 
hebben dit soort problemen juist een ontwerp nodig dat gericht is op de doelgroep en hun be-
hoeftes.

Opbouw van Rapportage

Om te begrijpen waarom vrouwelijke eigenschappen bij mannen niet geaccepteerd zijn is 
het belangrijk eerst de visie op vrouwelijke eigenschappen in het algemeen te weten. Hierna 
wordt gekeken naar de stand van uiterlijke androgynie bij mannen in de mode-industrie, wordt 
de androgyne jongen van 13 tot 21 jaar toegelicht en vrijetijdsbesteding onder de doelgroep 
toegelicht. 
Vervolgens wordt gekeken naar bestaande projecten voor androgyne jongens en mogelijke 
oplossingen bij cultureel-vergelijkbare groepen. 
Uit dit onderzoek worden ontwerprichtlijnen gehaald die vertaald zijn naar een creatieve briefing. 
Deze briefing wordt tijdens het ontwerpproces gebruikt als fictieve opdracht vanuit de androgyne 
jongens waar het ontwerp aan moet voldoen. 
Achterin staat een begrippenlijst voor de minder gangbare termen.
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HET PROBLEEM



Door het feminisme is er in de laatst 50 jaar veel veranderd. Vrouwen krijgen steeds meer 
rechten en worden vaker aangemoedigd meer ‘mannelijke’ rollen op zich te nemen, zoals de 
kostwinner van het gezin zijn of parttime te werken. Toch blijven veel vrouwelijke kenmerken 
nog steeds als onderschikt gezien. De uitspraak “Je vecht als een meisje” wordt vaak 
gebruikt als een vernedering, voor zowel vrouwen als mannen. Always (2014) zag hier een kans, 
en vroeg meisjes (en enkele jongens) van verschillende leeftijdgroepen in hun campagne “Zoals 
een meisje” wat het betekent om iets als een meisje te doen. 

Wat is de visie op vrouwelijke eigenschappen bij man en vrouw?

Oudere meisjes die de vraag kregen iets als een meisje te doen vertoonden stereotype gedrag 
in plaats van het eigen gedrag, terwijl jongere meisjes hun eigen gedrag nog vertoonden. Een 
jongen die mee deed vertoonde ook stereotype gedrag en werd gevraagd of hij daarmee zijn 
zusje zou beledigen. Hierop antwoordde hij dat hij wel meisjes beledigde, maar niet zijn eigen 
zusje. 
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Met deze campagne wilde Always hier verandering in brengen, door meisjes aan te moedigen 
dingen te doen als een meisje, omdat ze dit ook zijn. Ze laten hiermee echter het probleem voor 
mannen en jongens links liggen. Het is mogelijk nog schadelijker voor een jongen om te horen 
dat hij als een meisje rent, dan wanneer een meisje dit te horen krijgt. 
Meisjes gedrag wordt blijkbaar gezien als negatief en zwak. Dit probleem ligt vooral gegrond in 
discriminatie op basis van geslacht, maar ook machismo (Moreales, 1996, p. 272-297), oftewel 
machogedrag, waarbij de mannelijke kenmerken vaak in een hoger aanzien staan en de man 
nadrukkelijk mannelijk moet zijn. 

Een van de mogelijke oorzaken hiervan doet zich al voor op het schoolplein van de basisschool. 
Hier houden jongens vaak meer van ruwe spelletjes, terwijl meisjes rustiger en socialer zijn (Hu-
man, 2008). Hierdoor is het aardigste meisje op het schoolplein het populairst onder de meisjes 
en het sterkste jongetje de baas over de jongens. Dit zorgt ervoor, dat vanuit de jongens gezien, 
álle meisjes lager staan dan het zwakste jongetje. Het aardigste meisje zal namelijk vaak niet 
het sterkste meisje zijn, maar zij wordt wel gezien als de representant voor de meisjes.  
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Mannen die hun vrouwelijke eigenschappen wel tonen worden vaak bestempeld als een watje of 
homoseksueel, ook als hij dit niet is (Brooklynboy!, 2013). Enkele sissies, oftewel watjes, 
vertellen hun verhaal in een podcast van This American Life (Updike & Connors & Glass & Sav-
age, 1996). Een van de mannen, Mubarak, vertelt dat hij op de middelbare school bij het track 
team zat. 
Voor een wedstrijd was hij bezig met de startblokken op zijn plaats zetten. Hij bewoog ze steeds 
een haarlengte, om te testen hoe zwaar ze waren, zette zijn handen op zijn heupen en keek 
ernaar met een vinger op zijn wang, diep in gedachten. Ondertussen keken de leden van het 
andere team naar hem en lachten hem uit. Ze zagen een sissy zoals hem niet als een uitdaging 
om te verslaan. Sissy is een van de ergste dingen die je een jongen kan noemen op de middel-
bare school, waar alles gebaseerd is op hiërarchieën. Mubarak heeft de wedstrijd uiteindelijk 
gewonnen. De coach kwam naar hem toe na de wedstrijd en zei dat hij erg onder de indruk was, 
niet vanwege de tijd die Mubarak had gelopen, maar het feit dat hij het andere team liet denken 
dat hij een groot watje was en daarna van ze te winnen. Mubarak had dit echter niet met opzet 
gedaan.
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Naast sissies zijn er ook andere mannen die graag een keer buiten de traditionele geslachts-
rollen willen stappen. Op Reddit werden mannen gevraagd wat voor ‘vrouwelijke’ activiteiten zij 
graag een keer willen doen zonder daarop beoordeeld te worden (Qonic, 2014).  
Enkele activiteiten waren een sauna dag, ‘yoga pants’ of leggings dragen, vrouwelijke cocktails 
drinken en verwend worden door een vrouw met een diner. Ze moedigen elkaar aan om de 
activiteiten te ondernemen of komen erachter dat ze niet de enige zijn die elke week trouw naar 
Gossip Girl kijkt. 

Vrouwelijkheid is ondergeschikt aan mannelijkheid, doordat een vrouw wordt gezien als minder 
sterk of kundig. Wanneer een man vrouwelijke eigenschappen vertoont stelt hij zich kwetsbaard-
er op en verminderd hiermee zijn mannelijkheid en reputatie. Een man met vrouwelijkere 
eigenschappen of hobby’s wordt gezien als een vrouw, doordat hij in theorie ondergeschikt is 
aan een mannelijke man. Hierdoor verbergen veel mannen dat ze soms een ‘vrouwenactiviteit’ 
ondernemen of veranderen ze hun lichaamstaal om meer als een machoman over te komen. 

Conclusie :
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Wat is de stand van uiterlijke androgynie bij mannen?

Het voorkomen van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in één persoon wordt ook 
wel benoemd als androgynie. In de mode-industrie is androgynie voor vrouwen al jaren een 
grote trend, maar de richting krijgt in de laatste jaren ook steeds meer populariteit voor mannen. 
Zo presenteerden Jonathan Anderson, Sarah Burton de creative director bij Alexander McQueen 
en Topman allemaal vrouwelijkere outfits tijdens de Lente menswear ‘14 modeshows in Londen 
(Singer, 2013). 

Tijdens de 2015 lenteshows tonen onder andere Agi & Sam, Balenciaga, Bottega Veneta, KTZ 
en Rick Owens (Style, 2014) androgyne looks op de runway. Ze zijn echter niet de enige. Steeds 
meer designers laten hun mannelijke modellen over de runway lopen met roze shorts van 
organza, rokken die op strandhanddoeken lijken, driedelige pakken van kant en geborduurde 
bloemenpatronen. 
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De designers proberen hiermee de conventies rond geslacht te doorbreken. Ze vragen zich 
hiermee af waarom een man geen kant, of een rok, kan dragen. In het oude Griekenland 
droegen mannen ook toga’s, waarom is dit tegenwoordig niet meer mannelijk? 
Martine Rose, een menswear designer uit Londen, merkt in een interview met de BBC op dat 
voetballers in de jaren ‘70 korte shorts droegen. Deze mannen werden niet als minder mannelijk 
gezien, andere mannen wilden zelfs net als deze voetballers zijn. Ze hadden het zelfvertrouwen 
om hun lichaam te laten zien en speelser te zijn met hun kleding. Een soort zelfvertrouwen dat 
mannen tegenwoordig kwijt zijn, waardoor ze minder snel experimenteren met hun uiterlijk. 

Marc Lafrance, Associate Professor of Sociology aan de Concordia Universiteit in Montreal, ziet 
de verandering in de familie structuur, vooral na 2008, als één van de redenen achter de 
stijgende populariteit van androgynie bij mannen (Mak, 2014). Mannen vallen voor de eerste 
keer in de geschiedenis achter de vrouwen als de broodwinners van het gezin. Vrouwen 
halen betere resultaten op alle universitaire niveaus dan mannen en de zorgdragende papa 
komt steeds vaker voor. De geslachtsrollen worden hierdoor vernieuwd en mode volgt deze 
ontwikkeling. Doordat vrouwen sociaal en cultureel belangrijker worden gaat hun mode dit ook 
uitstralen door middel van invloeden uit de mannenmode. Dit verklaard waarom de androgyne 
stroming al langer populair is onder vrouwen. 
Menswear model, en creative director bij NORD Magazine, Myles Sexton merkt een bizar 
fenomeen op dat zich voordoet met de ontwikkeling van de populariteit van androgynie bij 
mannen. Mensen die hem jaren negatief benaderd hebben om zijn androgyne stijl dragen nu 
zelf androgyne kledingstukken. Vooral in de gay community werd androgyn zijn, of het dragen 
van vrouwelijkere kleding, gezien als negatief, waar het nu erg populair is binnen de industrie. 
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De modewereld volgt de ontwikkeling van de geslachtsrollen, waardoor de androgyne trend bij 
mannen populairder wordt. Buiten de catwalk hebben de mannen in het straatbeeld echter het 
zelfvertrouwen verloren dat nodig is om deze kleding te dragen, waardoor ze weinig met hun 
kleding experimenteren. In enkele subculturen zoals de gay community wordt de kleding wel 
gedragen, maar vooral omdat het op het moment ‘in’ is.

Conclusie :
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Wat is de bekendheid van androgynie bij mannen in Nederland?

Androgynie bij mannen is in Nederland geen algemeen begrip en wordt vaak gekoppeld aan 
drag en transgender. Officiële informatie over androgynie is niet te vinden in Nederland. België 
is hier al een stap verder mee door middel van initiatieven zoals Gender in de blender (2014) 
en het Transgender infopunt (2014). Op deze sites geven ze niet alleen informatie geven over 
transgender, maar ook over gender non-conformiteit: personen die in hun gedrag, uiterlijk en/of 
innerlijke beleving niet zijn zoals we van een vrouw of man standaard verwachten (Park, 2012). 
Voor gender non-conformiteit heeft COC Nederland (2014) wel een tag aangemaakt op hun 
website, maar hier wordt geen informatie gegeven over gender non-conformiteit.

Wel worden androgyne modellen vaak ingezet voor campagnes. Zo poseert het mannelijke 
model Andrej Pejic als een vrouw voor de campagne van HEMA voor een nieuwe push-up beha 
(Nierop, 2011). Hiermee wil HEMA duidelijk maken dat niet alleen vrouwen er twee cupmat-
en bij krijgen met deze push-up beha, maar zelfs mannen een decolleté krijgen. Ook Toyota 
gaat voor de promotie van de Auris voor het androgyne model Stav Strashko (Huffington Post, 
2012). In deze reclame is een topless vrouw te zien die naar de auto toe loopt met een typisch 
sexy loopje. Wanneer zij zich omdraait zie je dat ‘zij’ een hij is zonder voorgevel. In Nederland 
is er zelfs een uniek modellenbureau: Androgyn Models (2014), het eerste modellenbureau in 
de wereld dat zich heeft gespecialiseerd in modellen en acteurs met een androgyn uiterlijk. De 
algemene bekendheid van androgynie wordt hierdoor mogelijk groter, maar de androgyne 
mannen worden echter vaker gebruikt als aandachtstrekker dan een serieuze verwijzing naar 
hun aanwezigheid.
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DOELGROEP



DOELGROEP SPECIFICATIE

In de periode van 13 tot 21 jaar ontwikkelen jongens zich en gaan ze op zoek naar een eigen 
identiteit buiten hun opvoeding en ouders om. Ze ontwikkelen een eigen visie op de wereld en 
vormen groepen die jaren in stand kunnen blijven. Na deze periode staan ze vaak minder open 
voor verandering, doordat hun persoonlijkheid en idealen al vastgelegd zijn tijdens de puberteit 
en opvoeding, waardoor het moeilijker is ze te overtuigen. Voor de 13 jaar hebben de ouders 
vaak nog controle over de kinderen, waardoor de doelgroep eerder de ouders en leraren wordt. 
Hiervoor is niet gekozen, omdat de ouders/leraren al hun eigen visie hebben op onderwerpen, 
net als de 21+ groep, en hun kinderen hiernaar opvoeden.

De doelgroep is jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn zijn, of androgyne eigenschappen heb-
ben, en zich niet zo durven te uiten. Onder deze doelgroep vallen verschillende soorten jongens. 

Denk hierbij aan een jongen:
 • die zichzelf androgyn wil kleden en/of gedragen om geslachtsrollen op hun kop te zetten
 • die meisjeskleding/accessoires wil dragen omdat zijn voorkeur hierbij ligt/het lekkerder  
    zit
 • met een vrouwelijk uiterlijk, bijvoorbeeld: gezicht, brede heupen, lichaamstaal, haar
 • met vrouwelijker karakter/gedrag, bijvoorbeeld: verlegen, erg sociaal ingesteld, talig,   
   zachtaardig
 • die liever met meisjes om gaat dan jongens
 • met een hobby die geassocieerd wordt met vrouwelijkheid, bijvoorbeeld: koken, naaien,  
   ballet
 • die zichtbare make-up wil dragen

Hieronder kunnen ook transgender of homoseksuele jongens vallen, maar dit is geen kenmerk 
van de doelgroep. 

Om de doelgroep verder toe te lichten heb ik enkele scenario’s geschreven, waarin dagelijkse 
situaties van deze jongens voorkomen.

Jason is 13 jaar oud en zit in de eerste van de HAVO. Op de basisschool droeg hij graag 
meisjeskleding, omdat hij die mooier vond. Hij wil alleen geen meisje zijn, want hij voelt zich wel 
een jongen. Zijn voorkeur voor meisjeskleding was op de basisschool al snel uitgelegd en daar 
werd hij vooral met rust gelaten. Na de zomervakantie ging hij naar de HAVO. Tijdens zijn eerste 
dag werd hij uitgelachen in de gang en als meisje aangesproken. Samen met zijn moeder ging 
hij een gesprek aan met de decaan en is er een voorlichting gehouden in zijn klas. Tijdens de 
les is het pesten hierdoor opgehouden, maar in de gangen wordt hij nog steeds nageroepen. Na 
drie maanden heeft Jason zijn moeder gevraagd om met hem jongenskleding te gaan kopen. Hij 
draagt thuis nog steeds meisjeskleding als er niemand op bezoek is, maar naar school draagt hij 
de nieuwste T-shirts van de jongenscollectie. Bij het omkleden voor gym willen de andere 
jongens nog steeds dat hij bij de meisjes gaat omkleden.

Jarren is 16 jaar oud en de enige zoon. Hij zit in de vierde van het VWO. Vroeger bakte hij graag 
cakes en taarten samen met zijn 2 zussen en zijn moeder. Zijn vader vond dit altijd al een 
vervrouwelijking, maar hij liet het altijd toe. Nu Jarren 16 is geworden begint zijn vader moeilijker 
te doen over het feit dat Jarren taarten bakt. Als hij Jarren betrapt in de keuken wordt hij gelijk 
naar zijn kamer gestuurd met huisarrest. Hij kijkt dan stiekem naar het programma Heel Holland 
Bakt, waar verschillende mannen aan mee doen. Hij hoopt ook een keer mee te kunnen doen en 
zijn vader te laten zien dat het geen vrouwelijke hobby is. 
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Teun is 20 en studeert Beeldende kunst aan Sint Joost in Breda. Hij komt meisjesachtig over 
tegenover veel mannen en is hetero, maar gaat elke zaterdag in een gay bar stappen met 3 
homoseksuele vrienden. Hij geniet van de aandacht die hij krijgt en voelt zich veiliger dan in een 
‘normale’ bar. In deze bar wordt hij namelijk niet uitgescholden voor een vrouw of gekleineerd 
door andere mannen. Hij weet niet goed waardoor andere heteroseksuele mannen vijandig 
richtig hem zijn. Na het lezen van elke fora en het maken van tests blijkt hij een androgyne man 
te zijn, maar hij weet nog niet zo goed wat dit in houdt. Teun vraagt zich af of er nog meer andro-
gyne mannen in zijn omgeving zijn en vind meerdere mannen die hetzelfde probleem hebben, 
maar er niet voor uit durven te komen. 

Ben is 21 en studeert Bouwkunde, daarnaast werkt hij in het weekend bij de dames afdeling van 
de H&M. Hij draagt in zijn korte haar graag haarclipjes en haarbanden. Tijdens het kerstseizoen 
draagt hij ook rozenkransen in de winkel. Als meisjes dit zien gniffelen ze vaak. Soms vragen ze 
of hij homoseksueel is, wat hij altijd vriendelijk beantwoord met nee, tot hun verbazing. Tijdens 
het uitgaan wordt hij behandeld als een mietje door verschillende jongens. Als hij met een 
meisje probeert te praten roepen ze dat zij niets te winnen heeft met een homo zoals hem. Zijn 
mannelijke vrienden komen altijd voor hem op, maar twijfelen soms aan zijn beslissingen. Ben 
heeft in het laatste jaar 2 vriendinnen gehad, maar de relaties zijn allebei kapot gelopen doordat 
hij te zachtaardig was en niet ‘mannelijk’ genoeg. Hij wachtte altijd tot zijn vriendin een besluit 
nam en durfde niet iets te regelen zonder haar.

Ook heb ik met een jongen van 21 een interview gehouden. Whase, echte naam niet gebruikt, 
is een jongen die in zijn vrije tijd kleding maakt voor larp, live action role-playing game, en cos-
play, het dragen van de kleding van een specifiek character uit een (Japanse) animatieserie of 
stripboek. Over zijn hobby’s vertelt hij alleen goede vrienden en familie. Hij ziet zichzelf niet als 
androgyn of ‘vrouwelijker’, maar beschrijft zichzelf ook niet als een macho type man. Hij slooft 
zichzelf niet snel uit, schept niet veel op en is behoorlijk verlegen. Als kind en tiener is hij vaak 
gepest, waardoor hij zo verlegen is geworden. Whase geeft aan dat hij is gepest met zijn 
hobby’s, uiterlijk en gedrag, maar ziet dit niet als de reden waarom hij gepest is. Volgens hem 
heeft gepest worden te maken met onzekerheid. Kinderen en jongeren voelen dit aan. 
Tegenwoordig kan hij hier beter tegenop, doordat de meningen van anderen hem nu minder 
doen. Het liefste zou hij zien dat iedereen geaccepteerd wordt voor wie hij/zij is. Tot die tijd geeft 
hij zelf invulling aan wat man zijn voor hem betekend. 
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DOELGROEP Onderzoek

Uit een onderzoek onder 15-tot-19-jarige jongeren van Newcom (Veer, 2014) blijkt dat bijna 
100% actief is op social media en 4 of meer sociale platforms gebruikt. Facebook is nog steeds 
het populairste, samen met Instagram, Snapchat, Twitter en Youtube. Hier willen de jongeren 
serieus genomen worden en niet het gevoel krijgen dat volwassenen stoer proberen te doen om 
de jongeren te kunnen bereiken. Ze hebben vaak nieuwe prikkels nodig van merken en willen 
invloed hebben op producten door middel van co-creatie (Hoek van Dijke, 2011). Ook denken 
ze bewust na over het beeld dat ze van zichzelf willen geven als deel van hun identiteitsontwik-
keling (Berg, 2014). Ze bewerken hun ‘online zelf’ dan ook bewust om uit te kunnen stalen wat 
ze willen. Dit bepalen ze vooral door continue vrienden, leeftijdsgenoten en beroemdheden op 
Youtube of Instagram te analyseren.
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Ik heb een enquête onder 38 Nederlandse jongeren van 13 tot 21 jaar gehouden om de 
resultaten van een kleinere groep te kunnen zien. De jongeren die meegedaan hebben zijn 
mogelijk al meer accepterend richting LGBT of  ‘vrouwelijkere’ mannen.
Uit deze enquête blijkt dat zij hun vrije tijd thuis door brengen en dan vooral internetten, films/
series online kijken en gamen. De laptop/PC wordt het meeste gebruikt. Facebook, Tumblr en 
twitter zijn de meest gebruikte social media. 
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77% van de ondervraagde jongeren willen later de rollen gelijk verdelen met hun partner als ze 
kinderen hebben. Geen enkele deelnemer denkt dat een man niet voor kinderen kan zorgen en 
de meerderheid van 68% vindt dat mannen make-up kunnen dragen. Hierna komt 9% met 
“mannen kunnen make-up dragen als het niet opvalt”, 6% met “alleen bij speciale gelegenheden 
of feestjes” en 4% vindt dat mannen geen make-up kunnen dragen. De overige 9% vindt make-
up onnodig of het een beslissing die bij de jongen zelf ligt. 
De meerderheid kent een jongen/man met ‘vrouwelijker gedrag of uiterlijk en ze gaan daar 
(vrijwel) niet anders mee om. Of een jongen minder mannelijk is als hij ‘vrouwelijk’ gedrag/uiter-
lijk heeft ligt volgens de meerderheid aan hoe deze jongen zich identificeert, maar wordt met 7% 
minder gevolgd door het antwoord nee. 
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Onder jongeren van 13 tot 21 jaar is Facebook het populairste, samen met Instagram, Snapchat, 
Twitter, Tumblr en Youtube. Ze brengen hun vrije tijd thuis door en internetten dan, kijken films 
of series online en spelen videospelletjes. De laptop/PC wordt het meeste gebruikt.
De meerderheid vind make-up of ‘vrouwelijker’ gedrag/uiterlijk bij jongens niet minder mannelijk 
en gaat ook niet anders met deze jongens om.

Conclusie :
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bestaande projecten



Bestaan er al initiatieven voor androgyne jongens?

In de USA wordt het You Are You camp (Donaldson James, 2013), de officiële naam wordt niet 
gebruikt als bescherming, elk jaar gehouden. Hier kunnen gender non-conforme kinderen zich-
zelf in alle vrijheid uiten samen met hun ouders en broertjes/zusjes zonder angst voor afkeuring. 
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In 2012 zijn foto’s van het kamp gepubliceerd als de coverstory van de New York Times 
Magazine (Padawer, 2012), waarna er wereldwijd aandacht naar uit is gegaan. In januari geeft 
de fotografe Lindsay Morris (2014) een boek uit waarin het verhaal van het kamp wordt vertelt, 
om zo de discussie aan te gaan over de rol van aanmoediging en steun in het leven van kin-
deren die op een andere manier met geslacht om gaan.

Het Belgische Transgender Infopunt (2014) geeft op hun website informatie voor zowel jongeren 
als leraren in de schoolcontext. Doordat er nauwelijks informatie in verband met gendervariante 
personen in het onderwijs is blijft school een moeilijke omgeving voor deze jongeren om zichzelf 
te durven zijn. Daarnaast gaat er een grote druk vanuit leeftijdsgenoten uit om te conformeren 
aan de geslachtsrollen. Uit onderzoek (Beemyn, 2004) is bekend dat medeleerlingen homosek-
sualiteit eerder accepteren dan gender non-conform gedrag. Met andere woorden: liever een 
stoere homo dan een verwijfde hetero. 
Een Belgisch onderzoek naar de ervaringen van transgender jongeren (Motmans, 2009), 
waarbij volwassenen terugblikken op hun studietijd, levert op dat 64% van de jongens en 44% 
van de meisjes (volgens geboortegeslacht) gepest werden omdat ze niet voldeden aan de 
conventionele geslachtsrollen. De pesterijen gingen van verbaal en fysiek geweld, kritiek op 
uiterlijk/gedrag/ideeën, belachelijk maken of genegeerd worden. Deze pesterijen waren 
voornamelijk afkomstig van medeleerlingen. Uit dit onderzoek bleek ook dat slecht 32% van de 
deelnemers open is over hun gedachtes over geslachtsrollen tegenover vrienden. Ondanks dat 
dit onderzoek naar de ervaringen van transgender jongeren is geeft het wel een beeld van de 
ervaringen van androgyne jongeren, doordat zij zich ook niet aan de conventionele 
geslachtsrollen houden. 
In een onderzoek naar de ervaringen met geweld op school van LGBT-jongereren (holebie en 
trans) (Beemyn, 2004) wordt het duidelijk dat een gebrek aan een ‘gemeenschap’ en ‘empower-
ment’ de voornaamste problemen zijn van deze groep. Het meest voorkomende gedrag van de 
jongeren was het ontvluchten en vermijden van stressfactoren door niet naar school te gaan. De 
aanwezigheid van informatie op school over de lokale holebi- en transgender organisaties is dus 
cruciaal voor deze jongeren. 

Op Reddit (Feminineboys, 2015) is een subreddit voor vrouwelijke jongens opgezet, waar ze 
elkaar vragen kunnen stellen, aanmoedigen en elke zaterdag selfies posten. Het is een PG-13 
gemeenschap waar deze ‘femboys’ en mensen die ze bewonderen contact kunnen leggen met 
elkaar. De meeste onderwerpen introduceren nieuwe leden met vragen of geven tips over het 
kopen van kleding, huidverzorgingsproducten of het ‘uit de kast komen’ als een femboy.

Er bestaan geen initiatieven voor androgyne jongens in Nederland, maar in andere landen zijn 
wel projecten opgezet. Deze projecten gaan van een veilige omgeving bieden tot informatie 
verstrekken en contact leggen tussen de androgyne jongens. Het effect hiervan is niet bekend.

Conclusie :
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De aanpak van groepen met cultureel vergelijkbare problematiek

De androgyne gemeenschap in Nederland is nog jong en heeft geen centraal punt. 
Om erachter te komen hoe dit wel gecreëerd kan worden is er te kijken naar vergelijkbare 
groepen in Nederland die wel een centraal punt hebben. Zo is er het COC Nederland (2014) dat 
al sinds 1946 voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen 
en transgenders opkomt. De werkwijze van COC is ‘inside-out’ gebasseerd. Ze ondersteunen 
LGBT’s en hetero’s om zélf van binnenuit verandering tot stand te brengen, omdat de kracht van 
binnenuit vaak meer impact heeft dan beïnvloeding van buitenaf. Daarnaast bereiken ze meer 
als er meer mensen meedoen bij het streven naar emancipatie, sociale acceptatie en gelijke 
rechten dan met slecht enkele mensen.
Het COC gebruikt zogenaamde ‘frontliners’, gedreven voorvechters van het acceptatieproces, 
om mensen te motiveren in actie te komen. Denk hierbij aan een lesbische scholier die op haar 
school met de steun van COC een Gay-Straight Alliance (GSA) opzet, een Oegandese trans-
gender die ze in staat stellen om LGBT-mensenrechtenschendingen bij de VN aan de kaak te 
stellen of een Marokkaanse jongen die ze helpen homoseksualiteit bespreekbaar te maken 
binnen zijn gemeenschap. 
Om het effect en bereik van hun werk te vergroten werkt het COC ook samen met organisaties 
zoals de FNV, ContratriO, het Aidsfonds, het Inspraakorgaan Turken in Nederland en Amnesty 
International. 

Voor jongeren die twijfelen over hun gevoelsmatige geslacht of waarop ze vallen is er de 
website iedereenisanders.nl (2015). Hier kunnen ze informatie, tests en tips vinden over 
(misschien) transgender of homo/lesbisch/bi zijn. Ook kunnen ze anoniem hierover praten of 
direct hulp aanvragen als ze in gevaar zijn of het leven niet meer zien zitten. De website is 
opgesplitst in jongen/meisje/? en homo/hetero/? om de onderwerpen op wie val je en wie ben je 
van elkaar te scheiden. Het is een initiatief van COC Nederland  en Movisie, een landelijk 
kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken op het gebied van 
welzijn en sociale zorg/veiligheid.

In België is het Transgender Infopunt (2014) in 2013 gestart als een innovatief project in het 
kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Overheid. Hiermee willen ze de kennis 
over transgenderzorg en doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen verbeteren, door tevens het 
ontwikkelde ‘transgender zorgpad’ in kaart te brengen en een zorgnet op te richten. Hiernaast 
moedigen ze scholen aan om hun lespakketten over transgender of gender-variant zijn te 
gebruiken tijdens hun lessen. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn behalve meerdere informatiecentra zoals het Belgische 
Transgender Infopunt (Gendercentre & Scottish trans, 2014) ook projecten zoals Gendered 
Intelligence (2014) opgezet. Dit is een organisatie die jeugdgroepen in Londen, Leeds en Bristol 
onderhoudt voor jonge transgenders, non-binairen en zoekenden tussen de 11 en 25 jaar. Deze 
groepen zijn gratis en geven de jongeren de kans elke maand samen te komen voor informatie 
over de transitie maken, een veilige omgeving om zichzelf te zijn en om andere transgender 
jongeren te ontmoeten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld van tevoren vragen opgeven, of ze ter plekke 
opschrijven, die dan in de groep beantwoord worden. Elke laatste zaterdag van de maand is er 
een speciale ‘Saturday group’ waarbij de jongeren meer activiteiten aangaan. Voorbeelden hier-
van zijn een familie day, waarbij trans ouders wat vertellen over transgender kinderen hebben, 
een streetdance workshop, uitje naar de bioscoop of een career event, waarbij oudere 
transgenders vertellen over hun baan en de impact van transgender zijn op hun carrière.
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Het forum van rokvoormannen.nl (Helios, 2013) is gevuld met mannen die zich inzetten voor 
de mannenrok in het straatbeeld. Ze willen hiermee meer keuze creëren voor mannen, zonder 
hierop beoordeeld te worden. Deze mannen hebben online een community voor zichzelf opgezet 
waarbinnen ze elkaar kunnen aanmoedigen en tips kunnen geven. Hiermee gaan ze voor een 
soort gelijke aanpak als COC door een gemeenschap op te zetten waarbij er met het 'inside-out' 
principe wordt gewerkt. 

Het COC Nederland heeft het, met hun poster en de website iedereenisanders.nl, al over de 
problemen rond androgyne mannen gehad, maar dan altijd gericht op LGBT-personen. 
Mogelijk kunnen zij zich uitbreiden naar androgyne mannen die niet transgender/homo zijn of 
zijn ze bereid een samenwerking aan te gaan. Rokvoormannen.nl kan ook open staan voor 
androgynie bij mannen, zolang de rok aanwezig blijft, al vallen zij voornamelijk buiten de 
doelgroep doordat ze al een rok dragen of ouder zijn. De jeugdgroepen van Gendered Intelli-
gence geven de jongeren een kans andere jongeren met dezelfde problemen te ontmoeten en 
vragen te stellen aan een persoon, in plaats van de informatie te lezen op een website zoals 
de Transgender infopunten. De informatie op de website van de infopunten is wel altijd terug te 
lezen.

Conclusie :
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REFLECTIE + CONCLUSIES

Een man zijn vrouwelijke eigenschappen toont stelt zich kwetsbaar op en 
verminderd hiermee zijn mannelijkheid en reputatie in de ogen van andere mannen en vrouwen. 
Hierdoor verbergen veel mannen dat ze soms een ‘vrouwenactiviteit’ doen of veranderen ze hun 
lichaamstaal om meer als de stereotype man over te komen. Mannen hebben hierdoor ook het 
zelfvertrouwen verloren om met hun kleding te experimenteren en zich androgyn te kleden. Dit 
zelfvertrouwen moet weer terug gewonnen worden om mannen die willen experimenteren, maar 
dit niet durven, te helpen sneller de stap te zetten.

Jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn zijn, of androgyne eigenschappen hebben, en zich niet 
zo durven te uiten hebben op lange termijn het meeste baat bij een ontwerp. Vaak weten alleen 
goede vrienden en familie over de hobby’s/eigenschappen van deze jongens. Ze worden als 
kind en tiener veel gepest, waardoor ze hun zelfvertrouwen verliezen, meer in zichzelf keren en 
verlegen worden. Het pesten heeft waarschijnlijk meer te maken met het feit dat deze jongens 
onzeker over zichzelf zijn, dan de androgyne eigenschappen die ze hebben. De jongens gaan 
vaak beter om met gepest worden wanneer ze zelfverzekerder zijn. Dan geven ze namelijk zelf 
invulling aan hun identiteit en wat dit voor hun betekend.

Jongeren van 13 tot 21 jaar brengen hun vrije tijd vooral thuis door en internetten dan, kijken 
films of series online of spelen videospelletjes. Facebook het is het populairste onder de social 
media, samen met Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr en Youtube. Make-up of ‘vrouwelijker’ 
gedrag/uiterlijk bij jongens wordt niet gezien als minder mannelijk en de ondervraagde jongeren 
gaan ook niet anders met jongens om die dit gedrag of uiterlijk vertonen. Mogelijk is het stereo-
type beeld in deze doelgroep minder sterk dan verwacht of accepteert de groep die ondervraagd 
is sneller mensen die buiten het stereotype beeld vallen dan de rest van hun leeftijdsgenoten. 
Hier zou een uitgebreider onderzoek nog meer inzicht over kunnen geven.

Er zijn nog geen initiatieven voor androgyne jongens in Nederland. In andere landen gaan de 
projecten vaak over een veilige omgeving bieden tot informatie verstrekken en contact leggen 
tussen de androgyne jongens. Dit doen ze om de jongens een gevoel van gemeenschap te 
geven of ze te helpen bij hun identiteitsvorming. 
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OPLOSSINGSCRITERIA



Het ontwerp moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Voor jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn zijn, of androgyne eigenschappen hebben,  
    en zich niet zo durven te uiten
 • Thuis of op school te bereiken
 • Opbouwen van zelfvertrouwen
 • Mogelijkheid geven zelf invulling te geven aan mannelijk- en vrouwelijkheid
 • Bij gebruik van social media: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr, Youtube

Ontwerprichtlijnen
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CREATIEVE BRIEFING



Inleiding
Er is een concept nodig voor jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn zijn, of androgyne eigen-
schappen hebben, en zich niet zo durven te uiten. Deze jongens blijven vaak van school weg 
om situaties die zich voordoen vanwege hun androgyniteit te vermijden, zoals pesterijen of zelfs 
geweld. Androgyne jongens worden op de middelbare school minder snel geaccepteerd dan 
homoseksuele jongens. Door het pesten verliezen zij hun zelfvertrouwen en durven ze zich 
minder snel te uiten. Het pesten heeft waarschijnlijk meer te maken met onzekerheid, dan de 
androgyne eigenschappen die ze hebben. Wanneer de jongens zelfverzekerder zijn gaan ze 
vaak beter om met gepest worden. Ik wil deze jongens de kans geven om zichzelf te uiten en 
hun eigen identiteit te ontdekken, door hun zelfvertrouwen op te bouwen.

Doelstellingen
Het doel is het ondersteunen van jongens van 13 tot 21 jaar die androgyn gedrag of uiterlijk 
hebben, maar dit niet volledig kunnen uiten door een negatief oordeel van de omgeving, in het 
proces van zichzelf uiten.

Doelgroep
Jongens van 13 tot 21 jaar, in Nederland, die androgyn gedrag of uiterlijk hebben, maar dit niet 
volledig kunnen uiten door een negatief oordeel van de omgeving. Denk hierbij aan een jongen:

 • die zichzelf androgyn wil kleden en/of gedragen om geslachtsrollen op hun kop te zetten
 • die meisjeskleding/accessoires wil dragen omdat zijn voorkeur hierbij ligt/het lekkerder  
   zit
 • met een vrouwelijk uiterlijk, bijvoorbeeld: gezicht, brede heupen, lichaamstaal, haar
 • met vrouwelijker karakter/gedrag, bijvoorbeeld: verlegen, erg sociaal ingesteld, talig,   
   zachtaardig
 • die liever met meisjes om gaat dan jongens 
 • met een hobby die geassocieerd wordt met vrouwelijkheid, bijvoorbeeld: koken, naaien,  
   ballet, zichtbare make-up willen dragen.

Hieronder kunnen ook transgender of homoseksuele jongens vallen, maar dit is geen kenmerk 
van de doelgroep.  

Ze brengen hun vrije tijd vooral thuis door en internetten dan, kijken films of series online of 
spelen videospelletjes. Facebook het is het populairste onder de social media, samen met 
Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr en Youtube. Hier willen ze serieus genomen worden 
en niet het gevoel krijgen dat volwassenen stoer proberen te doen om de jongeren te kunnen 
bereiken. Ook denken ze bewust na over het beeld dat ze van zichzelf willen geven als deel 
van hun identiteitsontwikkeling. Ze bewerken hun ‘online zelf’ dan ook bewust om uit te kunnen 
stalen wat ze willen. 

Boodschap
Voel je veilig en vrij je te uiten zoals je bent. Experimenteer met je identiteit. Deel je geheime 
hobby’s, trekjes of activiteiten. Ze maken je niet minder mannelijk.

38



Conceptontwikkeling



Brainstorm
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ID: I DREAM - I DARE - I DO

Om de methodes voor het bouwen van zelfvertrouwen duidelijk te krijgen heb ik hier eerst een 
brainstorm voor gehouden. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd (Wikihow & Mind-
tools & Teenshealth, 2015). Vervolgens heb ik aan de hand van deze methodes een brainstorm 
gehouden voor mogelijke concepten die zelfverzekerdheid kunnen bouwen bij de doelgroep. 
Tijdens deze brainstorm kwam Claim Your ID naar voren. Het idee je eigen identiteit neer te 
zetten als iets unieks. 

Hieruit is de naam ID gekomen, wat kan staan voor identity/identiteit, maar ook voor I Dream, I 
Dare, I Do. Hiermee zet ID neer waar ze voor staat. Voor jongens die dromen over ‘vrouwelijke’ 
dingen doen, durven hiervoor in actie te komen en dit dan ook doen. Het geeft zo ook de stappen 
weer van het proces van nieuwe dingen proberen. Je droomt of denkt hier eerst over, daarna 
bouw je de moed om en hierna doe je het. 

Om dit te illustreren heb ik een illustratie gemaakt, waarin de afgebeelde jongen droomt over 
het dragen van een bloemenkrans, accepteert dat dit deel is van wie hij is en de moed vind het 
te doen. Elke jongen in de doelgroep doorheen zal hier doorheen gaan om zijn doel te kunnen 
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Met de gedachte achter de ID naam heb ik de beste concepten van de brainstorm uitgekozen en 
hier de voor- en nadelen opgeschreven. Hierna heb ik er een cijfer aan gegeven op basis van 
de ontwerprichtlijnen. Hieruit kwam een webserie over androgyne jongens die een uitdaging aan 
gaan als het beste. Hierna kwamen een online coach en een challenge app die elke dag een 
nieuwe uitdaging geeft. 

Ik heb besloten de webserie en de coach samen te voegen, door een webserie op te zetten met 
androgyne jongens die uitdaging aan gaan onder begeleiding van een persoonlijke coach. Zo 
krijgen de jongens professionele begeleiding en steun van hun coach en is er iemand die ze 
motiveert hun doel te halen. Dit is de webserie ID.
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realisatie



ID: I DREAM - I DARE - I DO

De webserie
ID is een webserie waarin jongens met aparte hobby’s, uiterlijk of gedrag, die door anderen als 
vrouwelijk wordt gezien, een uitdaging aan gaan.  Deze uitdaging hebben ze zichzelf tijdens het 
aanmelden via de website opgelegd. Elke aanmelding krijgt een coach toegewezen die bij de 
gekozen uitdaging past. Bijvoorbeeld als Thomas een professionele modeshow wil lopen wordt 
er een coach aan hem gekoppeld met een achtergrond in modellentraining. Ook wordt er door 
de coach en ID contact gelegd met een designer die Thomas laat wil laten meelopen. 

De webserie komt één keer per week uit op de website, bijvoorbeeld op vrijdag, dit ligt aan de 
meest gewenste dag van de doelgroep. Op deze dag komt 1 aflevering uit. Deze afleveringen 
gaan elke week over een andere jongen. Op de laatste vrijdag van de maand komen 2 
afleveringen uit, tenzij er een 5de vrijdag in de maand is. Per maand zijn er dus 5 afleveringen te 
bekijken. Wanneer een uitdaging door een jongen is voltooid wordt zijn week aflevering over 
genomen door een nieuwe jongen. 

Bijvoorbeeld het schema voor maart 2015 zou het volgende zijn: 

Week 1  – 6 maart    – Thomas
Week 2  – 13 maart  – Bart
Week 3  – 20 maart  – Maarten
Week 4  – 27 maart  – Huub en Wil
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Voor mei 2015, met 5 vrijdagen in de maand, zou het schema het volgende zijn: 

Week 1  – 1 mei   – Thomas
Week 2  – 8 mei   – Kevin
Week 3  – 15 mei – Maarten
Week 4  – 22 mei  – Huub
Week 5  – 29 mei  – Wil

Bart heeft zijn uitdaging in de april aflevering voltooid en zijn week is door Kevin over genomen.

De Website
Bij elke aflevering is er de mogelijkheid het te delen op social media, een reactie te plaatsen en 
een video-reactie achter te laten. Met de video-reacties worden de jongens aangemoedigd te 
reageren op de aflevering, hun eigen uitdaging toe te lichten of de deelnemers aan te moedigen. 
De video-reacties geven de jongens de mogelijkheid zich minder anoniem te uiten over de video 
en zelf iets te creëren dat ze kunnen delen met anderen. Het plaatsen van de video-reacties kan 
gebeuren met een upload tool of een web-app die toegang geeft tot de webcam en de 
mogelijkheid geeft om de video met enkele korte handelingen te bewerken. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gekeken worden naar de Vine app of de web-app Magisto. De video-reactie wordt 
hierna automatisch geüpload. 

ID kan op de video-reacties en reacties reageren om de jongens uit te nodigen zelf ook mee te 
doen. Het inschrijven voor de deelname aan ID gebeurt door een video door te sturen, via het 
inschrijfformulier op de website, waarin de jongen zijn uitdaging omschrijft en wat over zichzelf 
vertelt. Elke ingestuurde video wordt geaccepteerd als kandidaat, tenzij de inhoud van de 
uitdaging niet te bereiken is. De jongen die zich heeft opgegeven krijgt hier dan ook bericht van 
en ID gaat hiermee het overleg aan over een eventuele andere uitdaging.

Er is gekozen voor een eigen website met video hosting om de (video-)reacties te kunnen 
controleren en eventuele schadelijke reacties te verwijderen. Op websites zoals Youtube staan 
de reacties namelijk vaak vol met beledigingen richting de mensen in de video, wat het zelfver-
trouwen niet zal opbouwen. Een eigen website zorgt er ook voor dat er meer informatie te geven 
is over ID en in te schrijven voor de webserie zonder naar een andere website te gaan. Ook 
geeft het de mogelijkheid de video-reacties als een belangrijk element neer te zetten.

Vindbaarheid & social media
Om de website vindbaar te maken zal een Facebook en Tumblr pagina gecreëerd worden en 
hij te vinden zijn met Google, met de zoektermen die de doelgroep hiervoor zal gebruiken. Op 
Facebook zullen vooral notificaties voor nieuwe afleveringen worden geplaatst, samen met 
enkele behind-the-scenes foto’s en exclusieve interviews met kandidaten door middel van de 
Facebook videospeler. Op Tumblr zullen vooral GIF-sets en afbeeldingen, die door de 
werknemers van ID en fans zijn gemaakt, van de afleveringen komen. Hiernaast wordt elke week 
een link naar de nieuwe aflevering geplaatst met een teaser afbeelding of GIF en zijn er links te 
vinden naar de Tumblr pagina’s van deelnemers. Facebook genereert dus meer exclusieve 
bonus content wat te delen is met vrienden en geeft je meer inzicht in het proces van de 
webserie. Tumblr nodigt meer uit tot co-creatie met de fans en het visueel delen van je favoriete 
momenten.
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Om de interactie voor de jongens met ID en de website verder uit te diepen heb ik enkele 
scenario’s geschreven om de customer journey (weg die de gebruiker af legt) toe te lichten.

CUSTOMER JOURNEY KANDIDAAT 
In 1 aflevering is het verhaal van 1 jongen te volgen over de afgelopen maand. Thomas wil 
bijvoorbeeld een professionele modeshow lopen en heeft zich opgegeven voor ID via de website 
met een kort filmpje. Hij krijgt binnen een dag een bevestiging via de mail dat hij mee mag doen. 
Binnen een week ontvangt hij een mail van zijn coach om een persoonlijke afspraak te maken 
waar de uitdaging met de coach wordt besproken en een planning wordt gemaakt waarmee hij 
zijn doel kan behalen. Hier wordt ook besproken of Thomas specifieke eisen heeft en wat er van 
hem niet gefilmd mag worden. ID maakt van deze planning een filmschema en geeft deze door 
aan Thomas, de coach, een freelance cameraman/vrouw en een mogelijke freelance geluids-
man/vrouw. Thomas traint met zijn coach tot de datum van de modeshow. Hij krijgt bijvoorbeeld 
verschillende lessen in lopen, loopt een kleine modeshow voor vrienden als oefening en ontmoet 
de designer.
De aflevering wordt in week 1 van maand uitgezonden. Thomas wordt na het voltooien van zijn 
doel door ID gevraagd voor een interview over de reacties op zijn afleveringen. Dit interview 
wordt de maand na het laatste interview gepubliceerd op de website als een extra. 

Josh krijgt op zijn dash op Tumblr een GIF-set te zien van Thomas die zijn doel in zijn laatste 
aflevering voltooid. Hij reblogt deze post op zijn eigen pagina en hij klikt op de link die onder de 
GIF-set staat. Hierdoor komt hij op de site van ID bij de laatste aflevering van Thomas uit. Hij 
kijkt deze aflevering en volgt hierna de videosuggesties naar de eerste aflevering van 
Thomas. Nadat hij alle Thomas-afleveringen gezien heeft gaat hij terug naar de laatste 
aflevering en plaatst hier een reactie. Hierin bewondert Josh Thomas en geeft aan dat hij het 
liefste een keer een collectie sieraden wil ontwerpen. Een dag later krijgt hij een reactie hierop 
van ID met een uitnodiging om ook mee te doen. Ze vragen Josh een filmpje te maken waarin hij 
vertelt over zijn doel. Een week later upload Josh een onbewerkt filmpje via het inschrijfformulier 
en stuurt het door naar ID.  Hierna krijgt hij net als Thomas een coach toegewezen en komt hij 2 
maanden later op de website met een aflevering.

CUSTOMER JOURNEY gebruiker
Natasha is vanaf de tweede aflevering al een groot fan van de webserie. Ze heeft de webserie 
gevonden via making-of foto’s van ID die een vriendin op Facebook had gedeeld. Natasha vroeg 
haar waar deze foto’s van waren en haar vriendin legde uit dat het foto’s van de webserie ID 
waren waar haar neefje aan mee doet. Natasha deelt elke week de nieuwe aflevering van ID en 
veel van de updates op hun pagina met haar vrienden op Facebook. Na het kijken van de 
aflevering geeft ze altijd een geschreven review en zet deze ook in de reacties op de website 
van ID. Na enkele maanden deelt ID haar reviews trots op hun Facebook pagina. 

Tim hoorde over ID van een vriendin op school. Ze stuurde hem de website gelijk door via 
Facebook chat, waar hij na school naar ging kijken. Hij klikte de eerste video aan die hij tegen 
kwam. Nadat hij alle afleveringen had gekeken abonneerde hij zich gratis op de afleveringen om 
elke week een notificatie via e-mail te krijgen. De volgende week plaatste hij, na het kijken van 
de nieuwe aflevering, een video-reactie waarin hij de jongen in de aflevering aanmoedigt. Hij 
vind het knap dat deze jongens zich durven op te geven, maar zou het zelf niet doen. Tim praat 
nu wel elke week met zijn vriendinnen op school over de nieuwe afleveringen en hij gaat steeds 
vaker dingen met ze doen, zoals winkelen en koken.
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Tone OF VOICE
Elke doelgroep moet op een andere manier aangesproken worden. Voor jongeren geldt vaak zo 
veel mogelijk beeld en zo kort mogelijke zinnen. Daarnaast is het belangrijk uniek te zijn met een 
eigen identiteit waar ze zich aan kunnen koppelen, niet iemand anders proberen te zijn, positieve 
blik weergeven en weinig tot geen negatieve emoties aanmoedigen/oproepen (Hoek van Dijke, 
2011). 
ID zal de positieve kanten van het vertonen van ‘vrouwelijke’ eigenschappen door jongens 
benadrukken, maar negatieve kanten hiervan niet uit de weg gaan wanneer die zich voordoen 
in een aflevering. Het wordt aangemoedigd te praten over de moeilijkere momenten in het leven 
van de deelnemers, zolang zij het hier ook over willen hebben. Om de tone of voice het beste toe 
te kunnen lichten heb ik de oproep voor potentiële deelnemers uitgewerkt, met een link naar de 
inschrijfpagina:

Ben jij wel een gepest om je gedrag, hobby of uiterlijk? Noemen mensen je soms meisjesachtig? 
De webserie ID zoekt jongens die de uitdaging aan willen gaan! 

Heb jij altijd al een professionele modeshow willen lopen, een kookshow willen starten of heb je 
een andere droom? Wil jij onder begeleiding van een professionele coach elke maand naar je 
doel toe werken? 

Maak een filmpje waarin jij je droom uitlegt en stuur dit hier naar ons toe.

Binnen een week ontvang je een mail van je coach. Samen met hem (of haar) maak je een plan-
ning en dan krijg jij een maand later je eigen ID-aflevering te zien op ID.nl

Als wordt gereageerd op een reactie of een bericht wordt geplaatst op Facebook is ervoor te 
kiezen ID altijd neer te zetten als ‘wij’ of enkele medewerkers met hun eigen naam te laten 
reageren en posten. De reactie hierop zou getest kunnen worden met de doelgroep om te 
bepalen welke optie het meeste aanspreekt.
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Vormgevingsconcept
Om een richting aan te geven voor de vormgeving van de ID website heb ik enkele schetsen en 
een moodboard gemaakt. De schetsen bestaan uit een websitefunctionaliteit (zie pagina 46), 
waarbij de website verdonkert op het moment dat de aflevering wordt gestart, en een logo ont-
werp. Dit zou nog bij de doelgroep getest moeten worden of het aan spreekt, en zo niet wat er 
wel aan spreekt. 

Evaluatie
Er zijn meerdere doelgroepstesten nodig om de tone of voice en vormgeving goed af te kunnen 
stemmen op de doelgroep. Daarnaast is het ook belangrijk het concept bij ze te testen, zodat 
bijvoorbeeld de gebruikte media of de manier waarop met de site wordt geïnteracteerd veranderd 
kan worden. Deze worden in een bijlage toegevoegd.
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conclusies & aanbevelingen



ID gaat een goede toekomst tegemoet. Dat denk ik tenminste. 
Er is nog meer onderzoek nodig naar deze androgyne jongens. Waar houden ze van? Wat houdt 
ze bezig? Wie zijn ze? Voor dit onderzoek ben ik op dit moment alleen nog niet zelfverzekerd 
genoeg. Een onzekere ontwerper die jongens wil helpen zelfverzekerder te worden. Er zit een 
soort ironie in. Tegelijk heeft het onderzoeken naar androgyne jongens en het ontwerpen van ID 
me zekerder gemaakt als een Communicatie & Multimedia Design ontwerper. Ik heb namelijk 2 
interviews zelf gehouden, waar ik het normaal zou vermijden. Misschien spreek ik over 5 jaar wel 
elke vreemde aan die ik tegen kom.

Ik denk dat ID kan aanslaan, zolang het op de juiste manier wordt gebracht. Jongeren zijn erg 
gevoelig voor identiteit en associatie. Zodra iets niet bij hun identiteit past maken ze er ook geen 
verder contact mee. Daarnaast weegt het zwaar op het delen van de berichten op Facebook, 
Tumblr en mond-tot-mondreclame. Zodra dit is bereikt kunnen de afleveringen hun werk gaan 
doen. Door het inschrijven laagdrempelig te maken, met alleen een video, verwacht ik dat de 
jongens zich sneller zullen inschrijven. De eerste deelnemers zullen wat meer durfals zijn, 
waarna de andere jongens langzaam aan overtuigd kunnen worden ook mee te doen. Mogelijk 
wordt het ook door een andere doelgroep opgepakt, doordat het een webserie is. Zo kunnen er 
meisjes zijn die mee willen doen. Dit zou wel een mogelijkheid kunnen zijn voor ID om op uit te 
breiden, maar niet om focus op te leggen. 

De jongens van 13 tot 21 jaar die zich ‘vrouwelijker’ willen uiten zijn niet de enige groep mannen 
die hulp kan gebruiken. Nederland is vrij accepterend, maar toch blijven we iets hebben tegen 
mensen die niet ‘normaal’ zijn. Enkele mannen die ik ben tegen gekomen tijdens mijn onderzoek 
zijn: 

 • De oorlogs/legerveteraan. De schade die het oorlogsgebied aan kan doen wordt 
    inmiddels wel erkend, maar nog steeds onderschat
 • De vader. Voor zowel de nieuwe papa, als de vader van 3, kan er meer mogelijkheid   
      gecreëerd worden voor pappa-dagen of pappa-verlof vanuit het werk. Zij hebben net zo  
   goed het recht hun kinderen vaker te zien en het kan de vrouwen aanmoedigen de rollen  
   soms wat gelijker te verdelen.
 • Het mannelijke slachtoffer. Er heerst vaak het idee dat alleen een vrouw het slachtoffer  
   kan zijn, maar mannen kunnen net zo goed mishandeld worden. 
 • Jongensspeelgoed. Het gaat hier vooral om het scheiden van meisjes- en jongensspeel- 
             goed in de speelgoedwinkel. Een meisje mag op de jongensafdeling komen, maar   
   komen jongens ook vaak op de meisjesafdeling?

Ik wil anderen aanmoedigen deze mannen te onderzoeken, hun verhalen bekend te maken en 
ze te helpen. Emancipatie is namelijk niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen, iets dat 
nog werk nodig heeft. 
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Begrippenlijst



Androgynie
Androgynie komt van de Griekse woorden voor ‘man’ (aner) en ‘vrouw’ (gyne) en staat voor het 
voorkomen van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in één persoon (Gender in de blender, 
2014). 
Hier zijn drie vormen van te benoemen, waarvan twee worden gebruikt om androgynie in deze 
rapportage aan te duiden.
Iemand kan zich androgyn voelen: jezelf niet mannelijk en niet vrouwelijk voelen, maar zowel 
mannelijk als vrouwelijk voelen of gevoelsmatig tussen de beide seksen in staan. Iemand kan 
zich ook androgyn uiten: de uiterlijke kenmerken van het andere geslacht vertonen zonder daar-
bij volledig door het leven te gaan als het andere geslacht. Dit kan zich uiten in kleding, make-up 
en/of gedrag. 
Androgynie wordt ook omschreven als het hebben van zowel vrouwelijk als mannelijke 
geslachtskenmerken, waarbij wordt verwezen naar hermafrodiet. Ook worden travestie, trans-
genderisme en transseksualiteit vaak onder androgynie gezien. 
Deze worden niet onder androgynie geplaatst in deze rapportage. Wel kunnen mensen die tot 
deze groepen behoren zich androgyn voelen. 

Gay-Straight Alliance (GSA)
Gay-Straigt Alliance (GSA network, 2014) is een door leerlingen opgezette schoolclub, meestal 
op de middelbare school, die een veilige plaats geeft voor leerlingen om te ontmoeten, elkaar 
te steunen, naar een einde van homophobia/transphobia te werken en het praten over seksuele 
orientatie en gender identiteit. 

Gender
Gender (Gender in de blender, 2014) betekend letterlijk geslacht, maar wordt vooral gebruikt om 
te verwijzen naar de culturele/sociale/psychologische invullingen van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid.

Gender non-conformiteit / Gendervariant / Gender atypical
Gender non-conformiteit (Transgender infopunt, 2014) is het vertonen van gedrag dat aan het 
andere geslacht dan van het individu wordt gekoppeld. Deze (vaak) kinderen conformeren zich 
niet naar het vastgestelde beeld van hun geslacht en uiten hier soms zelfs een afkeer voor. 
Gender-nonconformen uiten zich als het andere geslacht, maar hebben niet de wens het andere 
geslacht te worden, zoals bij genderdysforie oftewel transgender. 

Holebi
Holebi (Gender in de blender, 2014) is de verzamelnaam voor homoseksuelen, biseksuelen en 
lesbiennes. Homo’s zijn mannen die zich tot mannen aangetrokken voelen, lesbiennes zijn 
vrouwen die zich tot vrouwen aangetrokken voelen en biseksuelen voelen zich tot zowel mannen 
als vrouwen aangetrokken. 

Homophobia / transphobia
Homophobia (Oxford dictionaries, 2014) is een afkeur of vooroordeel hebben voor homosek-
suele mensen. Transphobia is een afkeur of vooroordeel voor transgender mensen.

begrippenlijst
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Machismo 
Machismo staat voor het macho of ‘mannelijk’ zijn. Het is vaak geassocieerd met masculine 
trots, een man zijn plicht het gezin te beschermen en het in hoger aanzien zetten van mannelijke 
kenmerken. Hierbij worden vrouwelijke eigenschappen volgens het stereotype gezien als 
minderwaardig (Moreales, 1996, p. 272-297).

Mannelijke rollen
Mannelijke rollen staan voor de in de maatschappij vastgestelde normen en waarden voor man-
nen, voornamelijk gebaseerd op een stereotype. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beroepen die 
met mannen geassocieerd zijn zoals bouwvakker of vrachtwagenchauffeur. Denk hierbij ook aan 
activiteiten zoals top sporten kijken of klussen.

LGBT
LGBT (Gender in de blender, 2014) is een internationaal gebruikte term voor holebi’s en trans-
genders. Het staat in het Engels voor Lesbian (lesbiennes), Gay (homo’s), Bisexual (biseksuel-
en), Transgender (transgenders). Kan ook voorkomen in andere vormen zoals LGBTI (Intersex, 
interseksuelen) of LGBTIQ (Questioning).

Interseksueel
Interseksueel (Gender in de blender, 2014) is het gelijktijdig aanwezig zijn geslachtskenmerken 
van beide seksen, intern en/of extern. 

Travestie 
Travestie (Transgender Utrecht, 2014) is de drang hebben naar, en het als prettig ervaren van, 
het voor enige tijd geheel of gedeeltelijk kleden als iemand van het tegenovergestelde geslacht. 
Hij of zij wil echter het bij geboorte meegekregen geslacht behouden.  

 
Transgender 
Transgender (Gender in de blender, 2014) wordt gebruikt als een overkoepelende term voor 
travestie, transgenderisme, transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariantie. Deze 
term verwijst niet naar een stoornis en vermijdt zo het stigma van de conditie. 

Transseksueel
Transseksueel (Transgender Utrecht, 2014) doet zich voor wanneer het biologische geslacht 
niet overeenstemt met het gevoelsmatige geslacht. Transseksuelen hebben het gevoel zich in 
het lichaam van de verkeerde sekse te bevinden en wensen vaak via hormonale of operatieve 
ingrepen hun geslacht aan te passen naar het gevoelsmatige geslacht. 

Vrouwelijke rollen
Vrouwelijke rollen staan voor de in de maatschappij vastgestelde normen en waarden voor 
vrouwen, voornamelijk gebaseerd op een stereotype. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beroepen 
die met vrouwen geassocieerd zijn zoals verpleegster of schoonheidsspecialiste. Denk hierbij 
ook aan activiteiten zoals winkelen of thuis taarten bakken.
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Enquête	bezoeken

82 44 3 35 53,66%
Totaal	

bezoeken
Afgewerkte
antwoorden

Onafgedane
antwoorden

Slechts	toont Totale
succespercentage

Bezoek	Geschiedenis	(29-12-2014	–	04-01-2015)

28-12 29-12 30-12 31-12 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-010

10

20

30

40

Totaal	bezoeken	(82) Afgewerkte	antwoorden	(44)

Totaal	Bezoeken Bezoek	bronnen Gemiddelde	tijd	voor
voltooiing

42,68	%

53,66	%

100,00	%

42,50	%

55,00	%

Slechts	toont	(42.68%)
Onvolledig	(3.66%)
Voltooid	(53.66%)

Directe	link	(100.00%) 1-2	min.	(42.50%)
2-5	min.	(55.00%)
5-10	min.	(2.50%)
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Resultaten

Ben	je	een	jongen	of	meisje?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Jongen 19 43.18%

	Meisje 25 56.82%

19	(43,2%)

25	(56,8%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Als	welk	geslacht	identificeer	je	jezelf?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Jongen 15 34.09%

	Meisje 24 54.55%

	Geen	van	beide 3 6.82%

	Anders	namelijk: 2 4.55%

15	(34,1%)

24	(54,5%)

3	(6,8%)

2	(4,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Deels	als	meisje,	deels	als	jongen

I.v.m	financiele	problemen	heb	ik	op	dit	moment	opgegeven	om	operaties	te	ondergaan	naar	een	meisje.
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Hoe	oud	ben	je?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	14 2 4.55%

	15 2 4.55%

	16 7 15.91%

	17 4 9.09%

	18 11 25.00%

	19 3 6.82%

	20 4 9.09%

	21 11 25.00%

2	(4,5%)

2	(4,5%)

7	(15,9%)

4	(9,1%)

11	(25%)

3	(6,8%)

4	(9,1%)

11	(25%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Op	welk	opleidingsniveau	zit	je?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	VMBO 2 4.55%

	HAVO 11 25.00%

	VWO 6 13.64%

	MBO 6 13.64%

	HBO 13 29.55%

	Universiteit 6 13.64%

	Ik	zit	niet	meer	op	school 0 0.00%

	Anders	namelijk: 0 0.00%

2	(4,5%)

11	(25%)

6	(13,6%)

6	(13,6%)

13	(29,5%)

6	(13,6%)

0%

0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Wat	doe	je	in	je	vrije	tijd?
Meerkeuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Sporten 17 38.64%

	Muziekschool	/	Band	/	Instrument	bespelen 13 29.55%

	Gamen 32 72.73%

	Winkelen 13 29.55%

	Internetten 39 88.64%

	Lezen 25 56.82%

	Tv	kijken 17 38.64%

	Films	/	series	kijken	(online) 36 81.82%

	Anders	namelijk: 10 22.73%

17	(38,6%)

13	(29,5%)

32	(72,7%)

13	(29,5%)

39	(88,6%)

25	(56,8%)

17	(38,6%)

36	(81,8%)

10	(22,7%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Schrijven
(2x)	Tekenen
Anime	kijken	en	lezen
wandelen
anime	kijken
Acteren,	zingen
Anime
Cosplay
Voornamelijk	Art,	schetsen,	painten,	etc.
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Waar	breng	je	de	meeste	tijd	door	in	je	vrije	tijd?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Thuis	/	bij	familie 39 88.64%

	Bij	vrienden 4 9.09%

	In	de	stad 1 2.27%

	In	een	bar	/	club 0 0.00%

	Sportclub	/	sportschool 0 0.00%

	Anders	namelijk: 0 0.00%

39	(88,6%)

4	(9,1%)

1	(2,3%)

0%

0%

0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Welk	apparaat	gebruik	je	het	meeste?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Mobiel 11 25.00%

	Laptop	/	Desktop 32 72.73%

	Tablet 0 0.00%

	Anders	namelijk: 1 2.27%

11	(25%)

32	(72,7%)

0%

1	(2,3%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PC



Doelgroep	onderzoek	14	tot	21	jaar

on-line	enqueten	gratis	–	www.survio.com 9

Welke	social	media	gebruik	je?
Meerkeuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Facebook 39 88.64%

	Twitter 12 27.27%

	Google	Plus+ 7 15.91%

	LinkedIn 5 11.36%

	Pinterest 7 15.91%

	Tumblr 20 45.45%

	Instagram 8 18.18%

	Vine 2 4.55%

	Anders	namelijk: 9 20.45%

39	(88,6%)

12	(27,3%)

7	(15,9%)

5	(11,4%)

7	(15,9%)

20	(45,5%)

8	(18,2%)

2	(4,5%)

9	(20,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Livejournal
Deviantart,	youtube	en	natuurlijk	het	aniway	forum.
geen
DeviantArt,	Youtube,	MyAnimeList
DeviantArt
Geen	van	bovenstaande	actief
Verschillende	fora,	Bloglovin,	Livejournal
Aniway	forum
Deviantart,	Verschillende	fora	en	Livestreams
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In	welke	rol	zie	je	jezelf	als	je	later	kinderen	zou	hebben?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	De	zorgdragende	ouder	(ik	blijf	thuis) 5 11.36%

	De	werkende	ouder 3 6.82%

	Ik	verdeel	de	rollen	gelijk	met	mijn	partner 34 77.27%

	Andere 2 4.55%

5	(11,4%)

3	(6,8%)

34	(77,3%)

2	(4,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Ik	neem	nooit	kinderen,	ik	ben	aseksueel	en	kindervrij.

Wat	het	beste	uitkomt,	de	rol	van	werken	of	zorgdragende	ouder.

Kan	een	man	voor	kinderen	zorgen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 44 100.00%

	Nee 0 0.00%

	Anders	namelijk: 0 0.00%

44	(100%)

0%

0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Kan	een	man/jongen	make-up	dragen?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 30 68.18%

	Alleen	bij	speciale	gelegenheden	of	feestjes 3 6.82%

	Alleen	als	het	niet	opvalt 5 11.36%

	Nee 2 4.55%

	Anders	namelijk: 4 9.09%

30	(68,2%)

3	(6,8%)

5	(11,4%)

2	(4,5%)

4	(9,1%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Het	is	een	mogelijkheid.	In	het	theater	is	dit	vrij	normaal.

Ja,	Maar	over	het	algemeen	vind	ik	make-up	bij	zowel	meiden/vrouwen	en	mannen/jongens	het	onnodig.

moeten	ze	zelf	weten,	ik	vind	het	er	zelf	maar	lelijk	uitzien,	ook	op	vrouwen.

Moet	je	zelf	weten,	mij	val	je	er	niet	mee	lastig.
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Ken	je	jongens/mannen	met	vrouwelijker	gedrag	of	uiterlijk?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 27 61.36%

	Ja,	maar	ik	ga	er	niet	mee	om 3 6.82%

	Nee,	maar	ik	zou	ze	wel	willen	kennen 3 6.82%

	Nee 9 20.45%

	Ik	ben	zelf	een	van	deze	jongens/mannen 2 4.55%

27	(61,4%)

3	(6,8%)

3	(6,8%)

9	(20,5%)

2	(4,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Ga	je	anders	om	met	deze	jongen/man?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 2 4.55%

	Een	beetje 5 11.36%

	Nee 29 65.91%

	Ken	er	geen 8 18.18%

2	(4,5%)

5	(11,4%)

29	(65,9%)

8	(18,2%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Is	een	man/jongen	met	vrouwelijker	gedrag/uiterlijk	minder	man?
Enkele	keuze,	Antwoorden	44x,	onbeantwoord	0x

Antwoord Antwoorden Ratio

	Ja 3 6.82%

	Nee 19 43.18%

	Ligt	eraan	hoe	diegene	zichzelf	identificeert 22 50.00%

3	(6,8%)

19	(43,2%)

22	(50%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Instellen	de	enquete

Vragen	per	pagina Meerdere

Laat	meerdere	indieningen	toe?

Laat	terug	op	eerdere	vragen?

Vraagnummers	weergeven?

Willekeurige	vraag	volgorde?

Toon	voortgangsbalk?

Notificaties	ontvangen	per	e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP	restrictie?
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Laatste	antwoord

Doelgroep	onderzoek	14	tot	21	jaar
Bedankt	voor	je	interesse!	

De	volgende	14	vragen	zullen	maximaal	5	minuten	duren.

Ben	je	een	jongen	of	meisje?
Jongen

Meisje

Als	welk	geslacht	identificeer	je	jezelf?
Jongen

Meisje

Geen	van	beide

Anders	namelijk:

Hoe	oud	ben	je?
14

15

16

17

18

19

20

21

Op	welk	opleidingsniveau	zit	je?
VMBO

HAVO

VWO

MBO

HBO

Universiteit

Ik	zit	niet	meer	op	school

Anders	namelijk:
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Wat	doe	je	in	je	vrije	tijd?
Sporten

Muziekschool	/	Band	/	Instrument	bespelen

Gamen

Winkelen

Internetten

Lezen

Tv	kijken

Films	/	series	kijken	(online)

Anders	namelijk:

Waar	breng	je	de	meeste	tijd	door	in	je	vrije	tijd?
Thuis	/	bij	familie

Bij	vrienden

In	de	stad

In	een	bar	/	club

Sportclub	/	sportschool

Anders	namelijk:

Welk	apparaat	gebruik	je	het	meeste?
Mobiel

Laptop	/	Desktop

Tablet

Anders	namelijk:

Welke	social	media	gebruik	je?
Facebook

Twitter

Google	Plus+

LinkedIn

Pinterest

Tumblr

Instagram

Vine

Anders	namelijk:
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In	welke	rol	zie	je	jezelf	als	je	later	kinderen	zou	hebben?
De	zorgdragende	ouder	(ik	blijf	thuis)

De	werkende	ouder

Ik	verdeel	de	rollen	gelijk	met	mijn	partner

Andere

Kan	een	man	voor	kinderen	zorgen?
Ja

Nee

Anders	namelijk:

Kan	een	man/jongen	make-up	dragen?
Ja

Alleen	bij	speciale	gelegenheden	of	feestjes

Alleen	als	het	niet	opvalt

Nee

Anders	namelijk:

Ken	je	jongens/mannen	met	vrouwelijker	gedrag	of	uiterlijk?
Ja

Ja,	maar	ik	ga	er	niet	mee	om

Nee,	maar	ik	zou	ze	wel	willen	kennen

Nee

Ik	ben	zelf	een	van	deze	jongens/mannen

Ga	je	anders	om	met	deze	jongen/man?
Ja

Een	beetje

Nee

Ken	er	geen

Is	een	man/jongen	met	vrouwelijker	gedrag/uiterlijk	minder	man?
Ja

Nee

Ligt	eraan	hoe	diegene	zichzelf	identificeert

Bedankt	voor	je	tijd!




