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Soapbox 
Science 
Brussels 
 V O O R  D E  E E R S T E  K E E R  I N  B E L G I Ë

Chloma Vivian Ngonadi stelt haar onderzoek voor tijdens het Soapbox Science-evenement van 2018 in Londen.
© Soapbox Science London

In oktober 2020 vond de eerste editie van Soapbox 
Science in België plaats. Soapbox Science is een in-
ternationaal initiatief ter bevordering van vrouwen in 
de wetenschap en hun werk in STEM-domeinen (we-
tenschap, technologie, engineering en wiskunde). Op 
dit allereerste evenement waren zeven vrouwelijke 
onderzoekers aanwezig om hun passie voor de weten-
schap te delen met iedereen. Als gevolg van de pan-
demie moest het formaat van het evenement echter 
aangepast worden naar een live online-uitzending.

Soapbox Science werd in 2011 opgericht in Londen op ini- 
tiatief van twee onderzoeksters, Seirian Sumner en Natha-
lie Pettorelli. Het kende onmiddellijk een groot succes en 
verspreidde zich al snel doorheen het Verenigd Koninkrijk, 
en vervolgens ook naar de hele wereld. Zo konden al meer 
dan 1500 vrouwen hun onderzoek presenteren. In 2019 
werden in totaal 42 Soapbox Science-evenementen ge-
organiseerd in 13 landen (Argentinië, Australië, Brazilië, 
Canada, Duitsland, Ghana, Ierland, Nigeria, Tanzania, Ver-
enigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden). 
Uit een evaluatie van de 13 Soapbox Science-evenemen-
ten in het Verenigd Koninkrijk in 2016 blijkt dat ze meer dan 
55.000 mensen bij elkaar brachten, waarvan 54% niet op 
de hoogte was van het evenement, 84% erg genoten heeft 
van het evenement en 100% zei dat ze zouden terugkeren.

Het formaat van Soapbox Science, geïnspireerd door de 
beroemde Speaker’s Corner in Londen, staat zeker niet 
los van dit succes: op een zeer drukbezochte plaats (die 
in dit eerste Brusselse evenement het Beursplein moest 
worden) presenteren onderzoekers om beurt hun werk 
vanop een klein podium (vandaar de naam Soapbox  
Science, die ‘wetenschap vanop een zeepkist’ oproept) 
en praten ze met de voorbijgangers. Om direct contact 
en informele gesprekken met dit geïmproviseerde pu-
bliek aan te moedigen, wordt geen gebruik gemaakt 
van audiovisuele ondersteuning.

Lê Binh San Pham,  Karolien Lefever,

Arianna Piccialli, Christine Bingen,

Marie Yseboodt en Lucie Lamort
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Het Soapbox Science Brussels-team
(http://soapboxscience.org/brussels-local-organising-team/). 
© Soapbox Science Brussels

• Soapbox Science Brussels 2020 :
 http://soapboxscience.org/soapbox-science-2020-brussels/ 

• YouTube-kanaal van Soapbox Science Brussels:
 bit.ly/SoapboxScienceYouTube 

 Meer

Een primeur in België, 
midden in de COVID-19-pandemie
Dit eerste Soapbox Science-evenement in België is het initiatief van zes weten-
schapsters van twee federale wetenschappelijke instellingen (de Koninklijke Ster-
renwacht van België en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) die 
betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en wetenschapscommunicatie, en die 
zowel de plaats van de vrouw in de wetenschap als de toegang van het grote publiek 
tot de wetenschap wensen te bevorderen.

Eind 2019 werd een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd om de sprekers te se-
lecteren voor dit eerste evenement, dat gepland was voor eind juni 2020 in hartje 
Brussel. Helaas heeft de pandemie de organisatie van Soapbox Science, in Brussel 
en elders in de wereld, verstoord, wat leidde tot vele annulaties en uitstel. De Brus-
selse organisatie besloot het evenement uit te stellen tot 10 oktober, maar moest 
uiteindelijk toch kiezen voor een onlinegebeuren in plaats van het origineel formaat.

Hoewel het onlineformaat toeliet om de deelnemende wetenschapsters, reke-
ning houdend met de geldende sanitaire veiligheidsmaatregelen, alsnog een 
podium te bieden, ondermijnde deze omschakeling toch enigszins de mogelijk-
heid tot informele discussies met toevallige voorbijgangers. Om het informele 
karakter van Soapbox Science te behouden, werd ervoor gekozen om de pre-
sentaties in de vorm van een gezellig huiskamergesprek te gieten. Dit werd live 
gestreamd op sociale media om de kijkers de kans te geven vragen te stellen 
en te interageren met de wetenschapsters. De communicatiestrategie werd zo 
aangepast aan het onlineformaat en er werd specifieke ondersteuning (promo-
tiefilms, videosequenties van de presentaties, ...) aangeboden aan de sprekers 
om hen in staat te stellen dit digitaal podium optimaal te benutten.

Gepromoot via Twitter en andere sociale media werd Soapbox Science 
Brussels 2020 uiteindelijk live uitgezonden op YouTube en Facebook, 
met een piek van ongeveer 40 kijkers, waarbij de video’s achteraf nog 
meer dan 500 keer herbekeken werden. Dit wordt als een bemoedigend 
resultaat beschouwd, gezien - door de verandering van het formaat - het 
oorspronkelijke doelpubliek moeilijk bereikt kon worden en een publiek 
met reeds bestaande wetenschappelijke interesse bevoordeeld werd.

De COVID-19-gezondheidsmaatregelen hebben het enthousiasme van 
de organisatie en de sprekers echter niet getemperd, want het was een 
opportuniteit om een nieuw netwerk van vrouwelijke wetenschappers in 
België op te zetten. De organisatie Soapbox Science Brussels hoopt dat 
de zichtbaarheid die ze in de wetenschappelijke wereld heeft verkregen 
als springplank kan dienen voor toekomstige edities in België.

Een live-evenement op sociale media

• Soapbox Science-website: 
- Wereldwijd: http://soapboxscience.org 

 - Brussel: http://soapboxscience.org/brussels-local-organising-team/    
Volg de actualiteit over Soapbox Science Brussels op Twitter 
(@SoapboxscienceB) en Facebook (@SoapboxScience Brussels).

• Twitter (@SoapboxscienceB) 
Facebook (@SoapboxScienceBrussels).

 Contact : soapboxsciencebrussels@oma.be

Petra Vanlommel (Koninklijke Sterrenwacht van België/STCE) legt uit 
hoe de zon een invloed heeft op de luchtvaart en telecommunicatie op 
aarde tijdens het Soapbox Science Brussels 2020-evenement. 
© Soapbox Science Brussels



37

Percentage mannen en vrouwen in verschillende wetenschappelijke opleidingen, afhankelijk van de stadia in hun onderzoekscarrière.  
Bron: She Figures 2018 – Gender in Research and Innovation, report of the European Union (2019), ISBN 978-92-79-86715-6, doi: 10.2777/936.  

Vrouwen

Mannen

Vrouwen in de wetenschap: 
stereotypes 
en discriminatie
 
Ook vandaag nog is een minderheid aan vrouwen betrokken in wetenschappelijk on-
derzoek. Bovendien neemt hun aandeel af naarmate hun anciënniteit op het terrein 
toeneemt, wat wijst op een aanzienlijk gebrek aan evenwicht in de carrièremogelijk-
heden en promotie op lange termijn1. Dit verschil in de verhouding tussen mannen en 
vrouwen in de wetenschap begint al op school2. Terwijl aan het begin van het secundair 
onderwijs nog evenveel meisjes als jongens in de wetenschappelijke richtingen zitten, 
neemt deze verhouding af bij het aandeel dat doorstroomt naar het hoger onderwijs.

Vrouwen verlaten de wetenschappelijke wereld dus in hogere mate dan mannen, en zij 
die toch een wetenschappelijke carrière nastreven, krijgen minder wetenschappelijke 
erkenning dan hun mannelijke collega’s. Verschillende oorzaken van deze vrouwelijke 
‘braindrain’ zijn onder andere genderstereotypes met betrekking tot het imago van we-
tenschappers en de impliciete gendervooroordelen waarmee vrouwen tijdens hun aca-
demische loopbaan te maken krijgen3. Deze stereotypen kunnen expliciet of impliciet 
worden geassimileerd door vrouwen zelf en door de samenleving in haar geheel.

Het is echter gebleken dat een goed genderevenwicht binnen wetenschappelijke teams 
niet alleen bijdraagt aan een meer gelijke behandeling van vrouwen in deze omgevingen, 
maar ook aan een betere kwaliteit van het onderzoek. Deze verhoogde kwaliteit komt tot 
uiting in een toename van de creativiteit en in de opbouw van robuustere kennis en oplos-
singen, waarbij vrouwen en mannen gemiddeld verschillende percepties van problemen 
hebben en verschillende methoden ontwikkelen om deze op te lossen4. 

Een efficiënte manier om deze vooroordelen het hoofd te bieden en de plaats van gender in onze 
mentale voorstellingen opnieuw in evenwicht te brengen, is om de samenleving bloot te stellen 
aan meer vrouwelijke wetenschappers. Dit bevordert meer diverse rolmodellen en een meer 
genuanceerde kijk op de wereld van het onderzoek. Dit is precies het doel van verschillende 
initiatieven ter bevordering van vrouwen in de wetenschap, waaronder Soapbox Science. 

De auteurs
• Lê Binh San Pham is wetenschapscommunicator 

bij de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), 
• Karolien Lefever en Lucie Lamort zijn weten-

schapscommunicatoren bij het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

• Arianna Piccialli en Christine Bingen zijn 
wetenschapsters bij het BIRA, respectievelijk 
binnen de domeinen van de planetaire aero-
nomie en de middenatmosfeer van de aarde.

• Marie Yseboodt is planetologe bij de KSB.

De deelnemende wetenschapsters 
van Soapbox Science Brussels 2020
Het Soapbox Science Brussels 2020-evenement 
presenteerde zeven vrouwelijke wetenschappers 
die in België werkzaam zijn in een waaier van 
onderzoeksdomeinen in de wetenschap, techno-
logie, geneeskunde en techniek. Ze gaven elk een 
presentatie van 20 minuten in het Frans (FR), En-
gels (EN) of Nederlands (NL) en beantwoordden de 
vragen van het publiek tijdens het evenement, dat 
live werd uitgezonden op YouTube en Facebook. 

Hier volgt de lijst van onderzoeksters met de titels 
van hun presentaties in hun oorspronkelijke taal. 
Deze presentaties zijn gratis te bekijken op het 
YouTube-kanaal van Soapbox Science Brussels 
(bit.ly/SoapboxScienceYouTube): 

• Dr. Emilie Lacroix, Université catholique de 
Louvain (UCLouvain), ‘Montre-moi comment tu 
bouges… et je te dirai comment tu perçois le 
monde’ (FR)

• Marie-Julie Péters, Koninklijke Sterrenwacht 
van België (KSB) en Université catholique de 
Louvain (UCLouvain), ‘Mars, dis-moi comment tu 
tournes, je te dirai qui tu es !’ (FR)

• Dr. Ing. Luiza Bonin, Universiteit Gent (UGent), 
‘Renewable energy is not enough!’ (EN)

• Giorgia Stasi, Belgische Geologische Dienst 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Na-
tuurwetenschappen, ‘Deep Under the Earth’s 
surface: how Geology impacts everyday life’ (EN)

• Charlotte Segers, Studiecentrum voor    
kernenergie SCK – CEN en de Universtiteit 
Antwerpen (UAntwerp), ‘De groene darmredders 
in een wereld van magische microben’ (NL)

• Dr. Ann Van der Jeugd, Laboratorium voor Bio-
logische Psychologie, Katholieke Universiteit 
Leuven (KULeuven), ‘De effecten van ‘social 
distancing’ op het geheugen’ (NL)

• Dr. Petra Vanlommel, Koninklijke Sterrenwacht van 
België (KSB) en de Solar-Terrestrial Centre of Excel-
lence (STCE), ‘Wat hebben vliegtuigen, satellieten en 
de zon gemeen: het weer in de ruimte!’ (NL)

Dankwoord
Wij danken onze sponsors voor hun hulp bij de 
organisatie van de evenementen van Soapbox 
Science Brussels en voor hun financiële en logis-
tieke steun: de Koninklijke Sterrenwacht van Bel-
gië, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruim-
te-Aeronomie en Europlanet Benelux. Indien 
uw instelling wenst mee te werken aan een of 
meerdere van onze evenementen, kunt u contact 
opnemen via soapboxsciencebrussels@oma.be 
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