
 
Leeswijzer bij het rapport : 
Het COC Amsterdam 75 jaar  
Van Sandra S. Lutschman 
 
 
Beste Lezer, 
 
Het bestuur van COC Amsterdam en omstreken heeft in het kader van 
het 75-jarig bestaan van onze vereniging besloten dat het noodzakelijk 
en wenselijk is haar missie, visie en positionering te laten onderzoeken 
en te zien of deze nog voldoende relevant is in de Community en met 
name ook of de missie, visie en positionering toekomst bestendig is. 
 
In dat verband heeft het bestuur een deskundigen gezocht en gevonden 
die dat onderzoek kan uitvoeren. Het bestuur heeft een opdracht 
gegeven aan Mr. Sandra S. Lutchman van Inclusion First. 
 
Het rapport is gereed. Sandra Lutchman heeft gesprekken gevoerd met 
vele interne en externe personen van COC Amsterdam e.o Deze 
gesprekken waren met name bedoeld om inzicht te krijgen in de waarde 
die het COC heeft nu en in de toekomst. Verder op welke wijze de 
waarde van COC Amsterdam zal worden gerealiseerd en wie daar het 
voortouw in zou moeten nemen. 
 
Het bestuur is van mening dat de bevindingen van Sandra Luchtman 
vertaald zouden moeten worden in meerjaren beleid voor COC 
Amsterdam e.o door het formuleren hoe en op welke wijze de 
Community daarmee kan worden bediend en gediend. 
 
Het zeer lezenswaardige rapport is gereed en wordt aan de leden van 
COC Amsterdam e.o en andere belanghebbenden ter beschikking 
gesteld zodat daarop kan worden gereageerd. 
Het bestuur is zeer geïnteresseerd in ieders mening hierover en hoopt 
aanbevelingen te krijgen die mee kunnen worden genomen in het 
meerjaren beleid en met name ook de uitvoering daarvan. 
 
Het bestuur nodigt leden en anderen die kennisnemen van dit rapport 
van harte uit mee te denken en te reageren. De reactie kan worden 
verstuurd per e-mail aan secretaris@cocamsterdam.nl  
 



Sandra Lutchman pleit voor een beweging waarin de Community in 
gezamenlijkheid een prominente positie krijgt en behoudt. Een 
beweging die bewust meebouwt aan een toekomstbestendig COC 
Amsterdam e.o.  
 
De specifieke adviezen van Sandra Lutchman om dat te bereiken, zijn 
per onderdeel te lezen in het rapport. 
 
Het bestuur hoopt de diverse meningen en voorstellen van de leden en 
de belanghebbenden te horen en zijn uitermate benieuwd naar de 
reacties. 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
Namens het bestuur van COC Amsterdam e.o.,  
 
Dick van der Pol  
secretaris 
 
 
 
 


