
The Female Era:

“ EEN MOOIE KANS, MAAR 
HET VRAAGT WEL VEEL”

Achttien influencers hebben zich aangesloten bij The 
Female Era, een programma van managementbureau We 
Are Era. Ze worden een jaar lang intensief begeleid om het 
beste uit zichzelf te halen, en te werken aan een strategie 
om een carrière als influencer zo goed mogelijk vorm te 
geven. Fabiana Broer is Lead influencer management en 
projectmanager van The Female Era: “Het gaat er mij om 
dat ze persoonlijk groeien in dit programma.”

We Are Era doet het management van zo’n dertig 
influencers, die ze praktisch ondersteunen, maar 
ook helpen met uitbouwen van hun merk en positi-
onering. “Influencers horen vooral bezig te zijn met 
het creatieve stuk, het maken van content en actief 
zijn op platforms. Wij helpen hen met alles erom-
heen.” Van die dertig influencers doen achttien mee 
aan The Female Era, dat geleid wordt door Fabiana 

dering. Nog twee criteria zijn dat de influencers 
groeipotentie hebben en dat ze tussen de vijf- en 
honderdduizend abonnees hebben.”

Het community-gevoel
“Het meest van belang in The Female Era is dat de 
influencers groeien in hun content, maar ook in de 
branding en PR. En we willen een community-
gevoel creëren. Het is een individueel traject; we 
hebben een road map die we met iedere influencer 
invullen aan het begin. Maar we stimuleren ook dat 
de influencers elkaar gaan opzoeken. Juist door 
samen te werken, kun je veel meer bereiken. Wij 
zorgen ervoor dat ze elkaar leren kennen op een 
natuurlijke manier. De vrouwen komen regelmatig 
bijeen, voor een gezamenlijke workshop of een 
event waarbij zij weer leuke content kunnen maken. 
En we hopen dat het community-gevoel zich ont-
wikkelt doordat we samen naar een doel toe wer-
ken. 

The Female Era is ontstaan uit de noodzaak om 
meer gelijkheid te creëren tussen mannelijke en 
vrouwelijke influencers. Vooralsnog staan er in de 
toplijsten van YouTube vooral mannelijke influen-
cers. “De top 100 YouTube kanalen bestaat maar 
voor zo’n 6% uit vrouwelijke creators. En als het dan 
een vrouw is, gaat het vaak om muziek, of omdat ze 
in het nieuws was, maar meestal niet puur omdat 
ze goede video’s maakt.” Is het online dan hetzelfde 
liedje als in de traditionele media? “Ik denk het wel. 
Die ongelijkheid bestaat overal, in de traditionele 
media, in de bedrijfscultuur. Mannen durven zich-
zelf veel meer omhoog te werken. Laten zien dat ze 
trots zijn op wat ze hebben bereikt. Vrouwen zijn 
vaak veel bescheidener, hebben het idee dat er 
negatief over ze wordt geoordeeld als ze hoog van 
de toren blazen.”

Empowerment
Nog een reden voor die ongelijkheid, denkt Fabi-
ana, is dat vrouwelijke influencers over het alge-
meen meer vrouwen aanspreken als hun kanaal 
een ‘vrouwelijk’ onderwerp heeft, zoals hun gezin of 
mode. “Mannen hebben vaak een veel groter 
publiek, namelijk mannen én vrouwen. Maar dat 
betekent niet dat vrouwelijke YouTubers niet nog 
groter kunnen worden binnen hun niche. Ik denk 

Broer en Kim de Bruin. Vorig jaar hebben We Are 
Era en Google de handen ineengeslagen om het 
Female Development Program van de grond te krij-
gen. The Female Era is “een soort 2.0 daarvan,” 
aldus Fabiana, “we gaan het groter en beter aan-
pakken. We hebben veel geleerd van dat eerste 
programma wat we nu kunnen meenemen in het 
tweede. Dit jaar gaan we vooral op branding en 
community-building focussen.”

Doen alle vrouwen in jullie management  
mee aan het programma?
“Niet iedereen. Het is een samenwerking met 
Google, dus ze moeten in eerste instantie een You-
Tube-kanaal hebben. Daarnaast is het belangrijk 
dat de meiden zich willen en kunnen inzetten voor 
dit programma. Het is een mooie kans, maar het 
vraagt wel veel van ze. Zij moeten de content 
maken en uploaden. Zonder die inzet geen veran-

dat daar nog veel te halen valt.” 
The Female Era draait volgens 
Fabiana ook om empowerment. 
“We willen de meiden knowhow 
meegeven als het gaat om het 
opzetten van een goede samen-
werking; hoe onderhandel je 
daarin? Hoe presenteer je jezelf? 
En kun je laten zien wat je hebt 
bereikt en wat je kunt? Dat zijn 
allemaal onderdelen die samen 
bijdragen aan het op de kaart 
zetten van vrouwelijke influen-
cers.”

Waar moeten de influencers 
zelf een stapje bij zetten?
“Aan de creatieve kant. Ze gaan 
nadenken over hun doelen en 
dromen, maar ook over de bood-
schap die ze willen uitdragen en 
hoe ze hun doelgroep het best 
kunnen bereiken. Het is ontzet-
tend belangrijk om te weten voor 
wie je je video’s maakt. Dat 
maakt je succesvol. Ze moeten 
altijd in hun achterhoofd houden: 
is de video die ik nu ga plaatsen 
in lijn met waar ik voor sta, en 
met mijn doelgroep? Ze moeten 
er bovendien voor zorgen dat ze 
zichtbaar zijn online en met 

regelmaat uploaden. Daar gaat 
best veel tijd inzitten. Wij kunnen 
mee brainstormen als ze vastlo-
pen op creatief gebied, maar uit-
eindelijk zijn zij degenen die het 
moeten doen. Het gaat er mij om 
dat ze persoonlijk groeien in dit 
programma. En het mooist zou 
zijn als dat resulteert in meer 
bekendheid en abonnees. Als je 
genoeg bezig bent met wat je wil 
uitdragen en naar wie, draagt dat 
bij in het verder ontwikkelen van 
je kanaal.”

Wat haal jij zelf uit het  
programma?
“Ik heb heel bewust de stap 
gemaakt van traditionele naar 
nieuwe, sociale media. Er is op dit 
vlak nog zoveel te beleven, en er 
komt nog veel meer aan. Het 
allermooist is voor mij dat ik het 
kan combineren met een maat-
schappelijk doel, namelijk gelijk-
heid tussen man en vrouw. Dit 
programma geeft nog meer 
betekenis aan wat ik doe. Social 
media staat toch vaak in een 
negatief daglicht, maar ik zie heel 
veel positieve kanten. Zeker door 
een programma als dit.”

Fabiana Broer 
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