Profiel Guno Mac Intosch
Men had kennelijk het vooroordeel dat ik wel wat zou gaan stelen. Tegenwoordig heet dat ‘etnisch
profileren’: ervan uitgaan dat alle zwarte jongeren a-priori dieven en/of criminelen zijn en
daarnaar handelen. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik op school werd behandeld vanuit
de gedachte “dat gaat vast niet goed komen”. Helaas zijn dit beelden die nog steeds bestaan ten
aanzien van zwarte jongeren die hun dromen willen waarmaken. Het zijn deze ervaringen waar
we onze kinderen en kindskinderen voor moeten behoeden. We mogen ze niet langer blootstellen
aan dit soort ervaringen die zware belasting leggen op de gemoedstoestand. Maar ik heb toen
laten zien dat het wel goed zal komen. Dat is precies de reden waarom we het niet aan anderen
moeten overlaten dat zij het voor ons gaan doen. Ik ben dan ook trots op mezelf dat ik de stap heb
genomen om de actieve politiek in te gaan.
Visie
UCF is voor mij een schot in de roos. Een partij die door de filosofische benadering: “Ik ben omdat
Wij zijn” de garantie biedt voor het bereiken van een eerlijker, mooiere, rechtvaardiger en
menswaardiger samenleving. Een partij die veranderingen kan brengen door actief deze
onderwerpen te bespreken in de Tweede Kamer. Het gebrek aan een evenredige
vertegenwoordiging in de Tweede Kamer is zorgwekkend en moet veranderen.
UCF werkt aan een samenleving waarin iedere burger gelijke rechten en gelijke behandeling in
gelijke gevallen wordt toegekend en aan positieve acties om achterstellingen te compenseren. In
het bijzonder waarin iedere burger de mogelijkheid en ruimte krijgt haar talenten op het gebied
van ondernemerschap en onderwijs bijvoorbeeld verder te ontwikkelen.
Expertise en Competenties
Na mijn studie aan de sociale academie merkte ik dat het vinden van een baan ook een moeizaam
proces was. Ik heb me toen toegelegd op het zelfstandig ondernemerschap. Hierbij heb ik veel
ervaring opgedaan in de branche van internationale zaken doen en handel.
Het keerpunt in mijn carrière was het jaar 2017. Het was zeg maar, 'mijn moment' om te laten zien
wat ik waard ben. Om mijn dromen te realiseren. Ik sloot me aan bij de organisatie ‘2W Training
& Coaching’ als ‘business development manager’. Ik heb me geprofileerd als een functionaris die
in staat is professionele teams te leiden en als een persoon met een groot innovatief vermogen op
het gebied van Nieuwe Business Producten wat me het MSN award opleverde.
Het motiveren, stimuleren en begeleiden van mensen zijn competenties die me goed afgaan. Nu
spoor ik anderen aan om ook hun droom te realiseren.
Ondernemen ervaar ik als een grote uitdaging en verantwoordelijkheid en tegelijk heb ik de
ruimte en vrijheid om mijn creativiteit nog meer in te zetten. Mijn drijfveer is nog steeds het
bedenken van originele oplossingen. Waar anderen problemen ervaren zie ik mogelijkheden voor
verandering. Daarbij richt ik me vooral op het op zoek gaan naar alternatieve manieren die
verbinding mogelijk maken tussen bedrijven en werknemers. Door in te gaan op kansen en het
stimuleren en motiveren van mensen en partijen om samen te werken aan gemeenschappelijke
doelen.
De (alternatieve) school in Amsterdam Zuid Oost die kinderen en ouders onderricht in
cultuureducatie, ter versterking van hun identiteit, is een belangrijk project in dit verband.
Daarnaast zijn mijn media activiteiten gericht op het bijbrengen van historische kennis over die
aspecten die nog taboe zijn in de kerndoelstellingen van het primair onderwijs.
Bij al het pionieren, kansen creëren en risico's nemen, lukt het mij gelukkig om de balans te vinden
in zakelijk zijn, plezier te hebben in wat ik doe en dankbaar te zijn.
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Dit zijn eigenschappen die je ook nodig hebt bij het bedrijven van politiek.
Politiek
Participeren in onze huidige samenleving is niet vanzelfsprekend maar het is wel een voorwaarde
voor een succesvolle kleurrijke samenleving. Het midden- en kleinbedrijf is de kracht van onze
economie en UCF zet zich in voor structurele en financiële steun van initiatieven door de overheid
en het bedrijfsleven. Hierbij is internationale business ontwikkelen nog een grote uitdaging voor
de diaspora familie. Ik beschouw dit als een grote uitdaging en verantwoordelijkheid meer
creativiteit en flexibiliteit te creëren zodat er meer gelijke kansen komen voor een ieder die het
ondernemerschap wil uitdragen. Als ondernemer vind ik het noodzakelijk dat er verandering
komt in de regel- en wetgeving die de ondernemer gelijke kansen biedt het ondernemerschap te
omarmen en succesvol uit te voeren. Mijn accent van focus zal zich vooral toespitsen op deze
thema’s.
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