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Hi!
Ik ben Danielle Heemskerk, oprichter van Bureau Body
Positive. Ik ben er heilig van overtuigd dat de wereld er
een stuk mooier uitziet als we schoonheid zien in
lichaamsdiversiteit, als we diversiteit omarmen en niet
meer oordelen over lichamen en uiterlijk.

Want ik lig ‘s nachts wakker van het grote aantal meiden
en vrouwen (en steeds meer jongens en mannen) dat zich
schaamt voor hun lijf en zich overmatig zorgen maakt
over hoe hun lichaam eruitziet, wat ze eten en hoeveel ze
wegen.
Ik droom van een wereld waarin niemand zich tekort
voelt schieten omwille van zijn of haar lichaam.
En we met zijn allen gewoon normaal en plezierig met
ons lichaam en eten omgaan. Maar dat vraagt dat we
onze huidige schoonheidsnormen en opvattingen over
goede en gezonde lichamen aan diggelen slaan.

There’s beauty
in each booty
Ik ben blij dat jij er ook zo over denkt.
Je hebt ervoor gekozen om de Body Positive Eed af te leggen
en zo je steentje bij te dragen aan de missie van Bureau Body
Positive. Dank je wel daarvoor en welkom bij de club! De
wereld heeft jouw stem nodig.
In dit handboek krijg je een kleine spoedcursus
body positivity.
Ook vind je hier de missie van Bureau Body Positive en de eed
die je hebt afgelegd. Tot slot lees je hoe je jouw stem kunt
gebruiken om deze boodschap de wereld in te slingeren.

Let’s do this!

Body
positivity

In een notendop

Wat is het precies?
Acceptatie van en respect voor ieder lichaam
We leven in een cultuur waarin we van alle kanten gevoed worden met het
idee dat mensen met een slank/afgetraind/dun lichaam mooier én
gezonder zijn.
Body Positivity verzet zich tegen dit idee en moedigt mensen aan om
ieder type lichaam te accepteren, omarmen en vieren.
Er zit meer lading achter het begrip body positive dan je in eerste instantie
misschien zou denken. Laten we daarom eens ontrafelen uit welke 4 pijlers
het bestaat.

Acceptatie van diversiteit
Het ene lichaam is niet beter of mooier dan het andere
lichaam. Body positivity betekent dat je een
accepterende houding aanneemt tegenover jouw eigen
lichaam én dat van anderen.
Ieder lichaam mag er zijn en verdient respect: wit,
gekleurd, gehandicapt, dik, dun, lang, kort…
Je erkent dat lichamen in allerlei vormen en maten
komen. En dat dat eigenlijk heel mooi en interessant is.
Maar het gaat nog iets verder dan dat. Als je body
positive bent, heb je gewoon geen oordeel over
iemands lijf.
Dat gaat toch behoorlijk in tegen wat we vanuit onze
cultuur meekrijgen over lichamen. Leren we
bijvoorbeeld niet allemaal al van jongs af aan dat een
slanker lichaam mooier en beter is dan een dik
lichaam?

Representatie
van diversiteit
Visuele media leert ons hoe de wereld werkt en wat onze
plaats in die wereld is. Dus als je de tv aanzet, een film kijkt,
een tijdschrift openslaat of social media app opent, dan is
het fijn om (delen van) jezelf terug te zien op een
respectvolle, mooie en normale manier.
Mensen met jouw soort lichaam, haar, huidskleur en
figuur. Zonder dat je je bekritiseerd voelt, belachelijk
gemaakt voelt of een schaamtegevoel krijgt over je uiterlijk.
Jezelf terug zien in de media geeft bevestiging dat je oké
bent, dat jij meetelt en dat je gezien mag worden.
Daarom staat body positivity voor representatie van álle
soorten lichamen in mainstreammedia en reclame.

Lichaamsrespect
Lichaamsrespect betekent goed voor je lijf zorgen, los van
je gewicht. Je lichaam voeden, bewegen voor je plezier,
mildheid naar jezelf en een gezonde en plezierige relatie
met eten, zonder zwart-wit denken, oordeel of schaamte.
Body positivity plaatst gewicht op de achtergrond en
lichaamsrespect op de voorgrond.
Dat is voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend. En dat is
niet gek. We zijn omringd door een dieetcultuur vol
signalen die ons vertellen wat we moeten eten en wegen
om mooi, geaccepteerd, aantrekkelijk en gezond te zijn.
Onze relatie met ons lijf en voeding zit daardoor vaak
bomvol strijd, oordeel en schaamte. De wereld heeft niet
nóg meer afslankgoeroes en dieetproducten nodig. De
dieetindustrie zet jaarlijks gemiddeld zo’n 60 miljard (!)
dollar om aan onze wens om ons lichaam te veranderen.
We mogen het vertrouwen in ons eigen lichaam terug
claimen.

Health At Every Size®
Body positivity kán niet zonder Health At Every Size®
(afgekort HAES®). HAES® onderstreept dat de
slankheidsnorm leidt tot schaamte, een negatief
lichaamsbeeld, oordeel en een te nauwe kijk op gezondheid.
Iedereen is in staat – maar niet verplicht – om te werken
aan gezondheid, zonder dat gewicht op de voorgrond
staat.
Doelgericht afvallen werkt bovendien niet voor meer dan
90% van de mensen op lange termijn. Sterker nog, het doet
meer kwaad dan goed: het leidt tot een negatief
lichaamsbeeld, jojoën, gewichtstoename en verstoord
eetgedrag.
Daarom bestrijdt HAES® stigmatisering en discriminatie
rondom (over)gewicht. Een dik lichaam is niet per se een
ongezond lichaam, net zoals een slank lichaam niet persé
een gezond lichaam is.

De Missie
Als 80% van de vrouwen een hekel heeft
aan haar lichaam en 90% aan de lijn is
Als zelfs 40-50% van de kinderen
en jongeren hun lichaam haat…
En de gemiddelde vrouw op haar 8e
voor het eerst aan de lijn gaat…

DAN HEBBEN WE ALS MAATSCHAPPIJ
EEN PROBLEEM.

Bureau Body Positive
bestrijdt de epidemie van
lichaamsontevredenheid
met body positivity,
lichaamsrespect en acceptatie.
Op die manier wil zij
mensen helpen om meer
lichaamsrespect te ontwikkelen
en zorgen over uiterlijk, gewicht en
eten naar de achtergrond te
verplaatsen in hun leven.

Bureau Body Positive
zegt NEE tegen…
 Onrealistische schoonheidsidealen & gefotoshopte lichamen
 Het idee dat ons gewicht onze gezondheid bepaalt
 Stigmatisering van mensen met plus-size en dikke lichamen
 Bodyshaming en fatshaming
 Het normaliseren van lijnen, diëten, fitspiration en dieetcultuur

Bureau Body Positive
zegt JA tegen…
 Lichaamsrespect: een gezonde relatie met je lichaam en eten
 Health At Every Size© en een bredere kijk op gezondheid
 Het accepteren en vieren van ieder type lichaam
 Het empoweren van kinderen, jongeren en volwassen om zich
niet te laten belemmeren door onzekerheid over hun
lichaam of preoccupatie met eten

De Body Positive Eed
IK ACCEPTEER EN VIER IEDER LICHAAM
 Ik praat positief over mijn eigen lijf, én dat van
anderen
 Ik doe niet mee aan bodyshaming
 Ik omarm lichaamsdiversiteit
 Ik waardeer mijn lijf voor wat het kan doen
IK ZEG ‘NEE’ TEGEN DE DIEETCULTUUR
 Ik erken dat lijnen en diëten schadelijke effecten
heeft voor het overgrote deel van de mensen
 Ik oordeel niet over mijn eigen eetkeuzes en die
van anderen
 Ik doe niet mee aan lijn- en dieetpraat
 Ik leg het accent op algeheel welbevinden in plaats
van gewicht
IK DRAAG DEZE BOODSCHAP UIT
 Ik stel me weerbaar op tegen eenzijdige schoonheidsidealen
 Ik moedig anderen aan om positief over hun
lichaam te praten
 Ik spreek me uit tegen discriminatie en stigmatisering op basis van gewicht of lichaamsvorm
 Ik kijk voorbij lichamen en uiterlijkheden en zie
dat we meer zijn

“Ik ben zoveel meer dan mijn lichaam.
En ik beloof dat ik mijn stem zal gebruiken om de
body positive boodschap uit te dragen in de
wereld.”

Hoe
gebruik je
je stem?
→

Spreek je uit tegen stigmatiserende opmerkingen

→

Deel body positive berichten op social media

→

Worstelt iemand in je omgeving met zijn/haar lichaam
of eten? Wijs diegene op de gratis hulpmiddelen op
www.bodypositive.nl

→

Geef eens complimenten die niet met iemands lichaam
of uiterlijk te maken hebben

→

Put your money where your values are: geef geen
geld meer uit aan dieetproducten

→

Stop met het aanmoedigen, bewonderen en promoten
van gewichtsverlies

→

Verander het onderwerp van gesprek als het over
diëten, lijnen of afvallen gaat

→

Praat positief over je lijf in bijzijn van kinderen

→

Doe niet mee aan bodyshaming en spreek je uit als je
het in je omgeving hoort

→

Praat neutraal of positief over eten en doe niet mee aan
foodshaming

→

Moedig anderen aan om deze eed af te leggen

Je bent zoveel meer
dan je lichaam
Je bent een verhaal.
Een persoonlijkheid.
Je hebt ervaringen opgedaan en lessen geleerd.
Je hebt ideeën, angsten en verlangens.
Je hebt lief.
Je klimt, je valt, je staat op.
Je voelt, je rent, je danst.

Je lichaam is het minst interessant aan jou.
Het is je voertuig dat het jou mogelijk maakt je leven
te leven.
Dus leef. Voluit. Met het lijf dat je nu hebt.
Daarmee geef je anderen impliciet toestemming om
hetzelfde te doen.
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