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Voorwoord
VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor je ligt de eerste editie van de Vriendschap van 2021. 

De lente doet langzaamaan zijn intrede en daar hebben we 

volgens mij allemaal wel behoefte aan. De dagen worden 

weer langer, de zon schijnt weer wat meer en hopelijk 

volgen er binnenkort ook weer wat versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Want als je het mij vraagt, vond ik het best 

een lange, saaie en donkere winter met weinig sociale contacten.

Waar we vorig jaar eind januari gezellig met 
zijn allen op de nieuwjaarsborrel aanwezig 
waren in Den Dolder, moesten we dat dit 

jaar anders doen. Om toch elkaar te zien en het glas 
met elkaar te heffen op een gezond nieuwjaar, had het 
bestuur een online Bingo Disco georganiseerd. 

Via Zoom werden er verschillende liedjes, van de sixties 
tot aan de de zeroes, gedraaid en de leden konden dit 
aankruisen op de bingokaart. De organisatie maakte 
hier een leuk en gezellig feestje van! Iedereen ging lek-
ker uit z’n dak en deed vlijtig mee, de meeste zaten met 
een lekker drankje en chippie voor de camera. Leuk om 
op deze manier toch weer even iedereen te zien! 

Ondanks dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, 
gaan de commissies wel door met plannen maken. We 
zijn verheugd jullie te kunnen vertellen dat wij een nieuw 
regiocontactpersoon hebben voor Utrecht en Flevoland. 

DOOR  STEPHANIE HENDRIKS

De werkgroep participatie is bezig om drie webinars te 
organiseren met verschillende thema’s die relevant zijn 
voor onze vereniging. 

En hebben jullie al een kijkje genomen op onze website? 
Er wordt hard gewerkt om deze van de juiste informa-
tie te voorzien en we proberen ervoor te zorgen dat 
deze informatie eenvoudig voor eenieder te vinden is. 
We hebben een mooie webshop waar je verschillende 
boekjes, kleding en andere dingen kunt bestellen. Als je 
hierover vragen hebt, stuur dan gerust een mailtje naar 
het bestuur.
 
Ik wens jullie veel leesplezier!
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Over relativeren  
gesproken

VAN DE REDACTIE

Zo!, we zitten inmiddels weer in maart en de 

eerste editie van De Vriendschap is een feit. 

Zoals jullie zien is het uiterlijk wat opgefrist. 

We kregen hier en daar wat feedback en dat 

hebben we als redactie dan ook opgepakt. 

Het is weer een mooie gevulde editie 

geworden met veel nieuws vanuit onze 

vereniging.

Laten we hopen dat we een mooier jaar voor ons 
hebben dan dat er achter ons licht. Corona is 
inmiddels dik een jaar onder ons en we hadden 

gehoopt dat we op dit moment van meer vrijheid kon-
den genieten. Maar helaas, we moeten nog effe geduld 
hebben. De ‘vaccinatieslag’ is inmiddels gaande en we 
zijn aardig op weg om iedereen ingeënt te krijgen. Als 
het even meezit kunnen we eind dit jaar toch van wat 
meer vrijheid genieten. 

Ik mis natuurlijk m’n vrienden want sinds de avond-
klok merk je echt wel dat je sociale kring wat kleiner 
wordt. Ik vraag me af hoe jullie dat ervaren, want zo’n 
maatregel is niet niks. Nu is het zo dat ik voor Corona ’s 
avonds al niet veel weg was, dus daar heb ik nog niet 
zo’n moeite mee. De weekenden daarentegen zijn een 
ander verhaal. De muren komen soms aardig dichtbij en 
Netflix ken ik inmiddels ook op m’n duimpje. Ik heb nog 
genoeg te kijken hoor, maar ik heb gewoon behoefte 
aan menselijk contact. Daarnaast kan ik thuis redelijk 
sporten, dus op die manier probeer ik mijn ritme te 
houden. Ik ben een sportfanaat en kan dan ook niet 

DOOR  DAVE JACOBS

wachten tot de wielerklassiekers weer gereden gaan 
worden én dat Max eind maart weer gaat strijden om 
de wereldtitel. Jullie begrijpen het al, ik ben een  
optimist ja 😉.

Over optimisten gesproken. Tijdens het schrijven van dit 
voorwoord is het nieuws dat Bibian Mentel is uitbehan-
deld ieders woonkamer wel binnengedrongen. Ik schrok er 
toch van ook al wist je dat dit nieuws er een keer aan zat 
te komen. 20 jaar lang strijdt zij al tegen deze k-ziekte 
(om het zo maar even te noemen) maar nog altijd blijft zij 
positief en krachtig. Toen kwam daar een jaartje geleden 
ook nog die laatste rugoperatie overheen waardoor zij 
deels in een rolstoel belandde. Als je dan – na weer zo’n 
tegenslag – probeert het maximale eruit te halen, dan 
vind ik dat echt groots.

Wat ik echt mooi vond was het interview met Humber-
to Tan. Haar man Edwin was bij hem te gast en ook hij 
straalt altijd optimisme uit. Gelukkig zegt hij zelf ook dat 
‘ie dat doet voor Bibian en dat straks bij hem de klap 
ook nog wel komt. Stiekem denk ik dan: gelukkig, het 
zijn ook gewoon mensen. Daarna was er het gesprek 
met Bibian zelf en zij wilde iedereen toch nog even 
meegeven dat je moet genieten van de kleine dingen in 
het leven én de mensen om je heen. Wat heb ik daar nu 
nog aan toe te voegen?!

Hoe moeilijk deze periode ook is, laten we vooral die 
woorden in gedachten houden. Dan weet ik zeker dat 
we de komende periode ook doorkomen.

Ik wens jullie veel leesplezier!
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Annabel de Boer
EVEN VOORSTELLEN

Na een heel prettig gesprek met Ellen 

Brouns en Angelique van Peppen stel 

ik mij graag aan jullie voor als nieuwe 

regiocontactpersoon voor de regio’s Utrecht 

en Flevoland.

M ijn naam is Annabel de Boer, 33 jaar, 
getrouwd met Gert-Jan, trotse moeder 
van Aisha (8) en Harvey (5) en wij wonen in 

Bunnik.
 
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Zoals velen werk ik momenteel thuis, 32 uur in de 
week en met veel plezier, als managementassistent 
bij het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting). Daarnaast brengen wij momenteel veel tijd 
door als gezin, maar anders zijn we graag op pad in de 
weekenden.

DOOR ANNABEL DE BOER

Wat hoop ik te kunnen betekenen voor de 
leden?
Nadat ik in 2019 heb meegeholpen aan de totstand-
koming van de website kleinmensmetkinderwens.nl en 
ik ons verhaal mocht vertellen op het BVKM-weekend 
realiseerde ik me hoe waardevol de ontmoetingen met 
andere kleine mensen zijn en hoe fijn het is als je erva-
ringen kan uitwisselen. Daar wil ik graag aan bijdragen!
 
Hoe ik dat precies ga vormgeven weet ik op het moment 
van schrijven nog niet, maar de leden van de regio’s 
Utrecht en Flevoland zullen binnenkort van mij horen. 

In contact komen
Mocht je in de tussentijd al contact met me willen  
opnemen, dan kan dat via mijn volgende e-mailadres:
annabelreedijk@hotmail.com. 
Voor de leden die liever telefonisch contact met mij 
opnemen, mijn telefoonnummer is op te vragen bij het 
bestuur.
 
Ik hoop jullie snel (digitaal of in het echt) te ontmoeten!
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Kun je eerst kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Edwin Alofs en ik ben 44 jaar en 115 cm 
klein. Ik heb twee kinderen van 8 en 16 jaar en ik woon 
samen met mijn vriendin. Mijn ouders en zusje zijn ook 
klein dus we zijn letterlijk een kleine familie. Toen ik 9 
was gingen mijn moeder en ik op vakantie naar Rimini 
(Italië), en daar las mijn moeder in de Telegraaf “George 
Lucas zoekt kleine mensen voor een Hollywood-film”. 

Mijn moeder heeft daar toen op gereageerd en drie 
weken later stonden wij op de set van “Willow te figu-
reren/acteren” in Londen (zie foto rechts). Zo is mijn 
passie voor acteren ontstaan en wist ik wat ik later wilde 
worden, namelijk acteur! 

Wat heb je voor opleiding gedaan en welke 
baan heb je nu? 
Eenmaal na die geweldige ervaring die ik in Londen had 
gehad, moest ik terug naar Nederland en daar ben ik na 
de basisschool naar de lts gegaan om daar de opleiding 
Elektrotechniek te doen. Toen ik erachter kwam dat ik na 
de lts verder moest leren om een goede baan (waar mijn 
lengte geen rol in zou spelen) te krijgen, was ik er klaar 
mee. Want dat hield toen in dat ik minstens de mts moest 
afmaken eer dat ik kon werken in de elektrotechniek.

De keuze was helemaal makkelijk gemaakt om dat 
niet de doen: rond die tijd kreeg ik een aanvraag om te 
komen acteren in een theaterstuk “Snowwhite and the 
Seven Dwarfs” in Inverness (Schotland). En dat heb ik 
toen meteen gedaan. Ze vonden dat ik dat heel goed 
deed en het beviel mij zo goed dat ik wist wat ik wilde 
worden namelijk 'Acteur'. En dat ben ik uiteindelijk ook 
geworden.

Hoe verliep jouw zoektocht naar een baan? 
Dramatisch, kan ik je vertellen. Toen die tijd was er 
eigenlijk voor ons kleine mensen helemaal niks en ook 
niks geregeld waardoor er eigenlijk geen ruimte voor ons 
was. Dat is gelukkig nu wel een stuk verbeterd, nog niet 
zoals het moet, maar wel beter dan toen.

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden? 
Ik heb al 11 jaar een castingbureau, D.K.O.P Casting 
(Different Kind of People). Daarin cast ik mensen die net 
iets anders zijn dan ‘de normale mens’. Waarom zeg 
ik “de normale mens”? Nou, omdat toen (gelukkig nu 
veel minder) de meeste castingbureaus eigenlijk alleen 
maar standaard-mensen casten. Je moet 1,75 m. zijn 
en je moet dit en je moet zo zijn en dit en dat. En dat 
houdt in dat als je niet in het perfecte plaatje paste, het 
eigenlijk een ‘no-go’ voor je was. Terwijl ik vind dat er 
in deze wereld geen perfectie bestaat en dat het juist 
mooi is als iemand net iets anders is. 

Ze moeten uiteraard wel wat kunnen zoals: presente-
ren, acteren, zingen of iets dergelijks, want het moet 
natuurlijk geen freakshow worden. Ik vind dat iedereen 
ondanks dat ‘ie anders is toch de kans moet krijgen om 
artistiek te mogen zijn. En die kans wil ik ze geven.

Merk je in je huidige baan iets van je  
groeistoornis / beperking?
Ja natuurlijk, ik denk dat in onze situatie ongeacht wat 
voor baan je hebt dat je daar tegenaan loopt. De wereld 
is gemaakt voor grote mensen. Of je nou acteur/casting 
director of accountant bent, kom je van alles tegen. Er 
is voor alles een oplossing: “Het is maar net hoe jij erin 
staat en daarmee omgaat”

Edwin Alofs
Acteur & eigenaar 
castingbureau

NAAM & BEROEP:
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Hoe gaan collega’s en cliënten om met jouw 
groeistoornis?
Natuurlijk krijg je wel eens iets vervelends te horen van 
hen, maar dat is vaak omdat ze te weinig van ons kleine 
mensen afweten. Vaak durven ze het ook niet te vragen. 
Een beetje “De onwetendheid van de Mens”. Dat kan je 
een beetje voorkomen door van tevoren wat over jezelf 
te vertellen en ook openlijk te laten weten dat ze hun 
vragen gewoon aan jou mogen stellen. 

“Wees daarin een open boek,” zeg ik altijd. Dat heb ik 
ook op de scholen van mijn kinderen gedaan, ik ben 
daar alle klassen langs geweest en ze uitgelegd wie ik 
ben, waarom ik zo klein ben enzovoorts. En ik heb ze 
natuurlijk vragen laten stellen. Zo voorkom je ook dat je 
kinderen vaak minder of niet gepest worden, want er is 
meer begrip voor hoe je zo geworden bent. 

Heb je voor andere BVKM-leden nog tips voor 
hun zoektocht naar hun droombaan?
1. Probeer het op school het zover mogelijk te schop-

pen als je kunt!!! Kortom: “Pak alle diploma’s die er te 
behalen vallen! Want een ander die hetzelfde diplo-
ma heeft als jij heeft veel meer kans om die baan te 
krijgen dan jij. Omdat hij bijvoorbeeld makkelijker 
koffie kan zetten voor de baas dan jij.

2. Qua sollicitaties, probeer dat zoveel mogelijk op 
afspraak te doen, zodat je face to face komt met je 
toekomstige werkgever. Wees mondig en een open 
boek voor ze. En mochten er obstakels zijn, vindt daar 
dan snel een oplossing voor zodat zij overtuigd zijn 
dat dat absoluut geen obstakel hoeft te zijn. Als je die 
dingen doet, is de kans dat je je droombaan krijgt ook 
groter. 
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Dubbelgesprek  
Judith en Ingrid



NIEUWS UIT DE REGIO

Vanaf begin dit jaar zijn wij, Judith en Ingrid, nieuwe regiocontactpersonen voor Zeeland 

en Noord-Brabant. Wij hebben het stokje overgenomen van Christ. Samen met Marina 

heeft hij dit vele jaren met liefde gedaan. Ze kennen echt iedereen, stuurden kaarten, belden 

regelmatig met alle leden en organiseerden leuke activiteiten. Dat maakt het voor ons niet 

gemakkelijk om het over te nemen. Daarom zijn we blij om dit samen te doen, zodat we 

ideeën en ervaringen kunnen delen. 

Kan je jezelf voorstellen met een paar 
kenmerken: 
Judith: Ik ben Judith den Engelsman, ben 39 jaar en 
woon samen met mijn twee dochters Maud van 11 jaar 
en Eva van 9 jaar in Oost-Souburg. Eva heeft net als ik 
achondroplasie.
Ingrid: En ik ben Ingrid Suvee, ben 58 jaar en woon 
samen met vriend Johan en onze twee katten in Etten-
Leur. Ik heb multipele epyfisaire dysplasie (MED). 

Wanneer ben je lid geworden van de 
vereniging?
Judith: Vlak na mijn geboorte zijn mijn ouders lid 
geworden van de vereniging. Als kind ben ik vaak bij bij-
eenkomsten geweest en sinds de geboorte van Eva ga ik 
weer naar regiodagen. 
Ingrid: Dat was in 2018. Ik heb toen samen met 
Mark een cursus gevolgd voor ervaringsdeskundig 
cliëntondersteuner. 

Wat is de leukste herinnering aan de 
vereniging?
Judith: Als kind de sinterklaasvieringen en nu als 
moeder de regiodagen voor kinderen tot 16 jaar in het 
zwembad in Made.
Ingrid: Het 45-jarig jubileum!! Ik vond het best span-
nend om er alleen naartoe te gaan. Dat was geheel ten 
onrechte; ik heb leuke gesprekken gevoerd en kennisge-
maakt met diverse leden.  

Wat zijn je plannen als regio contactpersoon?
Judith: Ik hoop dat we samen enigszins op dezelfde 
wijze als Christ door kunnen gaan met regiodagen voor 
zowel jong als oud. 
Ingrid:  Voorlopig zal het niet mogelijk zijn om bij 
elkaar te komen. Ik wil kijken of er belangstelling is voor 
een online meeting. Dat kan gaan over een bepaald 
onderwerp, maar lekker bijpraten kan natuurlijk ook. De 
komende weken ga ik ook wat leden bellen om verder 
kennis te maken.   

Tot slot: hoe kunnen mensen jullie bereiken? 

      Judith den Engelsman
      Regiocontactpersoon Zeeland 
      sanjud@zeelandnet.nl 

      Ingrid Suvee
      Regiocontactpersoon Noord-Brabant  
      ingrid.suvee@home.nl 

Alle vragen en ideeën zijn welkom!

DOOR JUDITH DEN ENGELSMAN & INGRID SUVEE
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De resultaten  
van de DNA-dialogen 
gepresenteerd

INTERVIEW MET JACQUELINE POT

In oktober 2019 was de opmaat tot de DNA-dialogen in ons land. Dit was in het Huis van 

de Wijk te Rotterdam. Er kwamen diverse geïnteresseerden naar deze bijeenkomst, waar-

onder ikzelf. Al vele jaren volg ik deze materie en begon al in de tijd dat ik namens de BVKM 

betrokken was bij de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties). 

Dit is de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland.

Voordat deze kick-off begon heb ik meege-
daan aan een voorgesprek met Petra Verhoef, 
Themacoördinator Zorg en Gezondheid bij het 

Rathenau Instituut. Dit instituut was in de tijd dat ik bij 
de VSOP zat betrokken bij het eerste landelijke debat 
dat toendertijd drie dagen duurde en in Amersfoort 
plaatsvond. 

DNA-dialogen

Nu is er weer een debat georganiseerd dat afgelopen 25 
januari eindigde in Utrecht. Hier werden de resultaten 
van deze DNA-dialogen gepresenteerd en aangebo-
den aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Charles Wijnker (waarnemend directeur-generaal) 
nam deze resultaten in ontvangst, namens de minister. 

Graag wil ik u meenemen waar deze dialoog over ging 
en daarom heb ik samen met Mark de Groot (werkgroep 
Participatie) een aantal vragen gesteld aan Jacqueline 
Pot. Zij is Directeur van het Erfocentrum en vertelt er het 
volgende over.

1.  Wat is de aanleiding om de DNA-dialogen 
in het leven te roepen?
De techniekontwikkeling. De ontwikkeling van technieken 
om DNA van embryo’s aan te passen is de afgelopen tien 
jaar in een stroomversnelling gekomen. En omdat het 
hier om een fundamentele kwestie gaat die iedereen 
aangaat is het belangrijk om het hier als maatschappij 
over te hebben. Elf maatschappelijke organisaties zijn 
gaan samenwerken aan een plan van aanpak om de 
maatschappij te betrekken bij de DNA-techniekontwik-
keling. Het Ministerie van VWS omarmde het initiatief en 
maakte het financieel mogelijk. Want ook in het regeer-
akkoord, van ons inmiddels demissionaire kabinet werd 
erkend dat een brede discussie over ethische en maat-
schappelijke aspecten nodig is. 

Het belang werd nog eens onderstreept toen de wereld 
in 2018 werd opgeschrikt door de aankondiging van een 
Chinese onderzoeker, dat hij het DNA van een tweeling 
had veranderd. Daarmee ging hij regelrecht in tegen 
wat we wereldwijd aanvaardbaar achten. Er zijn nog 
veel ethische kwesties en vragen over de veiligheid uit te 
zoeken. 

DOOR GERARD HILHORST & WERKGROEP PARTICIPATIE
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2.  Als wij spreken over een DNA-dialoog, waar 
hebben wij het dan precies over?
Ons project is de DNA-dialoog gaan heten. Het ging om 
meerdere dialoogbijeenkomsten (27 in totaal), waarin 
we met verschillende mensen in gesprek gingen over het 
aanpassen van embryo-DNA. Zorgen, vragen, perspectie-
ven en overwegingen over de aanvaardbaarheid van het 
aanpassen van embryo-DNA konden worden gedeeld.

3.  Wat is het doel van de DNA-dialogen?
Het doel van dit project was het faciliteren van een pro-
ces van collectieve meningsvorming. Een divers publiek 
moest de kans krijgen zich te informeren, een mening te 
vormen en perspectieven en argumenten uit te wisselen.

4.  Waarom is het belangrijk dat de DNA- 
dialogen plaatsvinden?
Het is belangrijk om het met elkaar erover te hebben, 
want het wijzigingen van het DNA van embryo’s heeft 
potentieel grote gevolgen voor onze samenleving. De 
wijzigingen zijn onomkeerbaar en worden doorgegeven 
aan de volgende generaties.

De vorm

5.  Het is een gevoelig onderwerp: Toch wordt 
gesproken van een dialoog en juist niet van 
een discussie. Waarom is voor deze insteek 
gekozen?
Bij een discussie probeer je elkaar te overtuigen, maar in 
een gesprek/dialoog, wissel je perspectieven en argu-
menten uit en krijgt iedereen de kans om zich te laten 
informeren en een mening te vormen.

6.  Is er gekozen voor groepsbijeenkomsten 
van ‘gelijkgestemden’ of juist voor diversiteit 
in leeftijd en achtergrond? Wat is de gedachte 
achter de vorm van de groepsbijeenkomsten 
(geweest)?
Er is gekozen voor diversiteit in dialogen. Soms met 

mensen met een vergelijkbare achtergrond, maar ook 
juist heel verschillende mensen bij elkaar. Mensen met 
verschillende kennisniveaus, belangen, zieke en gezonde 
mensen, mensen met verschillende leeftijden. Door veel-
zijdige activiteiten te organiseren voor diverse doelgroe-
pen, gaf de DNA-dialoog een impuls aan de discussie 
die in Nederland al enigszins gaande was. De discussie 
is verbreed (wat betreft deelnemers) en verdiept (wat 
betreft de onderwerpen die ter sprake komen).

Het vervolg

7.  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de 
DNA-dialogen?
Een belangrijke uitkomst is dat je heel goed dialogen 
kunt voeren over een complex onderwerp met een breed 
publiek. De deelnemers zijn goed in staat om genuan-
ceerd na te denken over het onderwerp en verschillende 
aspecten en perspectieven mee te wegen in hun mening 
over het aanpassen van toekomstige personen.

De meeste deelnemers aan de DNA-dialoog hebben 
geen principiële bezwaren tegen het aanpassen van 
het DNA van embryo’s. Er is een kleine groep die vindt 
dat het aanpassen van embryo-DNA een fundamentele 
grens overschrijdt en voor geen enkel doel acceptabel is, 
ongeacht de mogelijke voordelen ervan. Ook onderzoek 
met menselijke embryo’s naar de veiligheid en effec-
tiviteit van het aanpassen van embryo-DNA, stuit bij 
hen op bezwaren. Er zijn mensen die principieel tegen 
onderzoek zijn, waarbij embryo’s verloren gaan, of waar-
voor embryo’s speciaal tot stand worden gebracht.
De deelnemers die niet principieel tegen zijn, vinden het 
aanpassen van DNA alleen acceptabel, als dit voor heel 
specifieke doelen en onder strikte voorwaarden wordt 
toegepast:
• Alleen toepassen als er ernstige erfelijke aandoenin-

gen mee kunnen worden voorkomen;
• Niet voor mensverbetering.

Het onderscheid tussen ernstig en niet ernstig is lastig te 
maken, maar wel belangrijk: de voordelen (het leed dat 
je voorkomt) moeten opwegen tegen de risico’s, en/of 
de autonomie en de eigenheid van het kind mag niet in 
geding komen.

Het wordt risicovoller beschouwd dan bestaande voort-
plantingstechnologieën, zoals embryoselectie.
Daarom moeten er veiligheidseisen worden gesteld. Het 
mag pas worden gebruikt, als uit laboratorium- 

Het wijzigen van het 
DNA van embryo’s 
heeft potentieel grote 
gevolgen voor onze 
samenleving
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onderzoek blijkt dat deze technieken veilig (genoeg) 
zijn. Geen (of minimale) schadelijke gevolgen en risico’s 
moeten bekend zijn en beheerst kunnen worden. Als 
de techniek in de praktijk wordt aangeboden moeten 
toekomstige ouders een vrije en weloverwogen keuze 
kunnen maken om er wel of niet gebruik van te maken. 
En als het kan en mensen maken er gebruik van, dan 
moeten kinderen actief worden gevolgd.

8.  Zijn er ook vragen die ‘onbeantwoord’ zijn 
gebleven?
Zeker, er zijn nog veel vragen. Denk bijvoorbeeld aan 
vragen als: ‘Wanneer vinden we een aandoening ernstig 
genoeg om in te grijpen?’, ‘Wanneer achten we de tech-
niek veilig genoeg?’ en: ‘Wie maakt die keuzes?’

9.  Wat gaat er met de uitkomsten (en het rap-
port waarin ze zijn vastgelegd) gebeuren?
Behalve resultaten hebben we ook aanbevelingen 
gedaan in het rapport. Aanbevelingen voor politici, 
beleidsmakers, maar ook wetenschappers en de medi-
sche beroepsgroepen. In het kort komt het hierop neer: 
• Onderzoek of de voordelen en noodzaak groot 

genoeg zijn om het aanpassen van embryo-DNA - 
onder voorwaarden - mogelijk te maken, vergeleken 
met bestaande alternatieven als embryoselectie;

• En besteed dan aandacht aan de verschillen en over-
eenkomsten ten opzichte van bestaande technieken 
rondom voortplanting en zwangerschap, en vooral de 
impliciete belangen en waarden die daaronder schuil 
kunnen gaan; 

• Anticipeer bij voorbereidingen op eventuele praktijk-
voering op het beschermen van de maatschappelijke 
waarden die uit de DNA-dialoog naar voren kwamen; 

• Denk na hoe je die kan beschermen. Dat helpt bij het 
vormgeven van procedures. Denk na hoe en wie kan 
bepalen of een ziekte ernstig genoeg is. En/of wan-
neer we de techniek als veilig genoeg beschouwen; 

• De deelnemers aan de DNA-dialoog vonden dat 
Nederland zelf een duidelijke mening moet hebben 
in het internationale speelveld. We moeten in het oog 
houden hoe daar de mening- en besluitvorming zich 
ontwikkelt. 

De vraag is nu OF deze technologie en zo ja HOE deze 
technologie een waardevolle toevoeging kan zijn aan 
de bestaande mogelijkheden om te zorgen dat een kind 
zonder een ernstige erfelijke aandoening wordt gebo-
ren. Met de DNA-dialoog is een begin gemaakt met het 
geven van de antwoorden. De aanbevelingen geven 

richting aan verdere dialoog en besluitvorming. 

Op 25 januari hebben we het rapport ‘De resultaten 
van de DNA-dialoog – Zo denken Nederlanders over 
het aanpassen van embryo DNA’ online gepresenteerd 
en aangeboden aan het (demissionaire) Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Charles Wijn-
ker (waarnemend directeur-generaal) was er online bij 
en het rapport is dezelfde dag met een begeleidende 
brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport is bij 
wijze van spreken het stokje dat we nu overdragen aan 
het toekomstig kabinet. Er moeten belangrijke keu-
zes worden gemaakt op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling, wetenschap, regelgeving en internationaal 
beleid. 

10.  Blijft het hierbij of komen de DNA-dialo-
gen in een of andere vorm weer terug?
Het doel dat we onszelf hadden gesteld toen we hier 
twee jaar geleden aan begonnen, hebben we gehaald. 
Het gesprek over het aanpassen van embryo-DNA is 
breed gevoerd in Nederland en in detail gerappor-
teerd. Het gesprek over de maakbaarheid van het leven 
stopt nooit. De ontwikkeling van steeds weer nieuwe 
voortplantingstechnologieën wekt de indruk dat het 
leven meer dan ooit maakbaar is. Binnen Nederland en 
wereldwijd blijven afspraken nodig, over onderzoek en 
mogelijke toepassing van nieuwe technologie. Zowel om 
veiligheid en keuzevrijheid van individuen, als collectieve 
waarden en de rechten van toekomstige generaties te 
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beschermen en te waarborgen.
Het parlement kan met de mening, wensen en zorgen 
van Nederland volgende stappen aangeven voor onder-
zoek en eventuele inbedding in de zorgpraktijk, maar 
heeft daarbij rekening te houden met belangrijke voor-
waarden die dit rapport hen meegeeft. Ongetwijfeld 
komen daarbij nieuwe vragen op, die eventueel kunnen 
worden voorgelegd aan specifieke groepen patiënten, 
zorgverleners en/of anderen. In dat opzicht gaat de 
dialoog nog steeds door.

De rol van Jacqueline 

11.  Wat was jouw rol in het geheel?
Ik was projectleider en penvoerder namens het 
consortium.

12.  Zijn er zaken dingen die je zijn bijgeble-
ven of iets waarvan je achteraf zegt: he, zo had 
ik het nooit bekeken?
Ik heb heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat de ernst van 
een aandoening deels subjectief is, kon ik wel bedenken, 
maar het is goed om concrete werkelijke voorbeelden te 
krijgen. Bij een dialoog waar ik bij was, werd verteld dat 
er ouders met erfelijke doofheid waren die een doof kind 
prefereerden boven een horend kind. Dat is moeilijk voor 
te stellen als je zelf horend bent, maar wel te begrijpen 
als je bedenkt dat je graag communiceert met je kind in 
eenzelfde taal.

Over meningsvorming

13.  Ook kleine mensen (en ouders met een 
kind dat een groeistoornis heeft) zijn betrok-
ken bij dit onderwerp. Waar kan onze ach-
terban terecht voor meer informatie over dit 
onderwerp?
Alle informatie over de DNA-dialoog is te vinden op 
www.dnadialoog.nl. Verdere ontwikkelingen houden we 
als Erfocentrum in de gaten en waar relevant zullen we 
ook zorgen dat er informatie te vinden is op onze eigen 
website www.erfelijkheid.nl.

14.  Als de situatie het toelaat, wil de BVKM 
haar leden ruimte en een platform bieden voor 
de gedachtenwisseling. Heb jij suggesties voor 
ons hoe wij dit het beste kunnen aanpakken?
Er loopt een subsidieaanvraag bij NWO voor een ver-
volgonderzoek op de dialoog, maar het duurt nog wel 
een tijdje voordat bekend is of dat door kan gaan. Als 
dat groen licht krijgt, zal de BVKM ook uitgenodigd 
worden deel te nemen aan een deliberatie. Maar je kan 
ook zelf een dialoog organiseren met de middelen die 
je op onze website kunt vinden. Binnen ons consortium 
zijn vast mensen te vinden (zeker in het team van Eras-
musMC) die daaraan mee zouden willen werken.

15.  Als jij voor jezelf een rol ziet weggelegd 
om hieraan bij te dragen, dan horen wij dit 
natuurlijk graag. 
Dat zie ik nu niet direct, maar vragen staat altijd vrij.

Wij willen Jacqueline bedanken voor dit interview. Voor 
de BVKM is dit wellicht een startschot om een discussie 
binnen onze vereniging op te starten.

De publicatie van dit interview is bedoeld ter kennis-

geving, vanuit de rol als platform die de BVKM ver-

vuld. Wij gaan graag de dialoog aan zonder daarin 

een standpunt in te nemen, want wij beseffen dat dit 

een gevoelig onderwerp betreft!

Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust! 

De werkgroep Participatie is hierin het aanspreek-

punt. Zij zijn te bereiken via participatie@bvkm.nl

HEB JE VRAGEN, STEL ZE GERUST
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#grootverhaal
van Erviena Vos



Voor de mensen die mij nog niet kennen: ik ben 
Erviena Vos, 25 jaar oud en ik woon in Gronin-
gen. Ik studeer Social Work aan de Hanzeho-

geschool en begin in februari met de minor Jeugdzorg 
en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik 
ben iemand met een sterke persoonlijkheid en ik sta 
altijd mijn mannetje wel. En niet te vergeten: ik heb 
achondroplasie. 

Facebook-post
Vorig jaar oktober postte ik een bericht in de  
BVKM-facebookgroep waarin ik de leden opriep om een 
foto te posten van zichzelf, in het kader van #dwarfism- 
awarenessmonth. Ik kreeg daar veel positieve reacties  
op en heb mooie foto’s gezien van mooie mensen. 
Wederom, daar mag je trots op zijn!

Groot mens in een klein lichaam
Door deze facebook-post werd ik er even aan herinnerd 
dat ik achondroplasie heb. Want eerlijk, ik vergeet het 
vaak genoeg en ben er weinig mee bezig. Ik leef als een 
groot mens in een klein lichaam en dat valt niet altijd 
even mee, op fysiek gebied. Ik vergeet vaak zelf dat ik 
meer stappen moet nemen dan een gemiddeld persoon, 
dat ik niet overal bij kan en dat sommige dingen meer 
energie kosten. Dankzij mijn ADHD heb ik vaak energie 
voor 10, maar hoe ouder je wordt, hoe sneller je aftakelt. 
Zo heb ik mijn eerste operatie aan een vernauwing in 
mijn onderrug al achter de rug. Dat was in juli 2019. Toen 
realiseerde ik me ook dat ik me gezegend moet voelen 
met het lichaam dat ik heb, dat ik zo goed als alles zelf-
standig kan, maar dat het ook een keer over kan zijn. 

Zelfstandig
Dat ik als een groot mens leef, kun je zien aan de din-
gen die ik in de afgelopen 25 jaar heb gedaan. Ik ben 
iemand die al sinds haar jeugd erg zelfstandig is. Ik heb 
weinig aangepaste dingen gehad, waardoor ik ontdekte 
hoe ik mezelf moet redden. Ik heb wel een aangepaste 
stoel en fiets gehad en heb sinds ik mij kan herinneren 

een krukje in huis dat ik gebruik, waar nodig. Voor de 
rest heb ik geen aanpassingen in mijn huis en heb ik die 
niet nodig. Wellicht als ik wat ouder word en een huis ga 
kopen, maar voor nu red ik me prima. 

Korfbal 
Ook heb ik een hobby gehad die in eerste instantie 
onmogelijk lijkt voor iemand die klein is: korfbal. Ik heb 
vanaf mijn 8e t/m 24e gekorfbald bij korfbalvereni-
ging Nic. in Groningen. Helaas ben ik daarmee gestopt 
omdat ik het destijds niet meer kon combineren met 
mijn werk. In het begin vroeg men zich wel af of het 
fysiek haalbaar zou zijn. De fysiotherapeut van de club 
werd erbij gehaald, maar zij wilde het wel een kans 
geven. Daar ben ik dankbaar voor, want ik heb 16 jaar 
met veel plezier gekorfbald. Ik heb het idee dat het 
fysiek goed voor mij was. Mijn grove motoriek is sterk 
verbeterd en ik ben er ook fysiek sterker door geworden. 
Mentaal ook wel, maar dat is mede te danken aan mijn 
persoonlijkheid die ik tijdens de wedstrijden ook vaak 
liet zien. Ik liet mij niet aan de kant zetten, letterlijk en 
figuurlijk. 

Zelfpresentatie
Verder heb ik veel meegemaakt in mijn leven, wat een 
groot verhaal is. Maar dat is een te groot verhaal voor 
nu. Maar door de dingen die ik heb meegemaakt + 
mijn persoonlijkheid, voel ik mij een groot mens in een 
klein lichaam, met een groot verhaal. Ik heb dat altijd 
uitgestraald en gek genoeg pakt dat altijd positief uit. 
Mensen kijken vaak naar mijn lengte, maar accepteren 
mij gauw vanwege wie ik ben en hoe ik mij presenteer. 
Mijn lengte is al gauw bijzaak of vergeten. Al zijn er 
genoeg mensen die meer problemen hebben met mijn 
lengte dan ikzelf, maar die mensen verdwijnen dan ook 
gauw uit mijn leven. Ik ben me er bewust van dat veel 
mensen met een groeistoornis anders naar zichzelf kij-
ken dan dat ik doe en dat raakt mij wel. Daarom dat ik 
mijn bericht postte en wil laten zien dat wij trots mogen 
zijn op wie wij zijn, klein of niet!

Toen ik gevraagd werd om iets te schrijven voor de rubriek ‘#grootverhaal’, was ik 

dolenthousiast en zei ik gelijk “ja”. Daarna vroeg ik mij eigenlijk af wat voor grootverhaal ik 

heb. Momenteel zit ik veel stil, grotendeels door de huidige crisis. Dus veel maak ik niet mee. 

Ik wist dus niet wat ik moest vertellen. Totdat ik onder de douche stond (waar ik vaker goede 

ideeën bedenk) en bedacht: mijn leven is één grootverhaal, met mezelf in de hoofdrol.

DOOR  ERVIENA VOS
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Helaas hebben 

we in 2020 geen bijeen-

komst gehad met Sinterklaas, 

maar gelukkig kunnen we bij deze 

wel nagenieten van alle hulpsinten 

en hulppietjes! Zien ze er niet prachtig 

uit? Als Ouderwerkgroep hopen we 

dat we zo snel mogelijk elkaar weer 

in het echt te kunnen ontmoeten! 

Wat kijken we daar allemaal 

naar uit!!





Arda geeft het  
stokje door

Angela ter Heege

Na negen jaar regiocontactpersoon te zijn 
geweest van de regio’s Gelderland en Overijs-
sel wil ik het stokje overdragen aan Angela ter 

Heege. Ik heb er veel plezier aan beleefd, leuke contac-
ten met ouders, kinderen en natuurlijk ook met volwas-
sen leden gehad.

Het laatste jaar zijn de contacten helaas minder 
geweest, dit mede door de Corona, maar ook door 
privéomstandigheden.

Ik zie jullie graag weer op de regiocontactdagen en de 
BVKM-bijeenkomsten. 

Dag en tot ziens Utrecht en Flevoland

D e regio Utrecht en Flevoland heeft niet zoveel 
aan mij gehad. Een paar maanden nadat ik 
regiocontactpersoon werd, onderging ik een 

rugoperatie. Hierop volgden nog twee zware rugopera-
ties als gevolg van een complicatie die ik bij de eerste 
operatie kreeg.

Na twee jaar van herstel en revalidatie begon ik met de 
voorbereidingen van de regiocontactdag 2020. Tijdens 
deze voorbereidingen sloeg Covid-19 toe in Nederland. 
Voor de regio Utrecht en Flevoland wens ik voor jullie een 
leuke en actieve contactpersoon!

Hallo Gelderland & Overijssel

Door mijn verhuizing naar Duitsland (net over de grens 
bij Enschede) komt het nu zo uit dat ik de regio van Arda 
overneem. Hierdoor moet ik helaas van de regio Flevo-
land & Utrecht afscheid nemen. Ik hoop leuke en nieuwe 
contacten te maken in mijn nieuwe regio en zie ernaar 
uit om leuke regiodagen te organiseren.

En als het weer mag, zien we elkaar gauw bij de 
BVKM-bijeenkomsten!

DOOR ARDA HOEVE

DOOR ANGELA TER HEEGE

NIEUWS UIT DE REGIO

NIEUWS UIT DE REGIO
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Redactielid 
Anneloes

Wat leuk om een stukje te schrijven in  

De Vriendschap! Ik ben Anneloes en woon 

samen met mijn man Wouter en onze drie 

lieve kinderen, Nina, Julian en Ruben in 

Pijnacker. Op 18 januari 2019 is onze jongste 

zoon Ruben geboren.

V lak voor Rubens geboorte werd de diagnose 
achondroplasie vastgesteld. Op dat moment 
wisten we hier weinig van en onze wereld stond 

even stil; wat zou ons te wachten staan? Er waren veel 
zorgen maar Ruben brengt ons vooral veel liefde en 
blijdschap en het is een super gezellig, vrolijk en aanwe-
zig mannetje die de chaos in huis soms compleet maakt!

Luisterend oor
Vlak na Rubens geboorte zijn we lid geworden van de 
BVKM en hebben zo een aantal ouders leren kennen die 
ook kleine kindjes hebben. Fijn om contact te hebben en 
tips te ontvangen over bijvoorbeeld een autostoel, een 
bakfiets of over de ingrijpende operatie aan het achter-
hoofdsgat die Ruben heeft ondergaan. Of gewoon een 
luisterend oor, je voelt je dan niet zo alleen. 

De Vriendschap
Graag wilde ik iets meer betekenen voor de BVKM en in 
een gesprek met Stephanie Hendriks, Ellen Brouns en 
Roos Rijnbeek heb ik verteld wat mij mooi leek om te 
doen en zij gaven aan waar hulp bij nodig was. 

Aangezien 
ik werk in de 
marketing & 
communicatie, leek 
het mij leuk om iets te 
kunnen betekenen voor bij-
voorbeeld De Vriendschap of de website van de BVKM. 
Na een kennismaking met Dave en de andere redac-
tieleden heb ik besloten om mij aan te sluiten bij de 
redactie van De Vriendschap! Het lijkt me super tof om 
hier creativiteit en energie in te steken!  

Ouders
Daarnaast heb ik ook een gesprek met Mark de Groot 
gehad over de content op de website onder de catego-
rie ‘ouders’. Binnenkort heb ik met een aantal ouders een 
kleine brainstorm over hoe we de informatie mooi kun-
nen aanvullen, zodat ouders hier beter terecht kunnen 
voor allerlei vragen waar ze tegenaan lopen. Erg leuk 
om te doen! Daarover lezen jullie later vast meer. 

Het lijkt ons leuk om jullie binnenkort eens live te ont-
moeten op een van de BVKM-dagen, wanneer dat weer 
mag en kan natuurlijk 😉.

Tot gauw!

DOOR ANNELOES VAN DER LANS

EVEN VOORSTELLEN...
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Sneeuwwit
COLUMN

Tijdens het schrijven van deze column ligt 

er een dikke laag sneeuw buiten. Afgelopen 

weekend ben ik alleen de deur uit geweest 

om te gaan kijken naar sneeuwpret in het 

stadscentrum en deed ik op het balkon 

de Guus ‘Sneeuwis’ snow face challenge. 

De lockdown, Covid-19, gedoe over 

vaccinaties, de rellen hier in de stad, alles 

verstomde onder een flinke laag sneeuw. 

Alsof de wereld even onder een wit dekentje 

gekropen was.

H eerlijk weer ook om ‘s avonds met een boek 
op de bank te kruipen. Daarover gesproken; 
de weggeefactie uit de vorige Vriendschap is 

geslaagd! De twee boeken hebben een nieuwe boeken-
kast gevonden bij de winnaars. 

De titel van deze column en sneeuw hebben slechts één 
ding gemeen: de kleur. De sneeuw laat ik nu achter me, 
hierna lees je meer over (huids)kleur en het voorrecht van 
wit, ook wel ‘wit privilege’ genoemd. 

Wat is wit privilege en waar komt het 
vandaan? 
Als je in Nederland met een witte huidskleur geboren 

DOOR SOFIE VAN DER MEULEN

bent, brengt dat bepaalde voordelen mee in je leven 
waar je je meestal niet bewust van bent, simpelweg 
omdat dat niet nodig was. Zo word je niet etnisch 
geprofileerd, kun je overal huidproducten 1 kopen die 
bij jouw huidskleur passen en zie je in tijdschriften vaak 
mensen die – in ieder geval qua huidskleur – op jou 
lijken2. 

Wit privilege komt voort uit het Europese kolonialisme en 
de trans-Atlantische slavenhandel, en heeft het doel om 
witte voorrechten te beschermen. Het zijn voordelen die 
witte mensen hebben ten opzichte van de mensen die 
het slachtoffer zijn van discriminatie. De maatschappij 
is dus ingesteld op de witte mens. Die witte huid biedt 
je niet automatisch een gemakkelijk leven, maar jouw 
worstelingen zijn in ieder geval niet te wijten aan je 
huidskleur3.

De prijs van een toegangsticket
De realiteit is dat veel besturen en beroepsgroepen 
vandaag de dag worden gedomineerd door de witte 
normgroep. Vaak ook nog van het mannelijke geslacht4. 
Om effectief mee te kunnen doen op die plekken moet 
je de sociale codes kennen en door de ‘witte wasstraat’. 
Dit doet mij denken aan een interview met een Turkse 
advocaat die trots vertelt over zijn werk bij een Zuidas-
kantoor5.  Zijn moeder herinnert hem er vaak aan dat hij 
“een zwarte kop” heeft, waarmee ze bedoelt te zeg-
gen dat hij tot een minderheid behoort en daarom nóg 
harder moet werken. Op de vraag van de journalist of hij 
een voorbeeld is van “yes you can” antwoordt hij: 

1 En haarproducten! Dat dit niet vanzelfsprekend is komt o.a. mooi naar voren in de Netflix-serie Self Made
2 Je kunt testen of je witte voordelen hebt. Download de test via: https://hart.amsterdam/nl/page/73135/white-privilige-test 
3 Zie ook: https://decorrespondent.nl/11317/institutioneel-racisme-in-nederland-wat-het-is-waar-het-zit-en-wat-jij-eraan-kunt-

doen/464087536-47232adb
4 Geslacht is ook een privilege, evenals seksuele voorkeur en sociale klasse
5 Financieel Dagblad 16 oktober 2020: https://fd.nl/weekend/1359594/voor-mijn-moeder-doe-ik-het-met-mijn-zwarte-kop-nooit-goed-

genoeg?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=SHR_ARTT_20201017&utm_content=weekend&fbclid=IwAR2F-

ZvAEDldItuP3kSdW4SfEG-NuKL-fGpajQlVX_HlS7Kb1W1Idg9mYLVo 
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“Ik wil mezelf geen superkrachten toeschrijven. Door 
mijn aangeboren brutaliteit heb ik dingen durven vra-
gen die ik niet bij een studentenvereniging had geleerd, 
want daar was ik geen lid van. Bij het corps krijg je met 
de bierpul ingegoten wat de vereisten zijn om bij een 
Zuidaskantoor aan de slag te kunnen. Ik was 21, liep 
naar de recruiter en zei: dit is mijn cv, ik wil bij jullie wer-
ken, wat ontbreekt hier nog? Het antwoord: werken bij 
de Rechtswinkel, bestuurservaring en buitenland- 
ervaring. Oké, zei ik, dan ga ik dat regelen.” 

Go for it!
Zien jullie hoe eenvoudig het is om advocaat aan de Zui-
das te worden? Vraag de recruiter wat er nodig is, ofte-
wel, waarop zij selecteren en go for it6. Ik herken het rijtje 
van de recruiters van de grote advocatenkantoren. Ook 
ik stelde ooit dezelfde vraag. ‘Rechtswinkel, bestuurser-
varing en buitenlandervaring, eventueel aangevuld met 
een sportieve carrière.’ ‘Het liefst in je twenties’, voegde 
de recruiter er nog aan toe. Rechtswinkel en bestuurser-
varing zijn voor veel mensen nog redelijk te doen. Maar 
buitenlandervaring is niet voor iedereen weggelegd. Het-
zelfde geldt voor een sportieve carrière. Bijvoorbeeld in 
geval van fysieke hindernissen. Of financiële. Daarnaast 
moet je natuurlijk ook een spetterende cijferlijst hebben. 

Duur toegangsticket
Dit lijstje van de recruiter sluit duidelijk een heleboel 
mensen uit. Ikzelf ben keurig door de gevraagde hoepel-
tjes gesprongen, want ja, ik wilde advocaat worden, en 
daar waar het niet kon, zorgde ik ter compensatie voor 
een minstens zo indrukwekkende bypass. Natuurlijk heb 
ik me onderweg wel eens afgevraagd waar het goed 
voor was. Werd ik er een betere advocaat van? Nee, niet 
per se; ik kon er advocaat mee worden. Dat is het. Het is 
een duur toegangsticket. Duur, omdat ik mezelf nauwe-
lijks een moment rust heb gegund. Want ik mag dan zelf 
voor wat betreft mijn huidskleur bevoorrecht zijn, ik ben 
een vrouw. En ik heb lichamelijke beperkingen. Voor mijn 
gevoel moest ik vooral dat laatste compenseren7. 

Hoe inclusief is dit?
Als de Turkse man en de gehandicapte witte vrouw 
alleen mee kunnen doen door door de gevraagde 
hoepeltjes te springen en perfect conform de sociale 
codes van de norm te opereren, hoe inclusief is dat dan? 
De boodschap lijkt hier te zijn: aanpassen, anders heb 
je pech. En wat blijft er dan nog over van het idee dat 
beleid op het gebied van diversiteit en inclusie ervoor 
moet zorgen dat je jezelf kunt zijn in je werkomgeving?

Zonder inclusie is diversiteit een illusie
Masterstudent Samira Akaiouar deed onderzoek naar 
intenties rondom diversiteit en inclusie in vacaturetek-
sten en gebruikt bovenstaande quote in haar scriptie. 
Ze eindigt haar scriptie met de volgende tekst: “Hoewel 
het belangrijk is om stil te staan bij de toenemende 
aandacht voor diversiteit en inclusie blijkt er sprake te 

Diversity is being 
invited to the party; 
inclusion is being asked 
to dance
– Verna Myers 8

6 Ik wil hiermee niet suggereren dat het echt gemakkelijk is. Wel dat het nuttig is om deze vraag te stellen omdat het antwoord je duidelijk-

heid kan bieden waar je iets mee kunt
7 Discriminatie van mensen met een handicap zorgt wereldwijd voor enorme ongelijkheid tussen mensen. Vrouwen met een beperking beho-

ren tot de armste mensen ter wereld
8 Een mooie kritische reactie op deze quote: https://www.linkedin.com/pulse/inclusion-isnt-being-asked-dance-daniel-juday/
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De geboorte van ons zoontje Ruben heeft ons leven 

veranderd en we beseffen nog meer dan voorheen 

dat elkaar helpen, lief zijn voor elkaar, iemand in zijn 

waarde laten en respecteren zo belangrijk is. Om in 

jezelf te geloven heb je mensen om je heen nodig 

die je daarbij helpen! Ik laat me graag inspireren door 

Sinéad Burke die door middel van het delen van 

levenservaringen beschrijft hoe je in jezelf leert gelo-

ven en je dromen nooit uit het oog moet verliezen. 

Niet alleen voor Ruben, maar ook voor onze ande-

re twee kinderen en voor mezelf lijkt me dit een heel 

mooi boek!

In de Vriendschap 4e editie 2020 las ik een artikel 

van jou. Een inspirerend artikel en een artikel dat uit-

daagt om mij hier meer in te gaan verdiepen. Ook las 

ik over een winactie en hier doe ik graag aan mee; 

het boek “Laat je horen” zou ik graag willen winnen. 

Waarom? Om geïnspireerd te worden hoe ik op een 

eenvoudige manier (nog) meer verschil kan maken. 

Je vroeg ook naar een argumentatie van de lezer hoe 

hij/zij de wereld mooier zou willen maken. Hierop is 

mijn antwoord: door puur mezelf te blijven en waar 

mogelijk 100% te kunnen participeren in de huidige 

maatschappij. Ik ben van mening dat wij een inspi-

ratiebron voor vele andere mensen zijn als we laten 

zien dat we “gewone mensen” zijn. En niet een klein 

persoon waar vele verschillende scheldwoorden 

tegen worden geroepen.

ANNELOES VAN DER LANS HARRIËTTE NOTENBOMER

zijn van een paradox: enerzijds erkennen organisaties 
dat zij ‘anderen’ willen aanspreken om diversiteit binnen 
de werkomgeving te stimuleren, anderzijds benadruk-
ken dezelfde organisaties dat zij pleiten voor gelijkheid 
ongeacht achtergrond. 
De hamvraag hier is: in hoeverre moeten deze ‘anderen’ 
zich aanpassen aan de norm om ingesloten te worden 
door deze organisaties? De relatie tussen diversiteit en 
inclusie blijft dus complex. Want het inclusiever maken 
van vacatureteksten om divers talent aan te spreken, 

biedt geen voorwaarde voor het daadwerkelijk ervaren 
van inclusie. Met andere woorden: zonder inclusie is de 
succesfactor van diversiteit een illusie. En laten we eerlijk 
zijn: iedereen wil uiteindelijk ten dans worden gevraagd 
als hij of zij wordt uitgenodigd voor een feestje.”9 10 

Ik wens iedereen een plek toe waar ze volwaardig mee 
mogen doen, zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen, 
zonder aanpassingen aan jou als persoon, maar hooguit 
aan de werkplek.

9 ‘Diversiteit en inclusie: een illusie? Een corpusanalyse naar intenties rondom diversiteit en inclusie in vacatureteksten’, Samira Akaiouar, 

Universiteit Utrecht, 25 april 2020, p. 42.
10 Zie ook: https://www.trouw.nl/verdieping/de-gemiddelde-kantoormedewerker-is-nog-altijd-wit-hoe-kan-dat-toch~bb2f7a3a/ 

In mijn vorige column schreef ik over ‘meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media’. Wil je 
dat er meer diversiteit in beeld komt? Of dat je zelf vaker in beeld komt? Blijf dan niet wachten tot iemand jou 
ziet, maar laat ook zeker jezelf zien. Ik gaf daarbij aan dat ik twee boeken zou weggeven die over dit onder-
werp gaan en die jou daarbij op weg kunnen helpen.

Uit de mooie reacties die ik heb mogen ontvangen heb ik een keuze gemaakt. Anneloes van der Lans en Har-
riëtte Notenbomer ontvangen een boek. Hieronder deel ik graag hun motivatie:
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Lege sportvelden
VAN DE SPORTCOMMISSIE

Hey Sporters, 

Afgelopen maanden was er geen geluid 

meer van vliegende shuttles op de 

badmintonvelden, geen gejuich op het 

zaalvoetbaltoernooi in Tilburg en geen 

tikken van ballen tijdens een boccia clinic.

Door de huidige corona-maatregelen hebben 
wij als Sportcommissie geen sportactiviteiten 
meer kunnen organiseren sinds ons geslaagde 

sportweekend van afgelopen september. Dit vinden wij 
natuurlijk ontzettend jammer – en wij denken jullie ook!
 

DOOR FOLKERT KLEIN  |  FOTO IDSF

World Dwarf Games verzet
Ook moeten wij helaas mededelen dat de startdatum 
van de World Dwarf Games (WDG) in Keulen opnieuw 
is verplaatst in verband met de coronacrisis. De WDG 
in Keulen zal plaatsvinden in 2023. De exacte datum 
is nog niet bekend maar zodra er meer duidelijkheid is 
hierover zal de sportcommissie jullie inlichten.  

Onze sportactiviteiten 
Zodra er weer meer kan met de corona-maatregelen, 
zullen wij als Sportcommissie gaan kijken of er weer 
sportactiviteiten gepland kunnen worden.  
Voor nu: houd allemaal nog even vol.

Sportieve groet!
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Winnaars  
prijspuzzel 4
Er waren weer enthousiaste puzzelaars 
onder jullie die hun oplossing naar ons 
hebben opgestuurd.

De oplossing van de woordzoeker was: 
TIRAMISUTOETJE

De winnaar van de puzzel is 
(tromgeroffel):

• Marijn Druijven (7 jaar)

Marijn, van harte gefeliciteerd!  
De redactie zal z.s.m. contact met jullie 
opnemen.

Puzzel mee  
& win
Deze nieuwe woordzoeker is samenge-
steld door de redactie en heeft als thema 
'Lente'. Streep de betreffende woorden 
door. De overgebleven letters vormen  
tezamen één zin. Kun jij ‘m raden?

Geef de oplossing uiterlijk 16 april door 
per e-mail: prijspuzzel@bvkm.nl.

Vermeld naast de oplossing ook uw 
naam, adresgegevens en dat het 
prijspuzzel 1 betreft.

De winnaar ontvangt een kadobon.
In Vriendschap 2 wordt de winnaar teza-
men met de oplossing bekendgemaakt. 

Wij wensen je veel succes!

Redactie de Vriendschap

APRIL 

BLOEIEN 

BLOESEM 

GROEIEN 

HYACINTH 

JAARGETIJDE

JONGEN 

KALFJES 

KNOPPEN 

KROKUSSEN 

LAMMETJES 

LENTEBLOEM 

MEI 

NARCISSEN 

NATUUR 

NESTJES 

SEIZOEN

TREKVOGELS 

TULPEN 

VOGELS 

VOORJAAR 

VRUCHTBAAR 

WARMERWEER 

ZAAIEN 

ZONNIG

Lentewoordzoeker
SPELLETJE

Oplossing

N A T U U R H Y A C I N T H
E L E E M E O L B E T N E L
I I M N T R E K V O G E L S
E R N E M E S E O L B I E R
O P U W I D E N E O Z I E S
L A R A A J R O O V L E N S
B G E N G I N N O Z W E E E
V R U C H T B A A R S N S J
O O T J T E E E E S E E S T
G E U O E G N M I N J P U E
E I L N I R R C E F T P K M
L E P G U A R W L G S O O M
S N E E W A Z A A I E N R A
E L N N N J K U I D N K K L





Algemene informatie
Bestuur

Regiocontactpersonen

ROOS RIJNBEEK

ANGELIQUE VAN PEPPEN

JUDITH DEN ENGELSMAN

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

ANNABEL DE BOER

ANGELA TER HEEGE INGRID SUVEE

mail communicatie@bvkm.nl

mail angpep.ap@gmail.com

mail sanjud@zeelandnet.nl

mail emmyvanhoogstraten@gmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

mail annabelreedijk@hotmail.com

mail aterheege@hotmail.com mail ingrid.suvee@home.nl

contactpersoon communicatie

Coördinator alle regio's & 
contactpersoon zuid-holland

zeeland

Noord-Holland

Limburg

utrecht & flevoland

gelderland & overijssel

STEPHANIE HENDRIKS
tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

voorzitter

ELLEN BROUNS
mail secretaris@bvkm.nl

secretaris

JILIS OUDSHOORN
mail penningmeester@bvkm.nl

penningmeester

YVETTE PAMA

mail yvettepama@gmail.com

Drenthe, Friesland & 
Groningen

GERARD SMITS
mail bestuur@bvkm.nl

algemeen bestuurslid

noord-brabant

mailto:sanjud%40zeelandnet.nl?subject=
mailto:emmyvanhoogstraten%40gmail.com?subject=
mailto:annabelreedijk%40hotmail.com?subject=
mailto:ingrid.suvee%40home.nl?subject=


Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLLARDA HOEVE

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nlmail senioren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissieseniorencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Dhr. C. Joosen
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

JOLIENE STEURS
mail jongeren@bvkm.nl

contactpersoon jongeren

Colofon
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  Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Edwin Alofs, Folkert Klein, Arda Hoeve, Angela ter Heege, 
Erviena Vos, Werkgroep Participatie, Gerard Hilhorst, 
Annabel de Boer, Ingrid Suvee, Judith den Engelsman, 
Anneloes van der Lans, Harriëtte Notenbomer,  
Sofie van der Meulen en Carla Kwantes.

  Kopij voor editie 2

Lever de kopij aan voor: 16 mei 2021
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

  Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. het 
verenigingsblad ‘de Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier in.

  BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier in. 
Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal er op 
korte termijn contact worden opgenomen met je.




