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Kwartiermaker ‘s Gravenhage 
 

Ik ben geboren in 1980 te Paramaribo Suriname. Op mijn dertiende verhuisde 
ik met een deel van de familie naar Nederland. Na 10 jaar in Noordwijkerhout 
gewoond te hebben vestigden wij ons in 2004 in mijn huidige woonplaats Den 
Haag. 

Ik heb de HBO studie Media & Entertainment Management aan de Hogeschool 
INHOLLAND met diploma afgerond. Daarnaast heb ik verschillende 
deskundigheid bevorderende trajecten gevolgd.  

Mijn werkervaring ontleen ik aan de verschillende functies die ik heb bekleed. 

Periode 2006 tot 2017 Op de luchthaven Schiphol alwaar ik de leiding had over 
de zorg dat passagiers veilig en snel in het vliegtuig konden instappen. 
Coachend Leiderschap was vooral van belang in het kader van de wisselende 
teams waarmee ik te maken kreeg. Organiseren, Plannen, Communiceren, 
initiëren en Improviseren, Resultaat gericht opereren, snel en slagvaardig 
handelen zijn de belangrijkste competenties die ik me in deze functie eigen 
heb kunnen maken.  

Periode 2018 tot heden vervul ik de functie van Projectleider Wijkcultuur en 
community art. De taken zijn op het gebied van het coördineren van 
uiteenlopende theater producten.  

Mijn passie voor het jongerenwerk is begonnen in het jaar 2013 toen ik in 
kerkelijk verband belast was met deze taak.  
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Na me in het profiel en de grondbeginselen van de partij te hebben verdiept 
was het niet moeilijk om me bij deze partij aan te sluiten: 

x Het gaat om een partij waar je jezelf mag zijn. 
Een partij die: 

x oog heeft voor de veelzijdigheid van multiraciale, multi- etnische en 
multiculturele samenleving 

x zich inzet voor jongeren en tienermoeders 
x voor de senioren wil opkomen 
x staat  voor politieke-, sociaal economische- en financiële invloed 
x zich inzet voor onderwijs, cultureel erfgoed, zorg 
x racisme, discriminatie en etnisch profileren wil bestrijden 
x gaat voor optimale zorg voor aarde en klimaat 
x staat voor absolute gelijkwaardigheid, zichtbaarheid en 

voorspoedontwikkeling.  

Het Ubuntuisme spreekt me aan: Ik ben omdat Wij zijn. 

Afgezet tegen de competenties waaraan een Kwartiermaker moet voldoen en 
wat ik zelf in huis heb qua opleiding, competenties en ervaring heb ik het 
verzoek om te solliciteren voor deze functie dan ook met beide handen 
aangegrepen. Een politieke scholingscursus over het Nederlandse bestuurlijk 
bestel, de staatsorganen en over verkiezingen heb ik met goed gevolg 
doorlopen. 

 

De aanpak 

In mijn Plan van Aanpak staat als prioriteit nummer 1 de UCF Afdeling ‘s-
Gravenhage op te zetten en leidinggeven aan het ontwikkelingsproces. Dat 
betekent de Partij promoten onder de verschillende doelgroepen en 
generaties in Den Haag. Samen met de UCF leden in Den Haag en zorgen dat 
de Partij verder groeit in Den Haag. Zorgen dat in alle Haagse wijken en straten 
men weet over het bestaan van UCF; over de standpunten en de speerpunten 
van de Partij. 

  

 


