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Kort cv sprekers en pannelleden 

 

Sara Aguirre is doctoraatsstudent aan de Faculteit Psychologische Wetenschappen (ULB) en 

lid van STRIGES (Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l’égalité et la sexualité 

de la Maison des Sciences Humaines). Haar huidige onderzoek spitst zich toe op houdingen 

ten opzichte van transgender personen op de werkplek en de juridische constructie van 

gendercategorieën. 

Carlien Coppieters is sinds kort communicatiemedewerker bij de Vrouwenraad, waar ze 

onder andere een structurele werking voor jonge feministen wil uitbouwen. Daarnaast 

maakt ze deel uit van Out Loud, een queer collectief uit Gent dat homo- en transfobie uit de 

punkscène wil verbannen. Verder neemt ze af en toe freelance schrijfopdrachten aan. 

Zuhal Demir is staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Personen met een Beperking, 

Gelijke kansen, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Ze is juriste en NVA-politica. Zuhal 

Demir is afkomstig uit Genk en heeft Turks-Koerdische roots.  

Marleen Hufkens is sinds meer dan tien jaar actief in de transgender beweging. Van 2008 tot 

2016 zetelde ze in de Raad van Bestuur van çavaria, waarvan de laatste zes jaar als co-

voorzitter. Sinds 2008 is ze ook lid van de Raad van Bestuur van het Roze huis in Antwerpen. 

Ze heeft mee aan de wieg gestaan van de T-day, die dit jaar aan zijn 7de editie toe was. Voor 

çavaria heeft ze ook deelgenomen aan vier TGEU-congressen (Transgender Europe). 

Sylvie Lausberg is sinds 26/2/2018 voorzitter van de Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique (CFFB) en sinds 2009 lid van de Federale Raad voor gelijke kansen voor vrouwen en 

mannen. Ze is historicus, afgestudeerd aan de Université Libre de Bruxelles en 

psychoanalyticus, a-seksist. Sylvie Etude & Stratégie van het Centre d’Action Laïque. Auteur 

van publicaties over Belgische vrouwen in de geschiedenis, het recht op abortus en over 

beledigingen. 

Joz Motmans is gastprofessor Genderstudies aan de Universiteit Gent en coördinator van 

het Transgender Infopunt bij het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent. Zijn 

academische werk is gericht op de gezondheid van transgenders, LHBTI-gelijkheid, 

mensenrechten en sociale bewegingen. Hij is bestuurslid en directeur van de beleidsdivisie 

van de European Professional Association for Transgender Health (EPATH). 

Als gastvrouw, presentatrice en moderatrice heeft Aimée-Fidèle Mukunde de afgelopen 

jaren op vele Belgische podia gestaan. Ze onderscheidt zich door af te wisselen tussen 

verschillende talen, zoals Nederlands, Frans, Kinyarwanda, Engels en Portugees, telkens door 

er een vleugje humor eraan toe te voegen. Voor haar is er geen beter gevoel dan de energie 

van een publiek. Haar CV bevat ook Rwandese traditionele danseres, globetrotter, 

foodophile, spreekster, voormalig redactrice bij MNM radio (Belgische nationale zender), 

freelance reporter, event-host en hosta(cti)vist. Dit laatste betekent dat het werk van Aimée-

Fidèle bijdraagt aan verzetspraktijken. Samengevat een vrouw met vele petjes. 
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Londé Ngosso is medeoprichter en bestuurder van Genres Pluriels. Als 

computerwetenschapper ontwierp hij de website van Genres Pluriels. Hij coördineert de 

werkgroep "Wetgeving trans*/inter*" die de drie Belgische LGBTQI+ koepels verenigt, en 

verder verschillende organisaties voor de verdediging van de mensenrechten. Hij richtte de 

inter*-werkgroep op voor en door intersekse personen. 

Max Nisol is medeoprichter van Genres Pluriels. Hij coördineert er het project "Trans*, ik ga 

voor een diversiteit aan genres". Hij is psycholoog van beroep en ontvangt mensen voor een 

individuele follow-up. Als trainer geeft hij de workshops "Trans* voor de dummies" voor het 

grote publiek en de professionele trainingen. Hij creëerde en coördineert de werkgroep 

"Gezondheid" met gezondheidswerkers. Max Nisol was medeoprichter van het Belgische 

trans */ inter * psychomedicosociale netwerk. 

Camille Pier is kunstenaar en queer activist. Hij werkt in het RainbowHouse in Brussel en 

coördineert er verschillende sociaal-culturele projecten. Hij organiseert het PrideFestival, dat 

op verschillende locaties plaatsvindt in de maand mei en de rijkdom aan LGBTQI+-culturen 

binnen het verenigingsleven als uitgangspunt heeft. Hij coördineert ook de All Genders 

Welcome-campagne, een outreach-project voor gemeenten, OCMW's en openbare diensten 

in Brussel, met als belangrijkste acties een postercampagne en een opleidingenreeks voor 

personeelsleden. Daarnaast is Camille ook auteur en performer. Zijn teksten, 

cabaretnummers en shows gaan over de thema’s gender, sociale categorisering en het 

overbrengen van een boodschap (transmissies). 

Isabelle Rorive is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en aan het Instituut voor 

Europese Studies van de Vrije Universiteit van Brussel (ULB). Zij doceert vergelijkend recht, 

non-discriminatiewetgeving, juridische methodologie en hedendaagse kwesties inzake 

fundamentele rechten. 

Sarah Scheepers is coördinator van ella vzw – Kenniscentrum gender en etniciteit. Daarvoor 

deed zij onderzoek bij de Onderzoekseenheid Bestuurskunde van de faculteit Sociale 

Wetenschappen (KULeuven) naar manieren waarop gelijke kansen en diversiteit vorm 

krijgen in beleid, en naar discours over gelijkheid en diversiteit. In 2016 verdedigde ze haar 

doctoraat over het diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse Overheid. Op dit moment geeft ze 

vormingen en schrijft ze over gender, feminisme, racisme, discriminatie en kruispuntdenken. 

Ze is actief in de vrouwenbeweging en bij Hart Boven Hard. 

Liesbet Stevens zet zich al haar hele loopbaan in voor een gelijkwaardige samenleving en de 

bescherming van kwetsbare personen. In 1993 behaalde ze aan de KU Leuven een 

baccalaureaat in de filosofie en in 2002 promoveerde ze tot doctor in de rechten. In haar 

publicaties legde ze zich voornamelijk toe op het strafrechtelijk kader met betrekking tot de 

integriteit van personen. Sinds 2002 doceert ze het vak ‘seksueel strafrecht’. 

Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van 

Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum. Sinds september 2014 is ze aan de slag als adjunct-directeur van het 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 
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Yves Thiery is advocaat aan de Balie te Brussel. Hij adviseert en treedt op voor 

ondernemingen, overheidsinstellingen, (internationale) organisaties en (buitenlandse) 

advocatenkantoren omtrent diverse vragen van verzekeringsrecht, discriminatierecht en 

aansprakelijkheidsrecht. Yves treedt ook op als arbiter in geschillen binnen het 

verzekeringsrecht. Als gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen doceert Yves het vak 

verzekeringsrecht in de Antwerp Liability and Insurance Chair (ALLIC). Daarvoor was hij ook 

verbonden aan het Instituut voor verzekeringsrecht aan de KU Leuven, waar hij een 

doctoraat schreef rond het thema van discriminatie in verzekeringen. Yves is tevens als 

expert verbonden aan de Belgische Commissie voor Verzekeringen. 


