
diversiteit in de mode te komen praten. En zo 
zaten we op 9 september in alle vroegte in de 
studio bij Loretta en Pernille in Amsterdam Zuid. 

Diversiteit: kleding voor alle 
lichaamsvormen?
Wil SUE’s Warriors bereiken dat er voor iedere 
lichaamsvorm passende kleding komen? Vroeg 
Loretta zich onder andere af. Dat zou lastig kun-
nen zijn voor warenhuizen (en ontwerpers). Nee, 
dat is niet het doel, maar kan wel een effect zijn. 
Een diverser, krachtiger en eerlijker (mens)beeld 
van mensen (met een lichamelijke beperking) en 
een meer inclusieve samenleving is het doel. Een 
samenleving, en mode-industrie die rekening 
houdt met de diversiteit aan lichaamsvormen, 
wensen en behoeften van iedereen, waaronder 
van mensen met lichamelijke beperkingen en 
waarbij al die mensen ook daadwerkelijk  
gerepresenteerd en gezien worden. 

Vermaakservice: voorbeeld van inclusieve 
mode
Ikzelf gaf het voorbeeld van een gratis snel-
le vermaakservice. Deze geeft mij een meer 
positieve shopping-experience dan een winkel die 
een dergelijke service niet biedt: ik koop er eerder 
en neem er meer mensen mee naartoe. Die winkel 
met gratis vermaakservice heet overigens Van 
Tilburg Mode & Sport. Vorig jaar heb ik model ge-
staan voor Van Tilburg. Ze werken met een mix van 
professionele modellen en ‘klant’modellen en wer-
ken op die manier aan diversiteit in beeldvorming. 
Een gratis vermaakservice is ook een voorbeeld 
van onderkennen dat kleding van het rek niet voor 
iedereen perfect zit en daar ook een oplossing 
voor bieden in de vorm van een service. Inclusief 
denken en doen dus! In sommige gevallen kan dit 
ook betekenen dat er juist wel kleding ontworpen 
wordt voor – bijvoorbeeld - mensen in een rolstoel. 
Zowel beeldvorming als inclusion by design zijn 
belangrijk. 

Kleine vrouw op cover Vogue
Over beeldvorming gesproken, hebben jullie gezien 
dat er voor het eerst in de geschiedenis een kleine 
vrouw op de cover van de British Vogue staat? 
Deze kleine vrouw is Sinéad Burke. Een bijzonder 
krachtige vrouw die zich ook op een geweldige 
manier inzet voor meer diversiteit en inclusie in de 
mode! In Edinburgh wil ik de tentoonstelling Body 
Beautiful bezoeken waar onder andere een man-
nequin te zien is een kleine vrouw met achondrop-
lasie. Wie weet schrijf ik er hier later nog over.

Meer weten, steunen of samenwerken?
Wil je meer weten over SUE’s Warriors of vind je het 
leuk om op de hoogte te blijven van wat we doen? 
Check dan hieronder de diverse kanalen. Heb je 
zelf een goed idee of project en wil je met SUE’s 
Warriors samenwerken, neem dan gerust contact 
op. Samen kunnen we meer impact maken!

Heb je de uitzending van Koffietijd gemist? 
Online is deze terug te kijken.

SUE’s Warriors (sueswarriors.com) 
Instagram  /sues_warriors/ 
Facebook  /SUEsWarriors  
YouTube  Zoek op sue’s warriors 

Sinead Burke (sinead-burke.com)  
Instagram  /thesineadburke  
Facebook  /buanacainte 

Sofie van der Meulen
Instagram  /sofiedumoulin

Sofie van der Meulen
SUE’s Warriors

Op 9 september mocht ik samen met Kelly 
Sue en Shushila aanschuiven bij Koffietijd 
om te praten over diversiteit en inclusiviteit 
in de mode. Kelly Sue is de oprichtster van 
de stichting SUE’s Warriors. Stichting SUE’s 
Warriors is ontstaan naar aanleiding van de 
ervaringen die Kelly Sue heeft opgedaan als 
designer voor SUE b.v. 

SUE is gestart als kledinglabel voor mensen 
met een lichamelijke beperking, die zich 
niet gerepresenteerd voelen in de media en 

mode-industrie. Concreet betekent dit dat veel 
mensen in een rolstoel, met een prothese, of met 
een anderszins afwijkend postuur, geen passende 
kleding kunnen vinden. 

Negatieve beeldvorming
Het grootste probleem waar Kelly Sue in de tijd 
van SUE tegenaan liep is de stigmatisering van 
en onjuiste beeldvorming over mensen met een 
(lichamelijke) beperking. In media en mode zien we 

niet de diversiteit terug die onze samenleving juist 
zo kenmerkt. Hoewel er wel langzaamaan meer 
diversiteit te zien is in de mode, lijkt het nu soms 
meer een trend op zich, in plaats van dat inclusivi-
teit in het DNA van organisaties zit. Maar laten we 
dit toch vooral positief zien: het is een begin!

Niet mee mogen doen
Het gebrek aan herkenning in rolmodellen zorgt 
voor onzekerheid en het gevoel aan de zijlijn te 
staan; nooit écht mee mogen doen. Kelly Sue en 
de warriors willen niet langer alleen praten over de 
noodzaak van diversiteit en inclusie, maar willen 
zelf ook diversiteit laten zien. Dit gebeurde onder 
andere in de samenwerking tussen Olga Vocal En-
semble en SUE’s warriors. SUE’s warriors zijn te zien 
in de videoclip ‘Pretty Hurts / Elastic Heart Remix’ 
van Olga Vocal Ensemble. 

Enige tijd na deze clip zat Olga Vocal Ensemble 
bij Koffietijd waar ze vertelden over deze samen-
werking. Hierop volgde de uitnodiging om zelf aan 
te schuiven bij Koffietijd om over SUE’s Warriors en 
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