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1. SAMENVATTING

Dit onderzoek is in eerste instantie begonnen met de vraag: hoe help ik onzekere jonge 
vrouwen met het omarmen van hun uiterlijk? De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit 
jonge vrouwen van 18 tot en met 24 jaar. Deze leeftijdsgroep heeft vaak last van onzeker-
heid, vergelijkt zich veel met anderen en hun hersenendeel dat verantwoordelijk is voor 
het zelfbeeld is nog in ontwikkeling. Al gauw werd door theoretisch onderzoek het grootste 
probleem duidelijk, namelijk dat jonge vrouwen zich vaak vergelijken met onrealistische 
beelden op sociale media en daarbij streven naar uiterlijke perfectie die onhaalbaar is. Daar-
om is de hoofdvraag gewijzigd naar: “Hoe kan ik door middel van een fysiek product op een 
vermakelijke manier jonge vrouwen aan het denken zetten over het nastreven van onhaal-
bare uiterlijke perfectie?” om zo duidelijker en gerichter onderzoek te doen. 

In het onderzoek neem ik door middel van literatuuronderzoek, gesprekken met de doel-
groep en kleine testjes met hen verschillende dingen onder de loep. Zo bekijk ik of er op 
sociale media nog ruimte is voor echte beelden, want naast alle perfecte plaatjes zie je op 
sociale media steeds vaker eerlijkere beelden waarin niet alles even slank en strak is, hierbij 
staat vaak #bodypositivity vermeld. Dankzij body positivity is er een stukje sociale media 
waar eerlijke beelden getoond worden, maar doordat het zo een succes werd hebben som-
mige influencers met hun perfecte plaatjes de term ook opgepakt en het helemaal uit zijn 
verband getrokken waardoor het zijn kracht heeft verloren. 

De doelgroep is vaak onzeker over verschillende delen van hun lichaam. Deze onzekerhe-
den vergelijken ze met anderen, met name op sociale media, wat niet bevorderlijk is voor de 
zelfverzekerdheid. Ze kunnen gemakkelijker negatieve punten over hun uiterlijk benoemen 
dan positieve punten. Toen ik ze de opdracht gaf om bepaalde onzekerheden een dag meer 
te laten zien vonden ze dat niet prettig. Ze hebben een schoonheidsideaal voor ogen, door-
dat de wereld met sociale media een stuk groter is geworden zijn deze schoonheidsidealen 
over de hele wereld naar elkaar toe getrokken. Wat jij om je heen ziet is bepalend voor wat 
jij mooi vindt, maar doordat je met sociale media zoveel meer om je heen hebt is je voorkeur 
ook veranderd. Waar vroeger nog veel verschil was in schoonheidsideaal per land is dat 
verschil nu een stuk kleiner. De doelgroep geeft een omschrijving van de ‘perfecte’ vrouw 
en dit resulteert in een onrealistisch ideaalbeeld. 

Omdat ik te lang bleef hangen in dit theoretisch onderzoek ben ik op een gegeven moment 
begonnen met conceptualiseren en itereren. Ik heb verschillende concepten uitgewerkt en 
getest, telkens zijn deze concepten verbeterd aan de hand van observaties en feedback. 
Deze concepten zijn op elkaar doorontwikkeld en uiteindelijk is daar mijn eindconcept uit 
ontstaan. Dit concept moet voldoen aan de volgende ontwerpcriteria ’s die zijn geformu-
leerd vanuit de informatie die verzameld is uit het theoretisch onderzoek en de iteraties:

 1.  Het moet een fysiek product zijn
 2. Het moet makkelijk te gebruiken zijn
 3. Het moet leuk zijn om te gebruiken
 4. Het moet samen met een ander gebruikt worden
 5. Er moet een gevoel van acceptatie en tevredenheid ontstaan 

 Fysiek – Laagdrempelig – Vermakelijk – Samen – Acceptatie  
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Met mijn proof of concept heb ik een kaartspel ontwikkeld. Hiermee laat ik de doelgroep op 
een leuke en laagdrempelige manier nadenken over uiterlijke perfectie doordat ze met de 
kaarten waar uiterlijke en innerlijke kenmerken op staan de perfecte vrouw moeten samen-
stellen. Het spel wordt gespeeld met twee personen, een speler ziet alleen de uiterlijke 
kenmerken en de andere speler alleen de innerlijke kenmerken. Samen moeten ze, zonder 
dat ze van elkaar weten wat er op de kaarten staat, de ‘perfecte’ vrouw samenstellen. Ze 
worden zo op een vermakelijke manier aan het denken gezet over de waarde van uiterlijke 
perfectie en zien dat het niet nodig is om een perfect uiterlijk te hebben omdat er zoveel 
aspecten zijn die je mooi maken, ook met bepaalde imperfecties ben je mooi.
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1.2 INLEIDING

Onzekerheid is iets waar de mens dagelijks mee te maken krijgt. Wij als mensen zijn altijd 
wel op zoek naar bevestiging dat iets goed is en hierdoor twijfelen we vaak aan onszelf. 
Ruim 30 procent van de jonge vrouwen (16 tot en met 34 jaar) is vaak ontevreden over hun 
lichaam [1]. Voornamelijk over de vorm van hun lichaam en over hun gewicht. We leven in 
een maatschappij waar slank als ideaalbeeld wordt gezien. Terwijl in de steentijd volle vrou-
wen werden gezien als sterkte vruchtbare vrouwen en in de achttiende eeuw een stevig 
lijf stond voor luxe, is tegenwoordig slank de norm. Sinds de tweede helft van de twintigste 
eeuw werd vol gezien als lelijk, in groot contrast tot de eeuwen ervoor [2]. Met dit slanke 
ideaalbeeld in hun achterhoofd zijn vrouwen vaak onzeker. Is mijn buik niet te dik? Ben ik 
niet te zwaar? Heb ik geen onderkin? Al jarenlang zijn dit grote onzekerheden van veel 
vrouwen. 
Met de komst van sociale media ontkom je niet meer aan het ideaalbeeld voor vrouwen. We 
hebben onze telefoon altijd bij en in deze telefoon zit een wereld vol met foto’s en video’s, 
waarin iedereen het beste van zichzelf wil laten zien. Om steeds het beste te kunnen laten 
zien worden veel van deze beelden bewerkt waardoor er onrealistische beelden verspreid 
worden, echt en nep zijn bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Doordat jonge vrou-
wen deze beelden dagelijks te zien krijgen zien ze dit als de echte wereld en willen ze er 
ook graag zo uit zien, vooral hun onzekerheden vergelijken ze met de beelden op sociale 
media. Ze streven naar bepaalde schoonheidsidealen en willen daarmee een perfect uiter-
lijk, terwijl ze dit baseren op dingen die niet de realiteit zijn. 

In dit afstudeeronderzoek is er onderzoek gedaan naar het nastreven van onhaalbare uiter-
lijke perfectie, met als doel een fysiek product maken dat op een vermakelijke manier jonge 
vrouwen aan het denken gaat zetten over het vergelijken met onrealistische plaatjes en 
daarbij het nastreven van deze onhaalbare uiterlijke perfectie. Zodat ze hopelijk inzien dat 
het onzin is om deze perfectie na te willen streven en ze uiteindelijk meer uit durven gaan 
van hun eigen uiterlijk. Zelf was ik vaak onzeker over mijn uiterlijk en vergeleek ik me veel 
met anderen, inmiddels heb ik meer zelfvertrouwen en ben ik sterker geworden. Zelfver-
zekerdheid is iets dat je naast een krachtig innerlijk ook een krachtig uiterlijk geeft. Als je 
zelfverzekerdheid uitstraalt zie je er gelijk sterk en mooi uit. Ik vind het altijd heel vervelend 
om te zien als iemand onzeker is over zichzelf omdat ik weet hoe naar dat kan voelen. Als ik 
daarom ook maar iets kleins bij kan dragen aan iemands zelfverzekerdheid ben ik daar heel 
blij mee. 

Met mijn proof of concept heb ik een kaartspel ontwikkeld. Hiermee laat ik de doelgroep op 
een leuke en laagdrempelige manier nadenken over uiterlijke perfectie doordat ze met de 
kaarten waar uiterlijke en innerlijke kenmerken op staan de perfecte vrouw moeten samen-
stellen. Het spel wordt gespeeld met twee personen, een speler ziet alleen de uiterlijke 
kenmerken en de andere speler alleen de innerlijke kenmerken. Samen moeten ze, zonder 
dat ze van elkaar weten wat er op de kaarten staat, de ‘perfecte’ vrouw samenstellen. Ze 
worden zo op een vermakelijke manier aan het denken gezet over de waarde van uiterlijke 
perfectie en zien dat het niet nodig is om een perfect uiterlijk te hebben omdat er zoveel 
aspecten zijn die je mooi maken, ook met bepaalde imperfecties ben je mooi.
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1.3 POSITIONERING

Onzekerheid is bij mij geen onbekend onderwerp, ik was vaak onzeker over mijn uiterlijk. Ik 
vergeleek me veel met anderen waardoor ik me regelmatig vervelend voelde over mezelf. 
Maar waarom zou je je vergelijken met anderen in plaats van je focussen op jouw goede 
punten? Je leeft maar één keer met maar één lichaam, dus daar zou je je niet slecht over 
moeten voelen, daar zou je juist heel trots op moeten zijn. Met de komst van sociale media 
is de wereld om je mee te vergelijken heel groot geworden, bovendien kan deze wereld 
ook zo goed gemanipuleerd worden. Het is een momentopname en daarmee geen realis-
tisch beeld, daarnaast kun je echt en nep bijna niet meer onderscheiden, beelden worden 
bewerkt en mensen laten aan zichzelf sleutelen. Ik vind het heel vervelend om te zien dat 
mensen ontevreden zijn met hun lichaam omdat ze zich zo vergelijken met anderen en 
voornamelijk met beelden op sociale media. Ik wil graag aan mensen laten zien dat je je niet 
hoeft te vergelijken met anderen. Iedereen heeft zijn eigen goede, sterke en mooie kan-
ten en daar moet je je op focussen. Je hoeft die perfecte plaatjes niet na te streven, want 
die perfectie bestaat helemaal niet. Daarnaast is schoonheid nog zo veel meer dan alleen 
uiterlijk, je karakter is bijvoorbeeld ook een belangrijk aspect. Sinds ik me focus op mijn 
positieve punten in plaats van mijn onzekerheden te vergelijken met anderen voel ik me zo 
veel beter en sterker, zelfverzekerdheid maakt je een heel ander persoon. Dat is iets wat ik 
anderen ook graag zou willen geven. Het is lastig om mensen van het ene op het andere 
moment een andere mindset te geven hierover, maar ik zou ze graag aan het denken zetten 
om zo hopelijk bij te kunnen dragen aan meer zelfverzekerdheid. 

Ik wil met een fysiek product afstuderen omdat ik graag met mijn handen bezig ben. Ik ben 
geen onderzoeker, schrijver of techneut ik ben graag bezig met maken. Ik hou van fysieke 
producten en ben geen liefhebber van online, ik vind dit te plat en te weinig indruk maken. 
Als je iets in je handen kunt voelen maakt dit al meteen indruk, je kunt het niet even weg 
swipen maar je moet het wel bekijken en beleven. Ik hou van dingen met een boodschap; 
niet te letterlijk, maar ook niet te vaag. Ik hou van dingen met een onderliggende gedachte 
die wel makkelijk op te merken en te begrijpen is maar niet te overduidelijk is. 
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1.4 ONDERZOEKSVRAGEN

“Hoe kan ik door middel van een fysiek 
product op een vermakelijke manier 

jonge vrouwen aan het denken zetten 
over het nastreven van onhaalbare 

uiterlijke perfectie?”

1. Is er op sociale media nog ruimte voor echte beelden?
2. Wat zijn onzekerheden van de doelgroep en waar komen die vandaan?
3. Wat zijn de hedendaagse schoonheidsidealen?

HOOFDVRAAG

Het afstudeeronderzoek is opgedeeld in fases. De eerste fase stond in het teken van onderzoek. 
Tijdens deze fase is er voornamelijk literatuuronderzoek gedaan, er is op verschillende vlakken 
veel informatie vergaard. Ook zijn er kleine testjes gedaan met mensen die passen binnen de 
doelgroep, hieruit is weer nieuwe informatie gehaald. Aan de hand van al deze verzamelde infor-
matie zijn er ideeën voor concepten ontstaan die zijn gemaakt en getest. Middels low-fidelity pro-
totyping konden verschillende concepten getest worden en kon er feedback verzameld worden 
om zo telkens de concepten te verbeteren. Uiteindelijk is hieruit een definitief concept ontstaan. In 
de aankomende periode zal dit concept aangescherpt worden om vervolgens een goed werkend, 
professioneel product te maken.

ONDERZOEKSOPZET
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ONDERZOEK
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2.1 DOELGROEP

Dit onderzoek richt zich op één gender, vrouwen. We zien namelijk dat vrouwen zich vaker 
onzeker voelen over hun uiterlijk dan mannen. Ik wil de onzekere jonge vrouwen sterker 
maken zodat ze zichzelf staande houden in een maatschappij waar onrealistische schoon-
heidsidealen bestaan. Ik wil niet de omgeving aanpakken omdat alles dan af zou zwakken, 
ik wil geen vertroeteling veroorzaken maar juist de mensen die last hebben van onzeker-
heid sterker maken. 

Maar wie zijn deze onzekere vrouwen? Op iedere leeftijd zijn vrouwen wel ergens onzeker 
over, maar op welke leeftijd heeft deze onzekerheid de meeste impact? Jonge kinderen 
zijn vaak erg positief over zichzelf, zij vergelijken wat ze nu kunnen met wat ze vroeger 
konden. Meestal zijn ze daar beter in geworden en dus is hun beeld over zichzelf positief. 
Adolescenten vergelijken zich vaak met anderen, daarnaast vinden ze het vaak belangrijk 
wat anderen over hen denken. Hun omgeving is dus heel belangrijk voor hun zelfbeeld [3]. 

onder de 18 jaar maar deze zijn erg wispelturig. Doordat een lichaam nog zo aan het veran-
deren is, kunnen onzekerheden verdwijnen. Daarom kies ik ervoor om de leeftijd tot 18 jaar 
niet mee te nemen in het onderzoek. 

Als je de grafiek A bekijkt, zie je bij vrouwen dat er vanaf de leeftijd van 60 jaar een flink 
stijgende lijn te zien is, tot deze leeftijd is de lijn dalende. We zien dat tussen de leeftijd 25 
en 34 jaar de lijn het hardst daalt. Op de leeftijd van 45 tot en met 49 jaar is de lijn op het 
laagste punt. Hieruit kunnen we concluderen dat vrouwen het minst tevreden zijn met hun 
uiterlijk op de leeftijd van 45 tot en met 49 jaar, dit zou kunnen komen doordat de eerste 
tekenen van ouder worden zichtbaar zijn, denk aan bijvoorbeeld rimpels. Maar we zien dus 
ook dat de zelfverzekerdheid op de leeftijd 25 tot en met 34 jaar de grootste klap krijgt. Dit 
maakt deze leeftijdsgroep interessant om te onderzoeken. Maar nog interessanter is mis-
schien nog de leeftijdsgroep ervoor. Je kunt natuurlijk mensen die onzeker zijn proberen te 
helpen, maar je kunt ook proberen te voorkomen dat ze zo onzeker worden. 

De grafiek gecombineerd met het onderzoek over adolescenten geeft een goede doel-
groep, een doelgroep van jonge vrouwen met de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Dit is 
een leeftijdsgroep waarin het lichaam ontwikkeld is, maar ze zichzelf vaak vergelijken met 
anderen en de mening van anderen belangrijk vinden. Daarnaast is hun prefrontale cortex 
bijna klaar met ontwikkelen waardoor er nog wel in gestuurd kan worden. Ten slotte is het 
een leeftijdsgroep die net voor het moment zit dat de zelfverzekerdheid hard naar beneden 
gaat. Door de doelgroep van 18 tot en met 24 jaar te kiezen hoop ik dat ik het ontstaan van 
onzekerheid kan tackelen, waardoor mensen minder onzeker worden over zichzelf.  

[A] Grafiek met percentages hoe goed mensen zich voelen over hun 
uiterlijk op elke leeftijd.

Wanneer je over jezelf nadenkt gebeurt dat voor-
namelijk in het midden van de prefrontale cortex, 
maar de prefrontale cortex is pas volgroeit vanaf 
de leeftijd van 20 jaar en ouder [4]. Naast onder 
andere sociaal gedrag, beslissingen nemen en 
plannen is de prefrontale cortex ook betrokken bij 
het relativeren. Wanneer je prefrontale cortex niet 
volgroeid is heb je vaak moeite met dingen rela-
tiveren. Adolescenten (leeftijd 12 tot 20 jaar op 
basis van theorieën van Erik Erikson) kunnen dus 
een interessante groep zijn om te onderzoeken, 
hun zelfbeeld is heel afhankelijk van hun omge-
ving. Maar tot 18 jaar veranderd een lichaam veel 
[5], er zijn vaak wel veel onzekerheden bij meiden 
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2.2 BODY POSITIVITY

Sociale media zijn tegenwoordig de plekken om jezelf te laten zien, de mooiste plaatjes 
willen we met de rest van de wereld delen. We laten allemaal de mooiste en beste kant van 
onszelf zien, soms schaven we de foto’s nog wat bij zodat het er nog mooier uit ziet. De per-
fecte plaatjes vliegen je om de oren, maar is er ook nog ruimte voor echte beelden? We zien 
steeds vaker ook eerlijkere foto’s voorbijkomen waarin niet altijd alles even strak of slank is, 
hierbij staat vaak #bodypositivity vermeld. Maar wat is body positivity eigenlijk en waar komt 
dit vandaan? 

Body positivity is voortgekomen uit de “fat acceptance movement” uit 1960 [6]. Deze be-
weging is ontstaan voor en door mensen met gemarginaliseerde lichamen, met name volle, 
gekleurde, queer en gehandicapte lichamen. Rond 2010 werd body positivity opgepakt op 
verschillende platformen. Het werd voornamelijk gebruikt door vrouwen van kleur met een 
maatje meer. Het werd niet groots en opvallend gebruikt, maar voornamelijk op platformen 
zoals Tumblr en Facebook-groepen. Het was een plek waar deze vrouwen konden praten 
over de manieren waarop hun identiteiten hen ervan weerhielden om behandeld te wor-
den zoals iedereen, om met respect behandeld te worden. Rond 2012 begonnen plussize 
influencers de term te gebruiken. Na veel positieve reacties hierop begonnen dunnere 
influencers deze term ook te gebruiken. Verschillende bedrijven namen body positivity ook 
mee in hun marketing door modellen te gebruiken met verschillende lichamen, niet alleen 
slanke modellen.

Onderzoek heeft aangetoond dat schoonheidsidealen die je ziet op sociale media kunnen 
bijdragen aan verstoring van het lichaamsbeeld bij vrouwen, waaronder meer ontevreden-
heid over het lichaam, een negatieve stemming en beperkend eetgedrag [7]. Dit recente 
onderzoek gaf aan dat vrouwen die body positive afbeeldingen op sociale media bekeken 
meer tevreden waren over hun lichaam in vergelijking met vrouwen die afbeeldingen be-
keken met het schoonheidsideaal. De body positive afbeeldingen laten vaak lichaamsken-
merken zien zoals cellulitis, vetrollen en striae, deze imperfecties worden omarmd als mooi. 
Hoewel body positive afbeeldingen een aantal positieve effecten lijken te hebben, kan de 
positieve invloed ervan worden verminderd door de toenemende commerciële toe-eigening 
van de beweging.

De populariteit van body positivity heeft op sociale media ook de aandacht getrokken van 
bedrijven die de term hebben toegeëigend voor commercieel gebruik, ze zien de kracht van 
de beweging en profiteren ervan. Bedrijven beweren body positive te zijn door make-upvrije 
advertentiecampagnes op sociale media te plaatsen, kledinglijnen voor grotere maten te 
lanceren en modellen met een grotere maat te laten zien in advertentiecampagnes [7]. Hoe-
wel het stukje body positivity dat bedrijven promoten goed lijkt, zijn deze advertentiecam-
pagnes vaak niet alomvattend en vertellen ze nog steeds wat acceptabele schoonheid is. 
Een andere manier waarop bedrijven body positivity ondermijnen, is bijvoorbeeld het pho-
toshoppen van fouten uit afbeeldingen (zoals de huid verbeteren of lichaamsdelen strakker 
maken). Ook zie je online dat veel bedrijven en influencers die gebruik maken van de term 
zich minder richten op zelfacceptatie en het meer gebruiken om producten te verkopen en 
zichzelf te promoten. Inhoudsanalyses ondersteunden dit, hierin werd meer dan een derde 
van de body positive berichten geclassificeerd als reclame voor commerciële producten of 
zelfpromotie, wat wijst op een verandering van focus van body positive idealen naar con-
sumptiepraktijken [8]. Door deze verschuiving waar body positivity van een focus op zelfac-

1. Is er op sociale media nog ruimte voor echte beelden?
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ceptatie van het lichaam, naar een focus gaat voor economisch of persoonlijke doeleinden, 
zou de beweging tegengewerkt kunnen worden om zijn oorspronkelijke doelen te bereiken. 

11

[B] Een instagram post met #bodypositivity

Waar vroeger body positivity een manier was voor min-
derheden om zichzelf te kunnen laten zien en aansluiting 
te vinden bij soortgelijken, is het tegenwoordig dus een 
mediatrend. We zien dat mensen met strakke, sportieve 
lichamen ook gebruik maken van deze term. De term is 
natuurlijk voor iedereen vrij om te gebruiken, iedereen 
moet trots zijn op zijn/ haar lichaam, maar het verliest 
door de perfecte lichamen toch een beetje zijn betekenis. 
Daarnaast zien we ook berichten over afvallen waarbij de 
term benoemd wordt, zoals de Instagram post in Bron B. 
Het promoten van afvallen en dus je lichaam veranderen 
is niet erg body positive. Uiteraard moet body positivity 
niet een uitweg zijn van een gezond leven, je moet als-
nog goed voor je lichaam zorgen door goed te eten en 
genoeg te bewegen. Maar ook met genoeg beweging 
en gevarieerd eten zijn sommige mensen wat voller dan 
anderen en moet iedereen tevreden kunnen zijn met het 
lichaam wat die heeft. Het promoten van afvallen gaat te 
hard tegen de betekenis in die body positivity hoort te 
hebben. 

Er worden dus, dankzij body positivity, steeds vaker eer-
lijke beelden getoond op sociale media. Maar doordat dit 
ook door influencers gebruikt wordt die een strak, spor-
tief uiterlijk hebben verliest body positivity zijn kracht. Als 
je op zoek bent naar eerlijke plaatjes is body positivity 
dus niet altijd de weg waar je moet zijn. Er is steeds meer 
ruimte voor eerlijke beelden, maar de perfecte plaatjes 
blijven de overhand hebben. 



2.3 ONZEKERHEDEN

Aan drie personen die passen binnen de doelgroep is gevraagd wat ze de mooie en minder 
mooie (onzekere) punten van zichzelf vinden. Daarna is aan een andere onbekende per-
soon binnen de doelgroep gevraagd om ook mooie punten op te noemen van de persoon. 

2. Wat zijn onzekerheden van de doelgroep en waar komen die vandaan?

PERSOON 1

Wat vind jij 3 mooie dingen aan jouw uiterlijk?
   -Mijn ogen, ik vind de kleur mooi
   -Mijn haar, dat zit bijna altijd goed
   -Mijn billen, die train ik ook vaak

Welke 3 dingen vind jij niet mooi aan jouw uiterlijk?
   -Mijn buik, vind ik te dik
   -Mijn armen, vind ik ook te dik
   -Mijn dunne lippen

Deze 3 dingen vindt een onbekende persoon mooi
   -Mooi gezicht
   -Sportief lichaam, niet te ver afgetraind maar mooi afgetraind
   -Mooi haar

PERSOON 2

Wat vind jij 3 mooie dingen aan jouw uiterlijk?
   -Mijn lange benen
   -Mijn borsten maar die zijn niet natuurlijk
   -Mijn lach vind ik op foto’s altijd mooi

Welke 3 dingen vind jij niet mooi aan jouw uiterlijk?
   -Mijn billen vind ik te plat
   -Mijn buik vind ik niet plat genoeg
   -Mijn nek vind ik te lang

Deze 3 dingen vindt een onbekende persoon mooi
   -Mooi gezicht met een leuke lach 
   -Mooi figuur
   -Mooie benen
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De dingen die de personen niet mooi vonden aan zichzelf en waar ze zich onzeker over 
voelde waren voornamelijk lichamelijke kenmerken. Toen ik aan ze vroeg waar ze het op ba-
seren dat ze bepaalde punten niet mooi vinden, kwam het erop neer dat ze zich vergelijken 
met anderen. Omdat ze het lichaamsdeel bij anderen mooier vinden zijn ze er zelf minder 
blij mee en onzeker erover. Ze vergelijken zichzelf met mensen die ze tegenkomen in hun 
omgeving maar voornamelijk ook met mensen die ze zien op sociale media. Een persoon 
gaf aan wel eens haar sociale media bewust te vermijden omdat ze zich dan te obsessief 
ging vergelijken met anderen. 

Wat verder nog opviel was dat ze de negatieve punten makkelijker konden benoemen dan 
de positieve punten, ze waren meer gefocust op wat ze niet mooi vinden dan wat ze wel 
mooi vinden. Opvallend was ook dat punten die mensen over zichzelf moeten benoemen 
specifieker zijn dan punten die mensen over een ander benoemen. Als ze het over zichzelf 
hebben gaat het over een gedeelte van het gezicht of lichaam, als ze het over een ander 
hebben gaat het snel over het hele gezicht of hele lichaam. Mensen denken vaak dat een 
kleine onzekerheid opvalt, terwijl anderen meet naar het geheel kijken en dit niet eens zien. 
Het zou zo mooi zijn als ze ook zo naar zichzelf zouden kijken en voornamelijk het positieve 
zouden zien.

PERSOON 3

Wat vind jij 3 mooie dingen aan jouw uiterlijk?
   -Ik sport veel dus ben wel trots op mijn figuur
   -Ik vind mijn volle lippen mooi
   -Ik vind mijn ogen ook mooi

Welke 3 dingen vind jij niet mooi aan jouw uiterlijk?
   -Ik vind mijn voeten lelijk
   -Mijn tanden staan niet mooi recht
   -Ik heb een platte borst, daar mis ik de rondingen

Deze 3 dingen vindt een onbekende persoon mooi
   -Ze heeft een mooi figuur
   -Leuke uitstraling
   -Haar haren zijn mooi
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Aan 3 personen die passen binnen de doelgroep is gevraagd waar ze echt niet zonder kun-
nen om zich goed te voelen over hun uiterlijk. Daarna is aan hen de opdracht gegeven om 
dit een dag niet te doen of gebruiken om zo te zien hoe ze zich erbij voelen.

Persoon 1

Zonder wat, aan je uiterlijk, ga je niet de deur uit en waarom?
Make-up, ik heb lichte acne dus dat maakt mij onzeker omdat ik bang ben dat mensen naar 
me kijken.

Er is opdracht gegeven om een dag zonder make-up de deur uit te gaan, hoe ging dat en 
hoe voelde dat?
Ik voelde me heel naakt want ik draag altijd make-up. Ik was ook bang dat mensen naar 
me zouden kijken dus aan het begin merkte ik dat ik veel naar beneden keek. Door de dag 
heen vergat ik eigenlijk een beetje dat ik het niet op had en ging het best goed. Ik dacht s 
‘avonds ineens; oh ja ik heb geen make-up op. Ik was aan het begin dus wel onzeker maar 
dat vergat ik een beetje.

Zou je vaker zonder make-up de deur uit gaan?
Gewoon voor in het weekend misschien wel als ik niet veel te doen heb, maar als ik ga wer-
ken of naar plekken met veel mensen heb ik toch graag mijn make-up. Het maakt me voor 
mijn gevoel toch zekerder. 

Persoon 2

Zonder wat, aan je uiterlijk, ga je niet de deur uit en waarom?
Ik doe altijd iets met mijn haar. In de vorm van krullen, opsteken of iets dergelijks zodat het 
mooi zit. Ik doe dat omdat ik mijn haar altijd een beetje saai en sluik vind als ik dat niet doe.

Er is opdracht gegeven om een dag niks speciaals met je haar te doen voor je de deur uit 
gaat, hoe ging dat en hoe voelde dat?
Ik vond het gewoon echt niet mooi zitten maar was er niet per se onzeker over ofzo. Iedere 
keer als ik in de spiegel keek dacht ik wel: oeh dat ziet er echt niet charmant uit. Ik ben het 
voornamelijk ook gewoon gewend om het mooi te hebben zitten. Ook op dagen dat ik niks 
heb, heb ik het evengoed opgestoken met een klem waardoor het er net wat leuker uit ziet, 
ik heb nooit mijn haar zo los zonder er iets mee te doen.

Zou je vaker zonder iets met je haar te doen de deur uit gaan?
Nee ik vind het er gewoon niet zo mooi uit zien en zoveel tijd kost het me niet als ik het al 
simpel op zou steken. Ik voel me gewoon mooier als mijn haar goed zit.
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Persoon 3

Zonder wat, aan je uiterlijk, ga je niet de deur uit en waarom?
Ik heb altijd make-up op, ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn en ik voel me mooi als 
mijn make-up goed zit. 

Er is een opdracht gegeven om een dag zonder make-up de deur uit te gaan, hoe ging 
dat en hoe voelde dat?
Ik vond het eigenlijk wel prima. Ik heb wel eens vaker als ik nergens heen hoef geen ma-
ke-up op, maar nu moest ik wel ergens heen zonder make-up maar ik vond het geen ramp 
ofzo. Het was wel fijn om eens langer in bed te kunnen blijven liggen, normaal ben ik er best 
veel tijd mee kwijt. Ik voelde me ook niet minder goed over mezelf, ik dacht wel telkens toen 
ik in de spiegel keek; oh ja ik heb vandaag geen make-up op. In mijn hoofd heb ik het toch 
nog op ofzo.

Zou je vaker zonder make-up de deur uit gaan?
Ik denk het wel, ik voelde me niet minder goed over mezelf. Al vind ik het wel minder mooi 
zonder make-up en vind ik het ook gewoon leuk om ermee bezig te zijn. 

Twee personen waren niet blij met het experiment. Zij hebben ook aangegeven het niet nog 
eens te doen, ze willen graag hetgeen blijven doen waarvan ze denken dat ze niet zonder 
kunnen, ondanks dat ze hebben gemerkt dat ze wel zonder kunnen. Dat ze het niet prettig 
vonden en het niet nogmaals zouden doen laat zien dat ze zich er toch onzeker over voe-
len. Ze vinden het niet prettig om deze onzekerheden te tonen. Ze krijgen een beter gevoel 
door een bepaald ding met hun uiterlijk te doen. Daarin zat nog wel een verschil. De ene 
persoon deed het voor een ander, zij had het gevoel dat mensen anders naar haar gingen 
kijken. De andere persoon deed het voor zichzelf, zij voelde zichzelf gewoon mooier maar 
wat een ander vond maakte haar niet zo veel uit.
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2.4 SCHOONHEIDSIDEALEN

Schoonheidsidealen hebben altijd bestaan en zijn door de jaren heen veranderd. Ze zijn 
over de hele wereld verschillend, maar de verschillen worden alsmaar kleiner. Afkomst en 
cultuur spelen een grote rol in het vormen van een ideaalbeeld, wat jij om je heen ziet is 
bepalend voor wat jij mooi vindt. Maar tegenwoordig zijn er sociale media die een grote rol 
spelen in ons dagelijks leven. Er is een hele wereld bijgekomen waar onrealistische dingen 
heel realistisch lijken, er zijn honderden filters om onszelf op te poetsen. Daarnaast is het 
toegankelijker geworden om aan jezelf te sleutelen. Zo was het aantal cosmetische fillerbe-
handelingen eind 2021 met 17,5% gestegen in 3 jaar tijd [10]. Doordat de wereld kleiner ge-
worden is zijn de verschillen in schoonheidsidealen ook kleiner geworden, het is wat meer 
naar elkaar toe geschoven. Zo zie je bijvoorbeeld niet meer dat dik zijn een ideaalbeeld is, 
zoals dat in veel landen ooit wel was. Een paar jaar geleden was er zelfs een missverkiezing 
die door een AI werd gejureerd [11]. Vrouwen van over de hele wereld werden door een 
algoritme beoordeeld op hun schoonheid, iets wat gebaseerd moet zijn op een standaard 
schoonheid. In Europa is er nog weinig verschil te bekennen tussen schoonheidsidealen. Als 
je buiten Europa kijkt zijn er nog wel wat verschillen, in China geldt bijvoorbeeld een ander 
schoonheidsideaal, dit heeft te maken met de voorkeur die mensen hebben naar iets wat 
ze elke dag tegenkomen. De volgende landen hebben de volgende schoonheidsidealen 
volgens bron [12]. 

3. Wat zijn de hedendaagse schoonheidsidealen?

“Een schoonheidsideaal is een gevaarlijk ideaal; je kan er wel dichtbij ko-
men, maar het is nooit perfect. Streven naar perfectie is dus niet haalbaar 
en kan zelfs bijna destructief worden.” – Giseline Kuipers (Hoogleraar) [9]
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Verenigde Staten
Lang, dun, grote borsten, lang haar, strak figuur

Zuid-Korea
Dun, lange benen, grote ogen, bleke huid. Meer 
typeringen voor de westerse vrouw, hierdoor is 
het aantal vrouwen dat plastische chirurgie heeft 
ondergaan wereldwijd het grootst in dit land. 
Bijna een op de vijf vrouwen tussen 19 en 49 jaar 
heeft iets aan zichzelf laten doen.

India
Smalle taille, brede heupen, grote borsten, grote 
ogen, lang zwart haar. Producten die de huid ble-
ker maken zijn hier populair. (Westerse invloeden 
te herkennen)

Brazilië
Voornamelijk het onderste gedeelte moet 
goed en mooi gevormd zijn, de rest maakt 
niet zo veel uit. Brede heupen en dijen zijn 
het mooiste. Maar hier begint het schoon-
heidsideaal steeds meer naar dat van de VS 
de schuiven.

Mauritanië
Zwaardere vrouwen zijn het aantrekkelijkst, obe-
sitas wordt gezien als een teken van welvaart.
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Opvallend is dat er in een aantal landen westerse invloeden zijn te vinden, dit laat wel zien 
dat de schoonheidsidealen steeds dichter bij elkaar komen. Toch blijven er nog een aantal 
verschillen. Ik kies ervoor om te richten op Nederlandse vrouwen. Ik ontwerp mijn product 
voor jonge, Nederlandse vrouwen en zal daarbij hun schoonheidsideaal hanteren om zo 
hen na te laten denken over het nastreven van uiterlijke perfectie. Iedere cultuur zal weer 
anders kijken naar bepaalde uiterlijke kenmerken en daarom focus ik me op een groep zo-
dat ik me op een perfect plaatje kan richten. 

Aan 4 personen die passen binnen de doelgroep is gevraagd om een omschrijving te geven 
van de perfecte vrouw.

Persoon 1
Bruine ogen, klein hoofd, vol blond haar, smalle neus, lang, slank, brede heupen, beetje ge-
spierd maar niet te veel, rechte en witte tanden. 

Persoon 2
Lang, slank maar wel met wat vorm beetje zandloper figuur, beetje gespierd maar niet te 
veel gewoon strak, haar met veel volume, gezicht in verhouding, volle lippen

Persoon 3
Symmetrisch gezicht met een goede kaaklijn en jukbeenderen, volle wenkbrauwen en lip-
pen, lang, atletisch gebouwd met een zandloper figuur, de huid zongebruind

Persoon 4
Dun, dikke kont, middelgrote borsten, dik vol haar, “toned” niet per se six pack, volle lippen 
smalle neus, verzorgde handen, symmetrisch gezicht.

Over de volgende punten zijn ze het allemaal wel met elkaar eens: lang, slank zandloper 
figuur, afgetraind maar niet te gespierd (toned), volle lippen, vol haar, symmetrisch gezicht. 
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2.5 CONCLUSIE

Bovenstaande informatie is verzameld om tot een goed concept te kunnen komen. In eerste 
instantie begon dit onderzoek met een ander onderwerp, de eerste opzet was een manier 
zoeken om de doelgroep duidelijk te maken dat ze hun eigen uiterlijk mogen omarmen. Uit 
het theoretisch onderzoek werd duidelijk dat jonge vrouwen (18 tot en met 24 jaar) zich vaak 
onzeker voelen, mede omdat ze zich vergelijken met anderen. Vooral op sociale media zijn 
er veel onrealistische beelden om je mee te vergelijken. Er leek ruimte te zijn waar de eerlij-
ke beelden gedeeld kunnen worden maar ook daar hebben onder andere de “perfecte” in-
fluencers hun weg gevonden. De doelgroep is meer gefocust op de dingen die ze niet mooi 
vinden aan zichzelf en blijven dit vergelijken met beelden op sociale media, ze hebben een 
bepaald schoonheidsideaal voor ogen. Ze proberen uiterlijke perfectie na te streven terwijl 
dat niet bestaat, vandaar dat het onderwerp door het theoretisch onderzoek geëvolueerd is 
naar onhaalbare uiterlijke perfectie.

Ik wil graag dat de doelgroep afgeleid wordt van sociale media en op een vermakelijke 
manier, buiten de digitale wereld, aan het denken gezet worden over hun eigen schoonheid, 
want schoonheid is meer dan alleen uiterlijk. Het moet aan hen duidelijk gemaakt worden 
dat het perfecte plaatje niet realistisch en niet haalbaar is. Dit moet gebeuren aan de hand 
van een product wat makkelijk te gebruiken is en wat ook leuk is om te gebruiken. Ze moe-
ten hierbij gefrustreerd raken dat ze iets proberen te doen wat niet haalbaar om ze zo na te 
laten denken: waarom streef je dan naar een perfect uiterlijk wat ook niet haalbaar is? 

Om concepten te kunnen gaan ontwerpen zijn de volgende ontwerpcriteria vastgesteld:
 1. Het moet een fysiek product zijn 
 2. Het moet makkelijk zijn om te gaan gebruiken
 3. Het moet leuk zijn om te gebruiken
 4. Het moet een gevoel van frustratie opwekken 
 5. De gebruiker moet aan het denken gezet worden

Fysiek  
Laagdrempelig 

Vermakelijk 
Frustrerend

Nadenken 
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Omdat ik te veel bleef hangen in het theoretisch onderzoek en het voelde alsof ik niet goed 
vooruitkwam ben ik op een gegeven moment begonnen met maken en testen om tot een 
goed eindconcept te kunnen komen. Vanuit het theoretisch onderzoek ontstond het onder-
werp onhaalbare uiterlijke perfectie. Het nastreven van iets onhaalbaars zie ik als een puz-
zel die niet op te lossen is, zonder uitkomst. Vanuit deze visie zijn mijn concepten ontstaan. 

Doolhof zonder uitgang

Het eerste concept was heel simpel, ik wilde graag een kleine puzzel maken die niet haal-
baar is. Ik heb op papier een plat doolhof gemaakt waar je niet uit kunt komen, zo kon ik 
bekijken hoe de doelgroep reageert op een puzzel zonder uitkomst. Er was een begin- en 
eindpunt aangegeven en testpersonen kregen de taak om met een pen door het doolhof 
heen te gaan, maar er was dus geen mogelijkheid om er via de uitgang uit te komen. Ik wil-
de hiermee nog niet helemaal het nadenken over het uiterlijk aanwakkeren maar puur kijken 
of er zo frustratie opgewekt kan worden. 

Conclusie
Doordat het zo’ n kleine en simpele puzzel is zie je al vrij snel dat er geen mogelijkheid is 
om het via de gewone weg op te lossen. Hierdoor was er nog weinig aanleiding tot frus-
tratie omdat testpersonen er weinig tijd in hoefde te steken. Testpersonen probeerde via 
een andere weg door de ingang eruit te komen, dit laat zien dat ze toch nog een oplossing 
zagen. Het was dus niet uitdagend genoeg en maakte niet hetgeen duidelijk dat ik duidelijk 
wilde maken. Omdat het zo simpel was maakte het ook weinig indruk.

Aandachtspunten
- Het is te klein en te simpel, het geeft hiermee niet genoeg indruk. 
- Het is niet complex genoeg, het heeft weinig uitdaging.
- Het kost te weinig tijd.

3.1 CONCEPT A
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3.2 CONCEPT B

Onmogelijke tetris puzzel

Het tweede concept was een houten tetris puzzel. De puzzel bestaat uit figuren die op een 
bord gelegd moeten worden binnen een kader. Echter, is het bord te kort voor de figuren 
om te kunnen passen. Doordat de puzzel onmogelijk is om goed te maken wilde ik frustratie 
opwekken bij de doelgroep. Daarnaast wilde ik ze tijdens het maken vragen stellen waar-
door ze gaan nadenken over het proberen te halen van iets onhaalbaars, hierbij wilde ik een 
koppeling maken naar het streven van een perfect uiterlijk wat ook onhaalbaar is. 

Opvallende punten
De testpersonen waren er vrij lang mee bezig om de puzzel te maken voor ze erachter kwa-
men dat het niet ging of het opgaven. Er was bij iedereen sprake van frustratie richting de 
puzzel, dus dit doel van het concept was geslaagd. Het laten nadenken over het proberen 
te halen van iets onhaalbaars was daarentegen lastiger. Testpersonen bleven te veel han-
gen in de puzzel, ze wilde het graag goed maken omdat dat zo hoort bij een puzzel maar 
gingen niet verder nadenken over de diepere reden van het willen halen van iets terwijl het 
niet haalbaar is. Proberen om een koppeling te maken naar uiterlijk was verwarrend omdat 
het voelde alsof het uit het niets kwam. 

Conclusie
De puzzel was een goed middel om frustratie op te wekken. Echter, begon ik me af te vra-
gen of dit wel de juiste manier was om mensen aan het denken te zetten over uiterlijke 
perfectie. Frustratie heeft een negatieve lading, ik zag dat zodra de testpersonen gefrus-
treerd waren informatie niet meer goed binnen kwam en er niet echt over nagedacht werd. 
Misschien is het beter om een gevoel van acceptatie te creëren om zo de doelgroep te 
laten zien dat wanneer iets niet haalbaar het dus prima is dat je het niet haalt. Daarnaast 
was het erg lastig om een koppeling te maken met het uiterlijk, dit was een puzzel die niks 
met uiterlijk te maken heeft. Het is hierdoor lastig om een bruggetje te maken naar uiterlijke 
perfectie, dit moet beter verwerkt worden in een volgend concept.

Aandachtspunten
- Koppeling maken naar het uiterlijk.
- Is in plaats van frustratie een gevoel van 
  acceptatie misschien beter?
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3.3 CONCEPT C

Stel de perfecte vrouw samen

Het derde concept was een set kaarten met daarop uiterlijke kenmerken van een vrouw. 
Eerder had ik aan de doelgroep gevraagd om de perfecte vrouw de beschrijven, hieruit kon 
één omschrijving van de ‘perfecte’ vrouw gemaakt worden gebaseerd op wat de doelgroep 
had aangegeven. Op basis van deze perfecte vrouw heb ik kaarten gemaakt met uiterlijke 
kenmerken. Iedere kaart had een kenmerk, daartegenover stond een kaart met het tegen-
overgestelde kenmerk. Iedere kaart had een cijfer die de waarde aangaf. De testpersonen 
moesten met de kaarten een perfecte vrouw samenstellen, nadat ze dit hadden gedaan kre-
gen ze een maximaal puntenaantal dat ze mochten gebruiken. Hierdoor moesten ze kaarten 
gaan ruilen met als doel dat ze zien dat je met bepaalde imperfecties ook een mooie vrouw 
bent. Door dit maximale puntenaantal was het onmogelijk om de vrouw helemaal ‘perfect’ 
te maken. Ik wilde hiermee laten zien dat het perfecte uiterlijk niet haalbaar was en ze zo na 
laten denken over het streven naar het perfecte uiterlijk.

Conclusie 
In dit concept komt het uiterlijk goed naar voren omdat je uiterlijke kenmerken aan het 
samenstellen bent. Doordat de kaarten cijfers hebben geven ze wel een bepaalde waarde 
aan bepaalde kenmerken. Dit is iets wat ik eigenlijk niet wil omdat ik duidelijk wil maken dat 
allerlei verschillende uiterlijke kenmerken mooi zijn en niet dat iets minder waard is dan het 
ander, de waarde op de kaarten moet dus weg. Testpersonen waren ook na het inleveren 
van bepaalde uiterlijke kenmerken nog tevreden met hun samengestelde vrouw, hierdoor 
werden ze aan het denken gezet dat je dus niet helemaal perfect hoeft te zijn om mooi te 
zijn. De kaarten bestonden enkel uit woorden dus testpersonen moesten zelf een beeld 
schetsen op basis van die woorden. Voor de verbeelding zou het beter zijn om het meer 
visueel te maken zodat de testpersonen sneller een duidelijk beeld hebben van wat ze sa-
menstellen.

Aandachtspunten
- Geen waarde op de kaartjes.
- Meer visueel maken.

De volledige set kaarten is te vinden in de 
bijlagen
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3.4 CONCEPT D

De perfecte vrouw SAMENstellen

Ik ben nu telkens bezig geweest met concepten maken die één gebruiker hebben, toch 
wil ik liever iets maken wat samen gebruikt wordt. Ik bedacht me mijn eerdere test waarin 
mensen mooie en minder mooie punten van zichzelf moesten benoemen. Hierbij zag je ook 
dat anderen toch anders naar je kijken dan dat je zelf doet, door twee verschillende blikken 
samen te brengen kun je samen tot andere inzichten komen. Daarnaast heb ik me bij het 
vorige concept gefocust op uiterlijk omdat ik de doelgroep wil laten nadenken over onhaal-
bare uiterlijke perfectie. Echter, vind ik alleen uiterlijke kenmerken te oppervlakkig om te 
kunnen zeggen of iemand echt mooi is. Ik vind daarbij innerlijk net zo belangrijk dus wat nou 
als die uiterlijke perfecties een keerzijde hebben, dat je voor een perfect uiterlijk iets anders 
hebt dat minder is. Door deze gedachten ben ik op een nieuw concept gekomen.

Concept
Dit concept bestaat wederom uit een set kaarten met uiterlijke kenmerken van een vrouw. 
Het concept is eigenlijk vrijwel gelijk met het vorige concept, iedere kaart had een kenmerk, 
daar tegenover stond een kaart met het tegenovergestelde kenmerk. Maar deze keer stond 
er op de achterkant van de kaarten persoonlijke kenmerken die het innerlijk beschrijven. 
Het spel moet met twee personen gespeeld worden waarbij de ene persoon alleen de 
uiterlijke en de andere persoon alleen de innerlijke kenmerken te zien krijgt. Ze moeten 
samen de perfecte vrouw samenstellen maar wat bij het uiterlijk perfect is, is bij het innerlijk 
imperfect. Zodoende moeten ze samen tot een compromis komen zonder dat ze van elkaar 
weten wat er op de kaart staat. 

Conclusie 
Tijdens het spelen van dit kaartspel probeerde allebei de testpersonen dingen te wijzigen 
waardoor ze elkaar moesten overtuigen dat dit de goede keuze was. Ze moesten samen 
 dus compromissen sluiten waardoor ze allebei niet 
de perfecte combinatie konden krijgen die ze graag 
zouden willen. Toen ze naderhand van elkaar za-
gen wat er op de andere kant van hun kaart stond 
accepteerde ze de wijzigingen en waren ze tevre-
den over wat ze hadden samengesteld. Doordat er 
innerlijke kenmerken tegenover uiterlijke kenmer-
ken gezet worden wordt er nagedacht of een per-
fect uiterlijk echt het belangrijkste is om na te ste-
ven. Doordat ze het samen moeten spelen en een 
perfect uiterlijk aan de andere kant een vervelend 
innerlijk is, wordt het ook onmogelijk om op het per-
fecte uiterlijk uit te komen, de uiterlijke perfectie is 
onhaalbaar. Er wordt duidelijk gemaakt dat het niet 
nodig is om te streven naar onhaalbare uiterlijke 
perfectie omdat er ook nog andere dingen zijn die 
je een mooie vrouw maken.

De volledige set kaarten is te vinden in de 
bijlagen
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4.1 Ontwerpcriteria

Na het conceptualiseren en itereren ben ik tot nieuwe inzichten gekomen en heb ik een 
beter beeld gekregen van wat ik nou eigenlijk wil. Hierdoor heb ik nieuwe ontwerpcriteria 
kunnen vaststellen:

1. Het moet een fysiek product zijn

2. Het moet makkelijk te gebruiken zijn

3. Het moet leuk zijn om te gebruiken

4. Het moet samen met een ander gebruikt worden en daarmee andere 
d                                                   

5. Er moet een gevoel van acceptatie en tevredenheid ontstaan 

Fysiek  
Laagdrempelig

Vermakelijk
Samen

Acceptatie

inzichten geven
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4.2 HET CONCEPT

Perfect Imperfect

Het concept is een kaartspel, hiermee laat ik de doelgroep op een leuke en laagdrempelige 
manier nadenken over uiterlijke perfectie doordat ze met de kaarten waar uiterlijke en inner-
lijke kenmerken op staan de perfecte vrouw moeten samenstellen. Door dit samen te spelen 
zullen ze tot de conclusie komen dat uiterlijke perfectie niet haalbaar en ook niet belangrijk 
is omdat uiterlijk maar een onderdeel is van mooi zijn.

Hoe werkt het?
Het spel wordt met twee personen gespeeld. De spelers krijgen een set kaarten met be-
paalde kenmerken erop, door middel van deze kaarten moeten ze de ‘perfecte’ vrouw 
samenstellen. Een speler ziet alleen de uiterlijke kenmerken en de andere speler alleen 
de innerlijke kenmerken. Samen moeten ze, zonder dat ze van elkaar weten wat er op de 
kaarten staat, de ‘perfecte’ vrouw samenstellen. Door elkaar, zonder te zeggen wat er op 
de kaart staat, te overtuigen waarom ze kenmerken wel of niet willen wijzigen moeten ze 
samen compromissen sluiten. Als ze beide tevreden zijn over hun kant kunnen ze elkaars 
kenmerken bekijken, zo zien ze of ze de juiste compromissen hebben gesloten en kunnen 
ze samen concluderen dat ze een mooie vrouw hebben samengesteld.

Waarom dit concept?
Tijdens het testen van dit concept behaalde het spel de doelen die ik voor ogen had. Het 
kaartspel is makkelijk en leuk om te spelen, het zorgt ervoor dat de spelers samen gaan 
nadenken over welke kenmerken ze nu echt belangrijk vinden, ze accepteren dat ze ken-
merken moeten inleveren en zijn alsnog tevreden over hetgeen dat ze hebben samenge-
steld. Ze worden zo op een vermakelijke manier aan het denken gezet over de waarde van 
uiterlijke perfectie en zien dat het niet nodig is om een perfect uiterlijk te hebben omdat er 
zoveel aspecten zijn die je mooi maken, ook met bepaalde imperfecties ben je mooi. Het is 
een fysiek product met een onderliggende gedachte en past dus bij mij als ontwerper. Dit 
maakt dat het kaartspel voor dit onderzoek een goed eindconcept is.

Waar te gebruiken?
Uit gesprekken met de doelgroep over hun dagelijks leven blijkt dat het grootste gedeelte 
studeert, ze brengen vaak het grootste gedeelte van hun dag op school door. Vandaar dat 
ik het kaartspel wil laten gebruiken op scholen. Omdat het spel voornamelijk ontworpen 
is voor onzekere jonge vrouwen zullen ze waarschijnlijk in contact gebracht worden met 
het spel door een begeleider of coach. Het moet ook voor anderen beschikbaar zijn om te 
spelen omdat het nooit kwaad kan om over dit onderwerp na te denken, daarom zal het ook 
ergens liggen waardoor iedereen er gebruik van kan maken. 
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5. CONCLUSIE

Er is tijdens het ontwerpproces geprobeerd om zo goed mogelijk antwoord te kunnen ge-
ven op de hoofdvraag: 

“Hoe kan ik door middel van een fysiek product op een vermakelijke 
manier jonge vrouwen aan het denken zetten over het nastreven van 
onhaalbare uiterlijke perfectie?”

Met behulp van literatuuronderzoek, kleine testjes en gesprekken met de doelgroep kwam 
ik tot verschillende inzichten. Uit deze inzichten konden ontwerpcriteria opgesteld worden. 
Deze ontwerpcriteria waren de basis voor het conceptualiseren en itereren, hieruit is het 
kaartspel “Perfect Imperfect” als eindconcept tot stand gebracht. Het voldoet aan alle opge-
stelde ontwerpcriteria en behaalt het gewenste doel. Doordat het makkelijk en leuk is om te 
spelen zal de kans dat de doelgroep het gebruikt groot zijn. Ze moeten alleen op een juiste 
manier geïntroduceerd worden met het spel, dit zal voornamelijk op school zijn omdat ze 
daar veel tijd spenderen. Door middel van het kaartspel kunnen jonge vrouwen dus aan het 
denken gezet worden over het nastreven van uiterlijke perfectie. 

HOE VERDER?
Om het concept tot een goed eindproduct te maken moeten er de komende weken nog 
een paar dingen aangescherpt worden. Zo moeten de kaarten wat meer visueel gemaakt 
worden, zodat de kenmerken duidelijker te herkennen zijn en er makkelijker een beeld ge-
schetst kan worden van wat er nu samengesteld wordt. Ook moeten de categorieën uitge-
breid worden, sommige categorieën zijn nu erg zwart-wit. Als we het figuur als voorbeeld 
nemen bevatten de kaarten nu nog enkel appel en zandloper figuur, maar er zijn nog veel 
meer figuren naast deze twee. Daarnaast moeten de innerlijke kenmerken meer samenhang 
krijgen zodat het positieve met het negatieve klopt en karaktereigenschappen matchen. Zo 
kun je nu in het kaartspel onzeker en arrogant samen hebben terwijl dit niet logisch is. Als 
deze punten zijn aangescherpt moet het passend en aantrekkelijk vormgegeven worden 
en moet het vakkundig gedrukt worden zodat het uiteindelijk als een professioneel product 
gepresenteerd kan worden.
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