
 
 
 
 
 
 

Presentatie jaarrapport aan Staatssecretaris Blokhuis (VWS) 
met verslag meldingen en resultaten nationale modellenenquête  

 

 
 

Stichting The Model’s Health Pledge presenteert vandaag, 6 september 2018, haar 
jaarverslag aan Staatsecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport gepresenteerd tijdens een jaarbijeenkomst op de Amsterdam 
Fashion Week.  

Met het jaarverslag deelt Stichting The Model’s Health Pledge (TMHP) een overzicht van de 
behaalde mijlpalen sinds de lancering van het platform en meldpunt in oktober 2017. Er 
wordt inzage geboden in de 39 meldingen die via het meldpunt zijn behandeld. Ook worden 
de uitkomsten van de eerste nationale modellen enquête gedeeld. Het jaarverslag is op 
www.themodelshealthpledge.nl/contact in te zien.  

MIJLPALEN 2017/2018 
Tot de mijlpalen behoren: een nieuwe pledge regel ‘onder de 18, geen bloot’, de 
realisatie van de eerste nationale modellen enquête, de organisatie van een eetstoornis 
workshop voor modellenbureaus, informatiebijeenkomsten voor de branche en een Model 
Taskforce lunch. Stichting TMHP is ook een samenwerking met de Amsterdam Fashion 
Week aangegaan waarbij alle showende partijen zich aan de beloften van de pledge 
committeren. Ook was Stichting TMHP aanwezig bij We Make M-Ode festival en de 
Copenhagen Fashion Summit. Het initiatief is onder andere vermeld in verslagen van The 
Times, Nieuwsuur en RTL Boulevard.   
Op pagina 5 van het jaarverslag treft u een overzicht van alle mijlpalen. 

http://www.themodelshealthpledge.nl/


MELDPUNT   
Sinds oktober 2017 zijn 39 meldingen door TMHP in samenwerking met 
vertrouwenspersonen en experts succesvol behandeld. Veelvoorkomende thema’s waren: 
omgangsvormen, professionaliteit en/of wangedrag, leeftijden van modellen en 
naaktfotografie en werkomstandigheden. In april 2018 heeft naar aanleiding van meerdere 
meldingen, het TMHP netwerk een overeenstemming bereikt voor een nieuwe pledge regel 
met betrekking op leeftijdsgrenzen en naaktfotografie: geen bloot onder 18!   
Op pagina 8 van het jaarverslag leest u meer over de behandelde meldingen.  

NATIONALE MODELLEN ENQUÉTE 2018 
299 modellen namen deel aan de eerste nationale modellen enquête die door Stichting 
TMHP met onderzoeks- en adviesbureau Sardes is ontwikkeld. De enquête behandelde 
onderwerpen over o.a. fysieke en mentale gezondheid, zelfbeeld, schoonheidsidealen, 
werkomstandigheden, intimidatie en machtsmisbruik. Enkele opvallende uitkomsten:  

• Gemiddeld gezien hebben modellen bij de start van hun carrière geen goed beeld 
van wat hen te wachten staat 

• Nagenoeg alle negatieve werkomstandigheden worden vaker ervaren in het 
buitenland dan in Nederland. De grootste verschillen tussen binnen- en buitenland 
zijn: de mogelijkheid om een klus te weigeren en de vraag om extreem af te vallen of 
te sporten 

• 46% van de modellen die topless/naakt hebben geposeerd, wisten niet van te voren 
dat de opdracht topless/naakt zou zijn. 31% heeft achteraf spijt 

• 41% van de modellen heeft wel eens een vervelende ervaring meegemaakt tijdens 
zijn/haar carrière. Het grootste deel van de misstanden is seksueel van aard 

Op pagina 10 van het jaarverslag leest u de resultaten van de enquête. 

NETWERK 
De meer dan 50 ondertekenaars van Stichting TMHP zijn toegewijd om gezondheid en een 
gezonde werkomgeving in de mode-industrie te verbeteren. Het platform wordt mede door 
hun inzet mogelijk gemaakt. De organisatie hoopt belanghebbenden in de mode-industrie 
aan zich te binden om zo de effectiviteit van het meldpunt te maximaliseren en de impact te 
vergroten.   
Een overzicht van de ondertekenaars is terug te vinden op pagina 17 van het jaarverslag en 
op de website: www.themodelshealthpledge.nl  

STICHTING THE MODEL’S HEALTH PLEDGE  
Stichting The Model’s Health Pledge is een online platform en meldpunt met de focus op 
gezondheid en een gezonde werkomgeving voor modellen in de mode-industrie. Het 
initiatief wordt gerealiseerd door een groeiend netwerk van vooraanstaande bedrijven en 
professionals. Op de website www.themodelshealthpledge.nl kunnen modellen, aspirant 
modellen, modeprofessionals en geïnteresseerden inspiratie opdoen en leren van de 
persoonlijke verhalen van modeprofessionals. Het platform biedt toegang tot experts op het 
gebied van sport, voeding, het modevak, persoonlijke ontwikkeling en business. Ook is er 
een meldpunt voor misstanden. 

 

Voor interviews of andere vragen kunt u terecht bij Holly Syrett  
via: info@themodelshealthpledge.nl of +3 1 (0)6 45 57 81 21. 

Beelden van de campagne zijn hier te downloaden en met credits te gebruiken 
Beelden van het jaar event (incl. Staatssecretaris Blokhuis) zijn donderdagavond beschikbaar 

Op aanvraag wordt het volledige enquête rapport door Sardes met journalisten gedeeld als 
informatiebron. Dit rapport is niet voor publicatie.  

   

http://www.themodelshealthpledge.nl/
https://themodelshealthpledge.nl/contact/


DE DERTIEN BELOFTEN VAN DE PLEDGE  

Modellen, modellenbureaus, opdrachtgevers en media:  

1. Erkennen dat gezondheid essentieel is voor de uitoefening van het modellenvak;  
2. Geven een realistisch beeld van het modellenvak waarbij aandacht wordt 

geschonken aan de (gezonde) leefstijl van modellen;  
3. Spreken elkaar aan bij het signaleren van een ongezonde/ongewenste situatie;  
4. >> Nieuwe Pledge Regel:  Hanteren een leeftijdgrens van 18 jaar en ouder voor 

(geheel of gedeeltelijke) naaktfotografie en bieden een besloten plek voor het 
omkleden op de set. Bij naaktfotografie is expliciete leeftijdsverificatie en een 
schriftelijke overeenkomst vooraf onderdeel van het werk- proces. Net als de 
afspraak om melding te maken bij overtreding en de verplichting om na te gaan 
of begeleiding van modellenbureaus en/of ouders noodzakelijk is  

5. Zetten ons in om binnen een half jaar de volgende taken te beleggen bij een 
onafhankelijke instantie met expertise en autoriteit:  

• Het monitoren van de uitvoering van deze pledge;  

• Het beoordelen van verzoeken om deze pledge mede te ondertekenen;  

• Het ontvangen en beoordelen van (anonieme) meldingen van eventuele 
misstanden of ongezonde situaties;  

• Het bespreekbaar maken van afwijkingen van deze pledge en adviseren over 
verbetering.  

Modellenbureaus en organisaties gericht op begeleiding van modellen:  

6. Organiseren, al of niet op verzoek van het model zelf, professionele begeleiding en 
persoonlijke of groepscoaching over onder meer verantwoorde voeding, fysieke en 
mentale training zoals omgaan met stress. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
externe professionals;  

7. Bieden realistische informatie over het modellenvak, de eisen die het vak aan 
modellen stelt, de werkomgeving en de afspraken die binnen de branche gelden; 

8. Matchen opdrachten met modellen en toetsen opdrachten op mogelijke 
schadelijkheid voor de fysieke of psychische gezondheid bij het uitvoeren daarvan; 

9. Stellen zo mogelijk gezamenlijk een modelcontract op waarin de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgelegd, met aandacht voor 
gezondheidsaspecten; 

10. Weren onbetrouwbare opdrachtgevers.  

Opdrachtgevers (designers, retailers en media):  

11. Geven geen opdrachten die de fysieke of psychische gezondheid van modellen 
schaden;  

12. Contracteren geen modellen die de eigen gezondheid zichtbaar veronachtzamen. 
Wij werken alleen met gezonde modellen;  

13. Communiceren over de eisen die aan het model worden gesteld, en de inhoud van 
de opdracht (activiteiten, werkbelasting, voldoende rustmomenten en catering, 
financiële afwikkeling).  


