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Zaterdag 17 juni: CDAV /BSV Loopbaandag voor (kandidaat) raadsleden. 

 

Elly Blanksma, burgemeester Helmond, vertelde over haar politieke ontwikkeling en 

de kansen en belemmeringen die zich daarbij hebben voorgedaan. 

 

Vind jij jezelf geschikt? 

Blanksma werd op zeer jonge leeftijd gevraagd om Statenlid in Noord-Brabant te 

worden. Had geen flauw idee wat het Statenlidmaatschap voorstelde. Belangrijk bij 

dergelijke grote beslissingen vindt Elly Blanksma is dat je gesteund voelt door je om-

geving, en dat je bij jezelf blijft. Als anderen zeggen dat ze je geschikt vinden, stel die 

vraag dan ook aan jezelf: ‘vind jij jezelf geschikt’?  Blijf eerlijk naar jezelf, authentici-

teit houdt je op de been.  

Blanksma is 8 jaar Statenlid geweest met een fulltime baan ernaast. Bedenk wel: po-

litiek kent geen begin-, en eindtijd. Vertrouwen en steun vanuit je omgeving is een 

belangrijke motivator. 

Na 8 jaar kwam het moment dat ze moest kiezen: of je gaat naar voren, bijvoorbeeld 

gedeputeerde of eruit. Deze keuze maakte onderdeel uit van een groter dilemma: po-

litiek/ moeder/ werk. Alledrie was teveel en ze besloot om met het politieke werk te 

stoppen onder de toezegging dat ze terug zou komen als de kinderen ouder zijn.  

In die periode binnen de RABO de noodzakelijke maatschappelijke stappen gezet en 

daarnaast allerlei politieke ad hoc klusjes blijven doen.  

Deze periode van afstand van de politiek was nuttig. Het gaf haar de mogelijkheid 

om te reflecteren over haar rol als Statenlid en wie zij was geweest in dat groter ge-

heel en hoe ze ooit terug wilde komen. 

Na 10 jaar werd haar gevraagd of ze interesse had in het Tweede Kamerlidmaat-

schap. Ook toen geen flauw idee wat het lidmaatschap van de Tweede Kamer bete-

kende. Haar omgeving vond het leuk en steunde haar en ze besloot de uitdaging aan 

te gaan. 

In 2006 kwam ze in de Kamerfractie. Ook dan kom je weer te staan voor beslissingen 

en uitdagingen. Aarzel niet om te zeggen dat je iets niet weet, en gebruik je netwerk, 

zoek contact met andere vrouwen in je werk. 

Vanwege haar HEAO studie en de opgedane kennis bij de RABO-bank werd ze 

woordvoerder algemeen financieel-economisch beleid en financieel toezicht. 



De financiële crisis brak uit en haar portefeuille werd zeer belangrijk. Daarmee heeft 

ze de wind in de zeilen gehad. Maar daarnaast, moet je het ook gewoon doen, heb 

lef. 

 

Regie over je eigen loopbaan 

Laat je niet meeslepen door je loopbaan, blijf bij jezelf. Wat wil ik. Een ding wist ze 

zeker: ‘ik wil niet oud worden in Den Haag’. Elly Blanksma is nu burgemeester van 

haar geboortestad Helmond. 

Ze eindigt met de aanmoedigende woorden: ‘als raadslid sta je dicht bij de burger, je 

kunt echt het verschil maken. Maar blijf altijd dicht bij jezelf: wat kan en wat wil ik en 

wat heb ik er voor over. Het CDA is een prachtige partij om dat te mogen vertegen-

woordigen’. 

 

Vervolgens werd de ochtend voortgezet met de workshops ‘succesvol solliciteren’, 

‘Ervaringen delen m.b.t. het raadslidmaatschap’, ‘mijn politieke carrière als raadslid’ 

en ‘campagne voeren voor wereldverbeteraars: win votes & change the world!’ 

 

Johanna Besteman die de workshop ‘mijn politieke carrière gaf prikkelde de aanwezi-

gen met de uitspraak van Els Borst: politiek is te belangrijk om aan mannen over te 

laten. Er was een levendige discussie over wat je als vrouw aan vaardigheden mee-

neemt in de lokale politiek en wat mogelijke valkuilen zijn. 

Vrouwen zijn vaak zeer maatschappelijk georiënteerd en communicatief. Denk niet 

dat je alles moet lezen, zorg dat je netwerk op orde is, en laat je informeren door 

mensen uit het veld. Kies een paar speerpunten waar je je op concentreer, en profi-

leer je daarop. En let op de pr, erg belangrijk. Onderschat daarbij de rol van sociale 

media niet. 

 

In de workshop van Irene Janssen; ‘campagne voeren voor wereldverbeteraars’ aan-

dacht voor hoe jij de lokale changemaker kunt worden. Maak je boodschap concreet 

en ga na voor wie die bedoeld is. 
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