YONI

Hoe is Yoni ontstaan en wat is Yoni?
Yoni is opgericht door Mariah Mansvelt Beck
en Wendelien Hebly. Nadat Mariah advies
had gekregen van een specialist dat ze biologisch katoenen tampons en maandverband
moest gebruiken. Was dit de eerste keer dat
zij stil stond bij het gebruik van menstruatie
producten. Samen met Wendelien ging ze
op onderzoek uit. Tijdens hun onderzoek
kwamen ze erachter dat veel tampons en
maandverband van synthetische stoffen zijn
gemaakt.
Plastic, parfum en bleek zijn veel voorkomende stoffen die worden gebruikt voor menstruatie producten. Wat eigenlijk heel slecht
is voor je vagina, dit is namelijk ook één
van de meest absorberende delen van het
lichaam. Door deze stoffen kan je infecties
en jeuk krijgen die je zou kunnen voorkomen door katoenen producten te gebruiken.
Wendelien en Mariah zeggen dat de Yoni
menstruatie producten bestaan uit 100%
organisch katoen en daarom veel beter zijn
voor je lichaam. Ook wil Yoni het taboe
rondom ongesteld zijn en vagina’s verbreken
en dit doen zij door hun mooie verpakking
en communicatie met het publiek.
Waarom Yoni?
De reden dat wij graag onderzoek wilde
doen naar Yoni is omdat wij het allereerst
erg belangrijk vinden dat het taboe rond
menstruatie en vagina’s wordt doorbroken.
Via social media zag Natasja een foto
van een vrouw in een vagina pak. Door de
grappige foto raakte ze geïnteresseerd en
ging ze verder zoeken naar waar de foto
vandaan kwam. Uiteindelijk belandde zij bij
Yoni. Hun fotografie en communicatie sprak
haar erg aan maar op dat moment was
Natasja nog niet diep ingegaan op het feit
dat Yoni organisch katoen gebruikt.
In de Albert Heijn zag ze later de producten van Yoni staan en las ze dat de producten gemaakt zijn van biologisch katoen, dit
wilde zij uitproberen. Haar ervaring met de
producten was erg positief en was de aanlei-

ding voor ons onderzoek naar Yoni.
Zelf wisten wij niet dat de synthetische stoffen in tampons en maandverband schadelijk
zijn. Waarschijnlijk omdat we er wel vanuit
gingen dat als het voor zoveel producten
wordt gebruikt dan zal het wel goed zijn.
Dit bleek echter best naïef te zijn nadat we
het verhaal van Yoni lazen. Doordat dit ons
erg interesseerde zijn we begonnen met het
onderzoeken van Yoni.
Werkwijze
Aan de hand van onze 5 onderzoeksvragen
(zie hieronder) zijn we met onze deskresearch gestart. Met de informatie die we vonden kregen we een goede basiskennis over
menstruatie producten en Yoni.
Om verdere informatie te krijgen voor
onze onderzoeksvragen hebben we mail
contact opgezocht met Yoni en Thonik. Via
Yoni zijn we in contact gekomen met hun stagiaire. Met haar hebben we kunnen praten
over het taboe, duurzaamheid en nog een
aantal andere punten. Met deze informatie
konden wij onze onderzoeksvragen goed
beantwoorden en kregen we een kijkje in de
wereld van Yoni. Bij Thonik hebben wij met
Thomas gesproken. Hij is één van de co-founders van Thonik en heeft ons met name veel
kunnen vertellen over de verpakking en ook
de achtergrond van Yoni. Per toeval werden
tijdens ons bezoek ook de twee videomakers
van de Yoni video’s verwacht. Dit was een
kans dat we hebben aangepakt. Hierdoor
hebben ze ons kunnen vertellen over de communicatie beelden van Yoni naar het publiek.
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Onderzoeksvragen
Met de onderstaande 5 onderzoeksvragen.
1. Wat maakt Yoni duurzaam?
Door het gebruik van organisch katoen is
het makkelijker afbreekbaar in de natuur
dan de synthetische stoffen die voor andere
menstruatie merken worden gebruikt. Maar
Yoni is nog niet helemaal duurzaam. Het
plastic hulsje waar de tampon in verpakt zit
is namelijk gewoon plastic en dus niet goed
voor het milieu. Verder is de verpakking
van de producten van een karton gemaakt
en met lijm gedicht. Dan blijft er nog één
chemische stof over; normaliter wordt er in
tampons bleek gebruikt om de tampons de
witte kleur te geven maar bij Yoni gebruiken
ze 3% waterstofperoxide.
Dit wordt ook wel ‘zuurstofwater’ genoemd en is heel makkelijk afbreekbaar. Als
de stof in contact komt met lucht of water
breekt het zich automatisch af. Door het
kleine percentage dat Yoni gebruikt om de
tampons wit te maken is de stof absoluut niet
schadelijk voor je lichaam of de natuur. Voor
Yoni is het, het belangrijkste dat de tampons
van 100% katoen zijn omdat zij het belangrijk vinden dat er geen schadelijke stoffen
meer in je vagina komen die voor infecties
of ziektes kunnen zorgen. Ze zijn wel bezig
met een onderzoek naar een materiaal dat
vervanging kan zijn voor het plastic hulsje
maar dat is nog in proces.
2. Wat zijn de kernwaardes van Yoni?
“We believe that every woman
should know what she’s putting between her legs. We want
to break the taboo, ditch the
shame and start talking about
periods properly. We believe it’s
time to revolutionise the fem
care industry. And we hope you’ll
join us.” - Yoni

3. Hoe verspreid Yoni hun boodschap?
Yoni wil transparant blijven en de vrouwencare industrie ook zo transparant mogelijk
maken. Veel interviews doen, veel communiceren en van je laten horen. Zo doen ze aan
TED talks en houden ze hun volgers up to
date met interessante content op hun instagrampagina. Ook houden ze op de website
een blog bij waar ze informatieve artikelen

plaatsen van tips tot interviews, alles wat
komt kijken bij menstruatie, vrouwen en feminisme. Ze hebben onderzoek gedaan naar
waar vrouwen hun producten kopen en zijn
gelijk begonnen met werken om hun product
bij zowel de drogist als de supermarkt te
krijgen. (nu bij etos, albert heijn en marqt).
4. Met welke artikelen kan je Yoni
vergelijken?
Wij hebben Yoni vergeleken met OB (een
normaal tampon merk) en Organicup (een
biologisch menstruatie merk). Organicup is
een merk dat cupjes verkoopt. Het cupje dat
je besteld is gemaakt van een milieu vriendelijk soort siliconen en geldt als een tampon.
Je brengt het in en kan het 12 uur lang laten
zitten. Bij het uitnemen kan je het schoonmaken en hergebruiken. Vergeleken met
Yoni heeft Organicup dus veel minder afval
en zou je kunnen zeggen dat het ook beter
voor het milieu is. Maar waarom gebruikt
Yoni dit product niet ook? Yoni heeft er een
reden voor namelijk dat het een te grote stap
is voor de vrouw om over te stappen van de
tampon naar het cupje.
Voor de vrouw is het al een vrij grote
stap om van een normaal tampon merk over
te stappen naar een biologisch katoenen
tampon merk en daarom vindt Yoni dat de
vertrouwde tampon de beste manier is om
vrouwen over te halen naar het gebruiken
van katoenen tampons.
OB is een normaal tampon merk dat tampons verkoopt met synthetische stoffen
erin. De tampon is gemaakt van viscose en
gebleekt met bleekmiddel dat voor de witte
kleur zorgt. Verder is de verpakking en het
hulsje van de tampon van plastic en karton,
deze zijn niet biologisch afbreekbaar.
Een doosje van 16 normaal formaat
tampons is €1,99. De tampons van Yoni
bestaan uit 100% organisch katoen en worden gebleekt met 3% waterstofperoxide. Een
stofje dat heel makkelijk afbreekbaar is en
niet schadelijk voor het lichaam of de natuur
in de vorm van dit percentage. Het hulsje
van de tampon van Yoni is ook van plastic
en de verpakking van karton net zoals OB.
De prijs voor een doosje van 16 normaal formaat tampons is €4,09. Vergeleken met OB
is Yoni dus aanzienlijk duurder en maakt het
misschien de stap naar organisch katoenen
tampons nog iets groter. (zie afbeeldingen)

5. Hoe belangrijk is het ontwerp van
dit product?
De corporate identity is gemaakt en ontworpen door Thonik. Thonik is een design studio
in Amsterdam. Samen met Thonik hebben
ze zowel de naam “Yoni” als het beeldmerk:
“y” bedacht/ ontworpen. De naam Yoni betekent in het Sanskriet ‘vagina’ en ‘Bron van
het leven’. De ‘Y’ heeft Thonik gebruikt als
logo en als beeldmerk op de verpakkingen.
Met de Y op de verpakking willen ze niet
alleen de naam laten zien, maar ze laten op
een grafische manier het vrouwelijke lichaam
zien. Het was de bedoeling dat de verpakking er ook mooi uit zou moeten zien, iets
wat je in het zicht zou willen neerzetten. Dit
omdat vaak de menstruatie producten weg
gestopt worden door een soort schaamte
gevoel, Yoni wil dit doorbreken door de
verpakking ook aantrekkelijk te maken en
duidelijk te maken dat er geen schaamte
gevoel nodig is.
Naast Thonik hebben ze ook; Esther Grass
Vergara, Grrr, Anne Claire de Breij en
Ine&Sanne gevraagd om mee te werken aan
het ontwerp/fotografie van het bedrijf.
People:
Yoni biedt 100% katoenen producten aan.
Dit voor de gezondheid van de gebruiker. Er
wordt niet gebruik gemaakt van chemische
stoffen, waardoor Yoni een bewuste keuze is.
Naast dat het materiaal van Yoni duurzaam
is, heeft Yoni ook bewuste keuzes gemaakt
in het proces. Het katoen wordt niet bespoten door giftige stoffen. Dit is ook voor de
werknemers slecht. De werkomstandigheden
neemt Yoni mee in hun eigen keuzes.
Planet:
Yoni wordt gemaakt van alternatief materiaal. Ze gebruiken voor de tampons en
maandverband 100% katoen. Daarnaast
wordt het plastic van het maandverband
gemaakt van maiszetmeel. Yoni is verder andere alternatieve materialen aan het ontwikkelen voor meer duurzaamheid in het gehele
assortiment.
Profit:
Aangezien Yoni een beginnend en kleinbedrijf is, is het moeilijk om sneller een grote
stap te nemen. Hierdoor moeten ze productie uit handen geven en de producten laten
maken in Italië en Duitsland. Als Yoni een
groter bedrijf was, hadden ze mogelijk deze
productie naar Nederland kunnen halen.
Zelf hebben ze weinig winst op dit moment.

Dit kan in de toekomst veranderen. Behalve
geld levert Yoni een afbreekbaar product op.
Doordat de producten van Yoni duurzaam
afbreekbaar zijn, is dit beter voor het milieu
en is er weinig on-afbreekbaar afval. Yoni
helpt je hierbij om de wereld een stukje beter
te laten maken.

Eigen ervaringen
Fianda:
Terugblikkend op dit project, was het voor
mij een onderwerp waar ik zelf niet snel
voor zou kiezen. Ik viel misschien in de
doelgroep van het taboe. Ondanks dat vond
ik het wel erg interessant om onderzoek naar
Yoni te doen. Ik was zelf een beetje sceptisch. Want ze zeggen het wel, maar is het
wel waar? Dat was mijn vraag voornamelijk
tijdens dit onderzoek. Wanneer we het eerste interview afnamen met Yoni werd het mij
al gauw duidelijk. Yoni is hard op weg om
het taboe te doorbreken en duurzaamheid
te verbreden. De tampon is van katoen dat
is duurzaam, maar de rest niet. Tijdens de
interviews merkte ik aan mijzelf dat ik mijn
mening bij draaide. Op dit moment geloof ik
dat Yoni duurzaam kan zijn, maar nog niet
100% is. De groei nemen ze serieus, groei
om het taboe te doorbreken en groei om alle
producten 100% duurzaam te maken. Naast
de conclusies uit het onderzoek, heeft dit onderzoek mijn taboe verbroken. Menstruatie is
eenmaal iets natuurlijks, en niemand kan dit
veranderen. Erover praten maakt het “taboe”
normaal.
Malou:
Voordat ik begon aan dit project had ik nog
nooit van Yoni gehoord. Ik had de producten
wel in de supermarkt gezien en ook vastgehouden omdat ik het er leuk uit vond zien,
maar op dat moment had ik nog geen idee
dat de producten van organisch katoen waren gemaakt. Tijdens dit keuzevak vertelde
Natasja mij over het merk en ben ik gelijk
gaan zoeken naar wat er dan zo slecht
zou zijn voor je qua stoffen die in normale
tampons zitten. Tijdens dit onderzoek kwam
ik erachter dat het eigenlijk heel belangrijk is om organisch katoenen tampons te
gebruiken, dit ben ik toen ook gaan doen.
Ik vond het erg leuk om tijdens de interviews
nog meer te weten te komen over Yoni en
wat ze doen om duurzamer te zijn en het
taboe rondom ongesteldheid te doorbreken.
Duurzaam zou je ze zeker nog niet helemaal
kunnen noemen maar ze zijn heel goed op
weg om duurzamer te worden. Ook vind ik
de ‘arty’ manier van communicatie die zij
gebruiken heel goed om mensen te bereiken
en duidelijk te maken dat er geen schaamte
gevoel nodig is.
Ook de dingen die Yoni doet voor jonge
meisjes vind ik een erg goed initiatief. Het
idee van ‘my first Yoni’ vind ik een hele
goede manier om jonge meisjes die voor

het eerst ongesteld worden te vertellen dat
het normaal is. Yoni verteld over hun eerste
keer en geeft bijvoorbeeld adviezen aan de
meisjes hoe ze een tampon in moeten brengen. Dit is naar mijn mening heel belangrijk,
aangezien de schaamte van het ongesteld
zijn daar zou kunnen beginnen en het niet
weten wat je moet doen kan meisjes ook
bang maken. Yoni groeit steeds meer en zal
hopelijk binnenkort verkrijgbaar zijn in veel
meer landen.
Natasja:
Ik kwam Yoni tegen online en ik was meteen onder de indruk van hun verhaal. Ik
geef veel om eerlijke vrouwenrechten en dit
onderwerp hoort daar zeker bij. Toen ik Yoni
tegenkwam in de supermarkt was ik meteen
geinteresseerd om het te proberen. Ik merkte
in het begin wel wat verschil omdat ik de
o.b. inbrenghuls gewend was, maar na een
paar dagen voelde ik geen verschil meer.
Hierdoor was ik meteen enthousiast om Yoni
te gebruiken als onderwerp voor Design for
Impact.
Na meer onderzoek doen leerde ik meer
waarom dit product nou echt zo belangrijk is
voor je gezondheid en waarom de industrie
aangepakt moet worden. Op het vlak van
taboe was ik al een beetje over de grens
heen om over menstruatie te praten maar
door Yoni is dit wel meer versterkt.
Ik vond het heel erg interessant en leuk om
de interviews te doen, om zo op een hele
actieve manier onderzoek te doen en op een
manier te leren.

Conclusie
Dat Yoni een heel nieuw en ander merk is,
is zeker duidelijk. Maar wat Yoni nog meer
onderscheid van de rest is hun materiaal,
namelijk 100% biologisch katoen. We weten
dat Yoni geeft om duurzaamheid en om zo
transparant mogelijk te zijn (what is on the
box, is in the box) zeggen ze. Maar laten
ze dan wel echt alles weten en zijn ze echt
duurzaam? Wij denken dat Yoni zeker nog
niet helemaal duurzaam is. De tampons
zijn het wel, maar de rest nog niet. Voor de
plastic/inbrenghulsels van de tampons is
Yoni wel op zoek naar oplossingen voor een
materiaal die het plastic kan vervangen. Ook
zal er nagedacht worden over het karton van
de verpakking. Wel hebben zij de verpakking van de maandverband van maiszetmeel
gemaakt wat ook een grote stap is naar
duurzaamheid. Yoni is nog een heel klein
bedrijf en daarom zou de stap om
helemaal duurzaam te worden nog een groot
proces zijn en zal dus veel tijd innemen. Wij
geloven dat Yoni op weg is om het taboe te
verbreken en internationaal groot te worden.

Prijs en materiaal

Inhoud van een tampon

Afval en absorbatie

Bronnen
https://www.yoni.care/en/our-story/
https://www.yoni.care/en/blog/
http://vrouwen-ondernemen.nl/mariah-mansvelt-beck-en-wendelien-hebly-van-yoni/
https://www.eigenwijsblij.nl/mode-verzorging/test-yoni-care-tampons-en-maandverband-zonder-gifstoffen-winactie
http://thegoaldiggersclub.com/2017/02/13/goaldigger-talk-met-wendelien-hebly-en-mariah-mansvelt-beck-founders-yoni-care/
https://www.yoni.care/nl/blog/2017/04/how-design-can-impact-your-company/
Esther Grass Vergaara: 		
http://estergrass.com/
Grrr:			https://grrr.nl/
Anne Claire De Breij		
http://anneclairedebreij.com/
Ine&Sanne		http://www.ineandsanne.com/

