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       DOUGLAS VIERT         
     PRIDE MONTH
MET DE STEMMEN VAN MEDEWERKERS 

UIT DE LGBTQI+ COMMUNITY

Nijmegen, 21 Juni  2021. Elk jaar in juni vieren duizenden mensen over de hele wereld Pride als erkenning 
voor wat homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen hebben bijgedragen aan de geschiedenis van de 
LGBTQI+ gemeenschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Met de Pride medewerkerscampagne 
biedt Douglas opnieuw een platform om Pride te ondersteunen. Douglas streeft naar diversiteit, tolerantie 
en gelijkheid, ongeacht huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid en persoonlijke voornaamwoorden.

”DIVERSITEIT ZORGT ERVOOR 
DAT WE BLIJVEN EVOLUEREN 
EN DAT ONZE SAMENLEVING 

KLEURRIJKER WORDT.”

•  Na de succesvolle lancering vorig jaar van de MyBeauty.MyPride.-
campagne met medewerkers uit de LGBTQI+ gemeenschap, krijgt 
de campagne een vervolg 

•  Dit jaar delen medewerkers uit Nederland, Spanje en Duitsland 
hun verhaal over de zoektocht naar hun eigen identieke ‘’ik’’, hoe ze 
zelfvertrouwen hebben weten te ontwikkelen en hoe ze ontdekten 
hoe het is om zich vrij te voelen en zo echt zichzelf te kunnen zijn 

•  Douglas pleit voor diversiteit, tolerantie, gelijkheid en laat via 
de stemmen van de LGBTQI+ gemeenschap zien hoe we allemaal 
kunnen bijdragen aan een open en inclusieve wereld

• Groep CMO Susanne Cornelius: ‘’deze campagne is een prachtige 
visualisatie van hoe #teamDouglas ons bedrijf waarmaakt met 
als doel: ogen openen voor schoonheid van uniekheid. Voor een 
wereld waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

DOMINIK,
Douglas Germany



ABOUT DOUGLAS

Douglas is hét toonaangevende beautyplatform 
in Europa. Met meer dan 130.000 beauty-en 

lifestyleproducten en meer dan 2.000 winkels 
in Europa inspireert Douglas klanten om hun 
eigen schoonheid te ontdekken door middel 
van een ongeëvenaard assortiment. In 2021 

behaalde Douglas de Diversiteitscertificering 
van het initiatief BeyondGenderAgenda dat 

staat voor diversiteit, gelijke kansen en inclusie 
zowel intern als extern. 

#letsdobeautiful 

”WE ZIJN ALLEMAAL KLEURRIJK! 
LATEN WE ERVOOR ZORGEN DAT DE 
WERELD KLEURRIJK IS EN NIET GRIJS.”

PAOLO,
Douglas Spain

De nieuwe MyBeauty.MyPride. film vormt het 
middelpunt van de campagne. De film laat vijf 
inspirerende Douglas medewerkers uit Nederland, 
Spanje en Duitsland zien die individuele 
definities van trots, ervaringen en persoonlijke 
adviezen delen. Naast de hoofdfilm zijn er ook 
complementaire films met een dieper gesprek: 
Jeroen uit Nederland, Philipp uit Duitsland en 
Paolo uit Spanje vertellen hun persoonlijke 
verhalen over hoe zij zichzelf leerden kennen, 
zelfvertrouwen kregen en wat hen hielp om de 
ware ‘’ik’’ te vinden.
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https://www.douglas.nl/Pride/index_90.html

