Darryl Riedewald
Mijn meest recente levensreis begon op 11 september 1986. Mijn moeder is van Surinaamse
afkomst, mijn vader is Arubaans. Van jongs af aan ben ik nieuwsgierig en onderzoekend ingesteld.
Altijd op onderzoek uit om te ontdekken hoe iets in elkaar steekt. Dat is de reden dat ik al van
jongs af mij actief bezighoudt met identiteitsversterkende activiteiten om de bewustwording op
te vijzelen. Mensen die mij kennen weten dat ik actief betrokken ben geweest bij
protestdemonstraties in het belang van een beter Nederland. Een Nederland alwaar we met z’n
allen kunnen genieten van de fundamentele rechten van de mens.
Zo heb ik onder andere workshops gegeven over communicatie en ‘zwart’ bewustzijn. Ik leg
hierbij de focus op de tijd vóór de slavernij. Een groot en essentieel stuk van onze geschiedenis
die maar al te graag onder stoelen en banken wordt geschoven. Maar juist hierin ligt onze kracht
als we meer zouden weten. “To not know what happened before your ancestors were slaves... is
to always remain a slave”. Afrika is de bakermat van de beschaving. De ‘heersers’ zijn zich hier
goed van bewust maar bij de ‘gewone man’ is dit veelal niet bekend. Zo worden we
ondergewaardeerd, ondermijnd en onderschat! Maar het is nu de hoogste tijd dat we van ons laten
horen en dat we de grootste verstopte schat ter wereld opnieuw opgraven.
Expertise
Naast dat ik creatief en ondernemend ben ingesteld ligt mijn expertise op het financiële vlak. Ik
heb in mijn jonge carrière verschillende leidinggevende functies bekleed. Zo ben ik ondermeer
zeven jaar werkzaam geweest voor één van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, Warner
Music Benelux. Mijn ervaring bij de overheid heb ik bij de gemeentelijke organisatie opgedaan.
Door mijn leidinggevende capaciteiten ben ik goed in staat een team te inspireren en richting te
geven alsmede doelen helder te formuleren en duidelijke criteria te bepalen waaraan het werk
moet voldoen. Daarnaast verdiep ik mij al gelangere tijd in cultuur en geschiedenis, twee
onderwerpen die mij erg aanspreken. Mijn beste vrienden zijn mijn boeken die nieuwe werelden
aan mij openbaren.
Eigenschappen
Volgens mijn omgeving ben ik observerend, analytisch en rationeel ingesteld. Doordat ik goed kan
luisteren breng ik gemakkelijk begrip op voor de problemen van anderen en kan ik de juiste
woorden vinden en of beslissingen nemen.
Politiek
In de Tweede Kamer wil ik me vooral bezig houden met Economische en Financiele waaronder
begrotingsbehandelingen; met onderwijsvraagstukken en mensenrechten; so wie zo met
Jeugdbeleid en Jeugdzorg; Kunst en Cultuur en Mediabeleid; Politie en Justitie.

