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Van Brussel tot Argentinië, sinds ik stemgerechtigde ben, heb ik op allerlei 
plekken gewoond. In het buitenland heb ik aan den lijve ondervonden dat 
onze rechten en vrijheden niet overal een gegeven zijn. Het heeft mijn 
maatschappelijke betrokkenheid vergroot, maar ook doen realiseren dat 
het soms lastig kan zijn om mijn politieke stem in Nederland te laten 
horen. 
  
Sinds 2016 woon ik in Brussel, het politieke hart van Europa. Hier ben ik 
werkzaam in het Europees Parlement als politiek medewerker van D66 
Europarlementariër - en groenste politicus - Gerben-Jan Gerbrandy. Ik 
werk dagelijks met gelijkgestemden én andersdenkenden uit heel Europa 
aan Europese wetgeving, onder andere op het gebied van schone 
energie. Het daagt mij uit om op een strategische manier de belangen van D66 te behartigen in de 
complexe dynamiek van Brussel. Met (nu nog) 28 lidstaten is dat iedere dag weer een verrijking. 
  
Ik vind het een eer om mij namens D66 te mogen inzetten voor een groene en open samenleving en 
een duurzame economie. Naast het algemene belang van D66, zou ik graag de belangen behartigen 
van D66 leden die, net als ik, in het buitenland wonen. Met mijn achtergrond als politicoloog, mijn 
netwerk in Den Haag, Brussel en daarbuiten en mijn internationale ervaring denk ik dat ik als 
Secretaris een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan het D66 netwerk in het buitenland. Het 
zou mijn speerpunt zijn om dat netwerk in de aanloop naar de Europese verkiezingen verder uit te 
breiden. 
  
Het buitenland is voor mij bekend terrein. Geheel nieuw is de partijpolitiek van D66. Als bestuurslid 
hoop ik de partij en de interne organisatie beter te leren kennen. Met de Europese Verkiezingen in het 
vizier hoop ik tegelijkertijd het werk (en belang!) van de Europese Unie inzichtelijker te kunnen maken 
voor D66ers in het buitenland. 
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Als D66’er in China mis ik het vaak om ideeën uit te wisselen met andere 
sociaal-liberalen. Dankzij het bestuur van Regio Buitenland hebben we als 
D66’ers in het buitenland nu gelukkig een platform om te discussiëren en 
meer inspraak te krijgen op het partijbeleid – bijvoorbeeld middels de 
wereldideeën voor de Nederlandse politiek. Ik zie ernaar uit het huidige 
platform uit te bouwen en nog meer initiatieven te ontplooien, zodat leden in 
het buitenland nauw betrokken blijven bij onze partij.  
 
Onze leden in het buitenland hebben unieke en wereldse ervaringen die 
belangrijke inzichten kunnen bieden in Den Haag en Brussel. Door mijn 
werk als public affairs adviseur heb ik lobby-ervaring en een breed politiek 
en bestuurlijk netwerk dat ik graag inzet om de verbinding tussen Regio 
Buitenland en de rest van de partij te waarborgen. 
 
De fysieke afstand tussen onze leden in het buitenland en Den Haag is groot, maar we kunnen deze 
afstand overbruggen. Bijvoorbeeld door politieke podcasts te organiseren en de nieuwsbrief met 
politieke gebeurtenissen in het buitenland nieuw leven in te blazen. Daarnaast ben ik van plan iedere 

 



drie maanden een Skype-bijeenkomst rond een actueel thema te initiëren. Dit helpt ons ook om 
regelmatig input te blijven geven op partijbeleid middels moties en andere beleidssuggesties. 
 
Ik hoop natuurlijk dat we nog veel meer kunnen doen om de Regio Buitenland intern en extern verder 
op de kaart te zetten. Als secretaris zal ik mijn organisatorische ervaring met politieke en bestuurlijke 
evenementen en projecten inzetten om een hoge kwaliteitsstandaard van het bestuurlijk werk te 
behouden. Daarnaast wil ik een betrouwbare en verbindende factor zijn voor alle leden en de output 
van het bestuur consistent en zichtbaar houden. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


