
Wat leuk dat je mee wilt werken aan Pumps & Plaatjes! 

We willen je vragen om op dit formulier je gegevens in te vullen en alvast wat meer over 
jezelf te vertellen. Zo kunnen wij ons alvast voorbereiden op het interview en de fotoshoot. 
Ook geef je met dit formulier toestemming om je verhaal en je foto’s te gebruiken. 

Voornaam en achternaam (We zullen alleen je voornaam gebruiken bij publicatie): 

Leeftijd: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Functie: 

Vertel kort iets meer over jezelf (relatie, kinderen, wat houdt je bezig) 

Werkgever: 

Weet je werkgever dat je tatoeages hebt? 

In hoeverre toon of bedek je je tatoeages op je werk? 

Op welk deel/welke delen van je lichaam heb je tatoeages? 

Kun je kort iets meer vertellen over je tatoeages? 

Heb je wel eens het gevoel (gehad) dat mensen je negatief beoordelen omdat je 
tatoeages hebt? 



Heb je wel eens het gevoel (gehad) dat je je anders beoordeeld wordt omdat je een 
vrouw bent? 

Heb je je wel eens aangepast in gedrag of uiterlijk om te voldoen aan verwachtingen 
van anderen, met name op professioneel vlak? 

Dat kracht van ons project staat of valt met prachtige vrouwen die zichzelf durven tonen en 
willen laten zien dat zijn hun eigen keuzes maken. Wie ze zijn gaat verder dan een uniform, 
een witte jas, mantelpakje met pumps of de tatoeages die ze hebben. Het gaat om de 
persoon, haar kwaliteiten en haar verhaal. 

Toch kunnen we ons voorstellen dat je door omstandigheden niet herkenbaar in beeld wilt 
zijn. Daar houden we dan rekening mee. In dat geval maken we zowel een onherkenbaar als 
herkenbaar portret. In principe gebruiken we dan de onherkenbare versie, tenzij jij uiteindelijk 
beslist dat je toch herkenbaar in beeld wilt als je ziet hoe prachtig je portret is. ;-) 

Wil je in beginsel liever niet herkenbaar in beeld, geef dat dan hieronder aan. 

□ Ik wil liever niet herkenbaar in beeld 

Als laatste willen we graag zeker weten dat we je toestemming hebben om de gekozen 
foto(s) te gebruiken voor publicatie op de platforms van Pumps & Plaatjes (website, 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) en in het boek als dat er komt. 
Door dit formulier te ondertekenen, geef je ons deze toestemming. 

Naam:       Datum: 

Handtekening 


