
 

 

 

 

Melody is geboren in Teheran, vlak voor de Golfoorlog. Op haar 15e vlucht ze naar Nederland. Ze groeit op in een 

achterstandswijk van Zuid-Limburgse Heerlen en leert zichzelf Nederlands via de ondertiteling van The Bold&the 

Beautiful. Later verhuisd ze naar de studentenstad Utrecht waar ze tot op heden haar thuis heeft gevonden.  

Het cumlaude afronden van haar HBO studie aan de Hogeschool voor de Kunsten leidde niet naar een vaste baan, waardoor 

Melody zzp’er werd. In 2017 kwam eindelijk een kans waardoor meer deuren openden. Dankzij het ministerie OCW deed 

Melody mee aan een leiderschapsopleiding aan de Universiteit van Utrecht. Deze opleiding gaf haar de nodige beleidskennis, 

waardoor ze de politieke arena vol kracht in durfde te stappen. Om gedreven vanuit eigen levenservaringen, samen met 

GroenLinks te strijden voor verandering! 

 

Melody is creatieve enthousiaste verbinder, en een gedreven doorpakker. Afgelopen jaren heeft ze ervaring opgebouwd in 

zowel politiek, campagne en het bestuurswerk.  

 

In de Utrechtse politiek boekte Melody voor GroenLinks vele politieke successen. Het Utrechtse Slavernijmonument, een 

plan van aanpak tegen MBO Stagediscriminatie, het versterken rechten en positie van vrouwen. En een aanpak discriminatie 

tegen zwarte, bi-culturele en vluchtelingenvrouwen. 

 

Melody is daarnaast in de afgelopen jaren zeer actief geweest binnen de vereniging GroenLinks om achter de schermen mee 

te werken aan het versterken van onze mooie beweging. 

In 2018 was ze Campagneleider van Utrecht waar de stad een historische overwinning wist te behalen voor GroenLinks. En 

ook was Melody actief als Landelijk Partijbestuurslid.  

 

Op dit moment heeft Melody naast haar huidige werkzaamheden in de Utrechtse Gemeenteraad ruimte om achter de 

schermen mee te werken aan het opbouw van onze beweging. De functie van Voorzitter van Provincie is een uitdaging waar 

ze enorm enthousiast van wordt. Hier kan ze haar eerdere bestuurlijke ervaringen, netwerk en strategische kwaliteiten 

inzetten om samen met de andere bestuursleden de stemmen van onze Provincie nog breder hoorbaar te maken binnen de 

partij.  

 

“Ik hoefde er niet lang over na te denken toen ik de vacature voorbij zag komen. Wat is er mooier dan je in te mogen zetten 

voor onze partij, in de provincie dat ik al vele jaren mijn thuis heb gevonden.  

Ik kijk er enorm naar uit om als ik het vertrouwen mag krijgen van de leden, samen met de rest van een fantastische bestuur 

team mee te werken aan het verbinden en versterken van al onze Utrechtse afdelingen. Dit is voor mij bovendien een 

prachtige uitdaging en kans om mij in de rol van bestuursvoorzitter te ontwikkelen richting de toekomst toe.  

Wat zal ik als eerste doen als ik door jullie stemmen aan de slag mag? Een gat in de lucht springen natuurlijk, en daarna de 

komende tijd persoonlijk zover mogelijk met vele van jullie contact opnemen. Ik zou graag een voorzitter willen zijn die 

dichtbij mensen staat en alle verhalen hoort en er werk van maakt.”  

 

Wil je meer over Melody lezen? 

Check www.melodydeldjoufard.com 


