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Actief in de LHBT-emancipatie 
Van 2012 tot 2014 ben ik vrijwilliger geweest bij de maatschappelijke commissie van stichting PANN in 

Utrecht. We organiseerden verschillende (ludieke) acties om de LHBT’ers gemeenschap zichtbaar te maken 
en onderwerpen als emancipatie op de agenda te zetten. Na deze periode heb ik mij namens D66 ingezet  
voor het verkrijgen van gelijke rechten voor LHBT’ers. Hierdoor stond ik tijdens de EuroPride vol trots op de 

D66-boot met het doel de wereld te laten zien hoe belangrijk het is dat ieder mens gelijke rechten en kansen 
krijgt. Met veel enthousiasme wil ik mij nu ook namens het COC inzetten voor de LHBT gemeenschap. 
  
Persoonlijk 
Momenteel werk ik als Eventmanager op het Landelijk Bureau van D66 in Den Haag. Daar organiseer ik 

onder andere de landelijke congressen, nieuwe en trouwe ledendagen en besturendagen voor leden en 
geïnteresseerden. In verkiezingsperioden verplaatst het hele Landelijk Bureau zich naar de campagnebus,  
om overal in het land kiezers te overtuigen naar de stembus te gaan. Kortom, een dynamische omgeving,  

waar ik veel voldoening haal uit werken voor het grotere geheel. Naast mijn werk ben ik als vrijwilliger één 
van de diversiteitambassadeurs van D66 en zet ik mij in voor een inclusieve samenleving. Er is een namelijk  
een wereld te winnen zodra we diversiteit omarmen en kansen zien in elkaars verschillen. Ook zet ik mij 

vrijwillig in voor de belangenbehartiging, beleid en informatievoorziening voor overlevenden van 
kinderkanker namens stichting VOX. Deze organisatie, voor en door volwassenen die als kind kanker 
hebben gehad, biedt overlevenden ondersteuning bij de nasleep en langetermijneffecten van de ziekte en 

behandeling. Tot slot, als actief lid van het vrouwennetwerk Lean In, opgericht door de COO van Facebook  
Sheryl Sandberg, wil ik bijdragen aan de emancipatie van vrouwen en het verwezenlijken van hun ambities.  
  

Ambities voor het COC 
Het is schrikbarend dat er in het jaar 2016 nog steeds sprake is van afkeuring, uitsluiting en zelfs geweld 
tegen LHBT’ers. Omdat ik zelf tot meerdere ‘minderheden’ behoor vanwege mijn huidskleur, fysieke 
handicap en geaardheid, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om je in een omgeving te bevinden waar je 

wordt gewaardeerd om wie je bent als persoon. Een omgeving waar je ‘anders zijn’ niet alleen getolereerd 
maar ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt. De sociale acceptatie, emancipatie en empowerment van 
LHBT’ers zijn dan ook onderwerpen die dichtbij mij staan en waar ik mij als bestuurslid met veel 

gedrevenheid voor wil inzetten. Want ieder mens, ongeacht geaardheid of afkomst, verdient het om 
zichtbaar zichzelf te kunnen zijn en zich in een veilige omgeving te ontplooien als individu. 


