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Ben je politiek actief of heb je politieke ambities, dan is een goed politiek netwerk van grote waarde.
Maar hoe bouw en onderhoud je zo’n netwerk? Daarover ging het webinar ‘Netwerken binnen je
partij’. Ruim veertig vrouwen waren aanwezig, waaronder raadsleden, statenleden en bestuurders.

Introductie van de sprekers
De avond start met een terugblik op hun politieke carrière van de genodigde sprekers: Raquel Garcia
Hermida-Van der Walle (regiobestuur D66 Friesland), Liesje Schreinemacher (europarlementariër
VVD), Melissa Lo-Fo Wong (projectleider Diversiteit en Inclusie GroenLinks) en Carine Bloemhoff
(wethouder PvdA Groningen). De avond wordt geleid door moderator Judith Stevens.

Hermida-Van der Walle werkte in de journalistiek toen ze zich vestigde in Nederland. Met het idee
‘iets voor de samenleving te betekenen’ wordt ze lid van D66. Dat pakte goed uit: ze stond in 2019 op
de lijst voor het Europees Parlement en is momenteel regiobestuurder van D66 Friesland.
Schreinemachers’ politieke loopbaan begon bij haar studie politieke communicatie. Ze werkt een tijd
als persoonlijk medewerker van Jeanine Hennis-Plasschaert (oud-minister VVD). “Politica worden
was niet mijn doel”, vertelt ze, maar met de tijd groeit haar ambitie en in 2019 wordt ze met
voorkeurstemmen verkozen tot Europarlementariër voor de VVD.
Ook Lo-Fo Wong studeerde politieke communicatie en werd tijdens haar studie vrijwilliger bij
stichting Stem op een Vrouw. Ze begon vervolgens als stagiair bij GroenLinks, waar ze inmiddels
projectleider Diversiteit en Inclusie is van het landelijk bureau. Tevens is ze lid van de
kandidatencommissie van GroenLinks Amsterdam. Bloemhoff, tot slot, werd in 2010 dankzij een tip
van een kennis lid van de PvdA. Al snel besloot ze actief te willen worden in woonplaats Groningen;
ze werd in 2010 verkozen als raadslid en werd in 2014 ook fractievoorzitter. Sinds 2018 is ze
wethouder Onderwijs, Werk en Participatie.

‘Ik ben niet getrouwd met D66’
De eerste stap om actief te worden, begon voor hen allen hetzelfde: lid worden van een partij. Lo-Fo
Wong: “Ik wist dat ik ergens links zat, dus ben ik lid geworden van PvdA en GroenLinks. Je komt er
vanzelf achter waar je past, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te bezoeken en te zien wat voor mensen
daar zijn.” Voor Hermida-Van der Walle voelt D66 soms als een familie, maar ze is “niet getrouwd
met D66.” Schreinemacher herkent dit. “Waar je je thuis voelt hangt ook af van de stijl, de mensen. Er
is niemand bij de VVD die het 100% eens is met alle partijstandpunten. Het is juist goed om het niet
overal mee eens te zijn, dat geeft discussie.” Hermida-Van der Walle voegt hieraan toe: “De ruimte
om kritisch te zijn is een belangrijke eis is om actief te worden én te blijven.”

‘Nieuwe mensen zijn altijd welkom’
Van de buitenkant lijkt de politiek soms een gesloten club. Dat valt mee, beamen de sprekers. Zo kan
je op ledendagen en lokale events mensen ontmoeten. Partijen hebben vaak ook gratis inhoudelijke,
debat- en presentatietrainingen. Schreinemacher vertelt dat je als nieuw lid ook een buddy kan vragen
op een event als je nog weinig mensen kent.

Sollicitatietips voor politieke vacatures
Veel politieke talenten oriënteren zich dit jaar op de vacatures voor gemeenteraadslid. Lo-Fo Wong,
lid van de kandidatencommissie van GroenLinks Amsterdam, deelt haar tips:



- Lees de profielschets goed door, maar laat je er niet door afschrikken. Er wordt niet gezocht
naar één superwoman, maar naar meerdere mensen die elkaar kunnen aanvullen;

- Het is belangrijk te weten wat er speelt in jouw gemeente. Het bekijken van openbare
raadsvergaderingen en de procedure alvast leren kennen werkt in je voordeel;

- Ken je partij en jezelf. Bedenk wat jij kunt toevoegen aan de fractie;
- Wees niet bescheiden: jouw kennis is niet vanzelfsprekend. Kennis kan een netwerk zijn -

bijvoorbeeld wanneer je veel bewoners uit je wijk kent-, maar ook kennis vanuit een specifiek
werkveld of als ervaringsdeskundige zijn waardevol.

“Wat je vooral niet moet doen is aan jezelf twijfelen en opgeven!”, aldus Lo Fo Wong. “Ook als je het
niet haalt, want politiek actief worden kan ook elders in de organisatie. Zo bouw je ook aan een
netwerk binnen je partij.”

‘Hé, wil jij niet het bestuur in?’
Bloemhoff (wethouder PvdA) deelt in het laatste deel van de bijeenkomst haar ervaringen met
doorgroeien van raadslid naar wethouder. “Ga eens langs en vraag actief naar wat je wilt. Zodra je op
de radar staat, word je snel genoeg aan je jasje getrokken.” Wat haar aanspreekt in het lokale bestuur
is dat het dichtbij is. “Je kan echt iets betekenen voor mensen in je omgeving.” Dat is de grootste
drijfveer van Bloemhoff: de inhoud veranderen. “Als bestuurder kan ik verwezenlijken waarom ik de
politiek in ben gegaan. In dat kader gebruik ik mijn netwerk.” Wat haar helpt? “Naar voren durven
stappen, bij jezelf blijven, nieuwsgierig zijn en als je het nodig hebt: aan je vaardigheden werken,
zoals debatteren. Dat helpt je om je politieke doelen te bereiken.”
Zo vroeg de burgemeester tijdens haar sollicitatie als wethouder naar het combineren van gezinsleven
met het wethouderschap. Haar antwoord: “Als Lodewijk Asscher vicepremier van Nederland kan zijn
met drie jonge kinderen, waarom kan ik dan niet wethouder zijn met twee jonge kinderen?”

Vragen
Tot slot is het tijd voor vragen uit het publiek. Hoe doe je ervaring op met spreken en debatteren? Het
unanieme antwoord: oefenen met collega’s, trainingen volgen en vooral meters maken. Over hoe het
is om te concurreren voor een verkiesbare plek, zegt Bloemhoff dat “partijgenoten het jou niet
verwijten dat je ervoor gaat. Als zij boos zijn is dat gericht op bestuur of kandidatencommissie.”
Hermida-Van der Walle voegt toe, “Als je anderen wat gunt, krijg je dat ook terug.” Hoe financier je
een campagne? Schreinemacher: “Voordat je op zoek gaat naar iemands stem, ga je op zoek naar
fondsen.” Ze vertelt ook eigen geld geïnvesteerd te hebben in haar persoonlijke campagne.
Hermida-Van der Walle is hier kritisch op: “Dan komen mensen met een kleine portemonnee nooit de
politiek in.” Bovendien: voor een campagne is meer nodig dan geld: ludieke acties, de buurt ingaan en
praten met zoveel mogelijk mensen zijn goede manieren om stemmen te krijgen én je netwerk te
vergroten.

De avond eindigt met een persoonlijke vraag. Wat zouden ze meegeven aan hun jongere ik? “Ik
worstel met het feit dat ik Nederlands nooit op het hoogste niveau zal spreken. Maak daarom van
jouw zwakte een kwaliteit, iets speciaals, iets exotisch”, zegt Hermida-Van der Walle. “Laat je niet
intimideren. En als je weet wat je wilt, laat het dan niet aan het toeval over - de beuk erin binnen je
partij”, zegt Schreinemacher. Bloemhoff sluit af: “Durf open over je ambities en ideeën te spreken”.

Politieke Vrouwen is netwerk voor vrouwen in de politiek. Dit netwerk is een initiatief van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, i.s.m. stichting Stem op een Vrouw. Wil je
op de hoogte blijven van de activiteiten van Politieke Vrouwen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

https://stemopeenvrouw.us15.list-manage.com/subscribe?u=dcaabbde3dc302b2c773f32b8&id=39417971ef

