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Werkervaring

Feb 2022 – Heden Senior beleidsmedewerker Gender & LHBTI Emancipatie | Directie Emancipatie,
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om
emancipatie te bevorderen. De directie Emancipatie richt zich op het bevorderen van gelijke
rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij voor
vrouwen én mannen. Vanuit mijn dossier houd ik me specifiek bezig met de preventie van
gendergerelateerd geweld en de representatie van gender in de media. Adviserend en
rapporterend aan de directie.De politiek verantwoordelijke is minister Robbert Dijkgraaf.

Mei 2021 – Feb 2022 Manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving | Atria, kenniscentrum voor
emancipatie & vrouwengeschiedenis
MT-lid. Medeverantwoordelijk voor de strategische koers van de organisatie. Coördinatie van
de werkzaamheden van de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving, bestaande
uit 10 medewerkers. De producten en diensten van de afdelingen Onderzoek & Beleid en
Collecties worden onder mijn verantwoordelijkheid met de wereld gedeeld. Bijdragen aan
factsheets en toolkits. Ondersteunen van de directie bij de woordvoering over Atria’s
onderzoeken en aanverwante onderwerpen in de (inter)nationale media. Hoofdthema's:
doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de werkvloer, preventie van
gendergerelateerd geweld (met speciale aandacht voor (ex-)partner geweld en femicide),
inclusief leiderschap, gender en klimaat, inclusief feminisme en geschiedenis.

Okt 2016 – Apr 2021 Senior communicatieadviseur | Rutgers, kenniscentrum seksualiteit
Verantwoordelijk voor het aansturen en organiseren van interactie met doelgroepen en
partners wereldwijd. Verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten onder
professionals en de pers, het vertalen van onderzoeksresultaten naar educatief materiaal en
gedragsveranderingscampagnes. Een brug slaan tussen nationaal en internationaal onderzoek
naar seksuele gezondheid en reproductieve rechten en gendergelijkheid. Adviseren aan
Rutgers' nationale en internationale programmateams, MT en directie. Hoofdthema's: seksuele
vorming, preventie van seksueel geweld en toegang tot veilige abortus en anticonceptie.

Projectleider SheDecides The Netherlands
Verantwoordelijk voor fondsenwerving, movement building, pleitbezorging, campagnevoering
en mediarelaties. SheDecides The Netherlands maakt deel uit van de wereldwijde SheDecides-
beweging. Ik rapporteerde aan Rutgers' ED, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de
internationale SheDecides Support Unit in Londen, UK. Ik schreef een paper over de impact
van de global gag rule op de toegang tot veilige en legale abortus in de zuidelijke landen en
over de impact van de Title X Gag Rule op de toegang tot veilige en legale abortus in de VS.
De uitkomsten heb ik gepresenteerd aan juristen en beleidsmakers van het Internationaal
Strafhof in Den Haag.

Voorzitter Ondernemingsraad | Rutgers
April 2020 tot april 2021. Leiden OR vergaderingen en zorgen voor effectieve en gedragen
besluitvorming, leiden van de overlegvergaderingen met de bestuurder, coördineren
werkzaamheden en coachen OR als team (7 leden), gezicht naar de organisatie en
aanspreekpunt voor de bestuurder en Raad van Toezicht.

● Co-lead Culture Trajectory – fusieverkenning Rutgers & Dance4Life
In opdracht van de directies & RvT’s: uitvoeren cultuuranalyse binnen beide
organisaties en het schrijven van een aanbevelingsrapport m.b.t. de cultuurintegratie
en gewenste leiderschapsstijl voor de nieuwe organisatie.

● Lid D&I werkgroep
T.b.v. interne visieontwikkeling en beleidsvorming op diversiteit & inclusie.

https://lotterensen.nl/


2015 –2016 Onderzoeker | Radboud UMC
Opzetten en uitvoeren onderzoek gericht op de verbetering van de psychosociale zorg voor
jongvolwassenen met kanker, d.m.v. de inzet van toegepaste creativiteit & nieuwe technologie.
Op basis van de uitkomsten ontwikkelde ik de digitale tool Hand-in-handleiding, i.s.m. afd.
Medische Oncologie, Medische Psychologie, Nationaal AYA Platform & REshape Innovation
Center.

2012 – 2015 Senior marketing- & communicatieadviseur | 2keer.nl fullservice marketingbureau
Portefeuillehouder voor accounts uit de culturele, sociale en bestuurlijke sector, waaronder
Provincie Gelderland en Veilig Verkeer Nederland. Verantwoordelijk voor corporate
communicatie/PR en het ontwikkelen van grootschalige cross-media campagnes.

2011 - 2012 Zelfstandig ondernemer | Blits Events
Organisatiebureau voor zakelijke evenementen.

2010 – 2011 Marketing & Communicatie medewerker | CRE-AID
Verantwoordelijk voor de sales en organisatie van co-creatie sessies voor corporate teams met
autonoom kunstenaars, met als doel vastgelopen vraagstukken vanuit een nieuwe invalshoek
verder te brengen.

Nevenactiviteiten

2011 – heden Oprichter en bestuursvoorzitter | Stichting AM Talent dat het maakt
De missie van AM | Talent dat het Maakt is om de Nederlandse werkplek gezonder, veiliger en
kansrijker te maken voor vrouwelijk talent. De belangrijkste activiteiten zijn onderzoek,
pleitbezorging en de organisatie van events voor de achterban (ruim 45.000 leden).
Hoofdthema's: preventie van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (met een focus op
de empowerment van LBT-vrouwen, vrouwen met een handicap en vrouwen van kleur),
gelijke representatie & het doorbreken van genderstereotypering, arbeidsparticipatie &
financiële onafhankelijkheid, (mentale) gezondheid & vitaliteit.

2020 – 2022 Lid Raad van Advies | Corporate Queer
Een netwerk voor LGBTQ+ professionals dat als doel heeft de LHBTI-emancipatie in het
bedrijfsleven te bevorderen. Sparringpartner voor de directie bij de ontwikkeling en
implementatie van Corporate Queer’s organisatiestrategie. Portefeuillehouder Marketing &
Communicatie.

Opleidingen

Sept. 2015 – sept. 2016 MA. Crossover Creativity – HKU University of the Arts Utrecht
Diploma behaald (Cum Laude)

Sept. 2007 - aug. 2012 BA. Art & Economics – HKU University of the Arts Utrecht
Diploma behaald (Cum Laude)

Sept. 2003 - aug. 2006 MBO+ International Business Studies – ROC Rijn IJssel Arnhem
Diploma behaald + Edexcel BTEC Business (Engelstalig)

Sept. 1999 - aug. 2003 VMBO-T - Dorenweerd College
Diploma behaald

Cursussen:

Projectmatig Creëren (PMC) Waarderend Leiderschap
Strategisch Adviseren Communicatie: omgaan met weerstand en emoties
Morele oordeelsvorming Public Affairs
Conflicthantering & stressmanagement Digital Advocacy for the Agenda 2030 (European YWCA & CoE)
Process Communication Model (PCM) Leading change for women migrants & refugees (European YWCA & CoE)


