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Emmy Visser, jeugdverpleegkundige bij Sante 
Partners en actief voor de plaatselijke VVD in Tiel:
‘Het ambassadeurstraject van 2018 heeft mijn politieke 

aspiraties flink gevoed. Vanuit die hoedanigheid lukte 

het me om Tweede Kamerlid Judith Tielen te laten 

meelopen op het consultatiebureau tijdens een 

werkbezoek. Vanuit die contacten werd ik gevraagd om 

mee te denken over de evaluatie van de Jeugdwet. 

Samen met V&VN, AJN en GGD/GHOR schreef ik een 

position paper met kritische kanttekeningen. De lobbyist 

van V&VN heeft me toen nog een spoedcursus gegeven 

hoe om te gaan met lastige vragen.’

‘Mijn interesse in de politiek, om zo invloed uit te 

kunnen oefenen op het beleid rondom gezondheid, 

preventie en kinderen, was door deze ervaring gewekt. 

Ik ging bij diverse partijen langs om te onderzoeken 

waar ik het meest kon meedenken over deze onder-

werpen. Dat de VVD mij actief uitnodigde om mijn 

kennis en ervaring in te zetten, trok me over de streep 

om lid te worden.’

‘In de tussentijd organiseerde ik als jeugdverpleeg-

kundige voor nieuwe gemeenteraadsleden in de regio, 

samen met een andere jeugd verpleegkundige ambassa-

deur, een symposium. Daar werden alle aanwezigen 

opgeroepen preventie een grotere rol te laten spelen in 

de beslissingen rondom de zorg voor gezinnen. De 

gemeenteraadsleden werden ook uitgenodigd om op 

werkbezoek te gaan bij de lokale instellingen voor 

jeugdgezondheidszorg. Zo konden zij echt meemaken 

wat de jeugdgezondheidszorg te bieden heeft.’ 

Veel leeswerk
‘Via een gemeenteraadslid 

dat met zijn kind op het 

consultatiebureau kwam, 

kon ik kennis maken met 

diverse politieke organen 

zoals Provinciale Staten 

en het Waterschap. Heel 

interessant! Niet veel later 

werd ik gevraagd mee te 

doen met de gemeente lijke verkiezingen van 2022 

voor de VVD in Tiel. Daar twijfelde ik wel over. Het 

werk in de gemeente komt namelijk naast mijn werk in 

de jeugd gezondheidszorg. Het is veel leeswerk waarbij 

het soms ook gaat over onderwerpen die niet mijn 

expertise en interesse hebben. Ik weet bijvoorbeeld 

niets van bomen die wel of niet gekapt moeten 

worden. Uiteindelijk stelde ik me toch verkiesbaar;  

ik vind dat vanuit mijn kennis van de praktijk ik kan 

meedenken over de impact van sommige beslis-

singen.’

‘Na de verkiezingen, bleek mijn zesde plek niet  

genoeg om in de gemeenteraad te komen. Wel zit ik  

in de voorbereidende commissies. Zo adviseer ik de 

gemeenteraadsleden en daarna komen zij samen tot 

een standpunt over een bepaald onderwerp. Mijn 

focus is de samen leving en de gezondheidszorg. Zo 

heb ik mijn collega’s nog maar eens goed uitgelegd 

dat jeugd gezondheidszorg niet hetzelfde is als 

jeugdzorg.’ 

Verschillende petten
‘Het politieke spel vind ik heel fascinerend. Alle 

meningen en belangen moeten meegewogen worden. 

Net zoals gebeurt in de ondernemingsraad waar ik ook 

lid van ben. Soms weet je eerder dan collega’s wat er 

speelt binnen de organisatie. Daar moet je discreet 

mee omgaan. Dat is net zo in de plaatselijke politiek. 

Het hebben van verschillende petten, is meestal geen 

probleem voor me. Ik heb aan mijn werkgever 

natuurlijk verteld dat ik actief ben binnen de plaatse-

lijke politiek. Transparant zijn over welke pet je op hebt, 

is belangrijk. Maar waar ik ook ben, ik vertel iedereen 

dat het geld moet gaan naar goede (preventieve) zorg 

voor jeug digen!’
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Overdag zijn ze als wijk- of verpleegkundige M&G aan de slag, in hun vrije tijd zijn 
ze actief in de lokale politiek. Hoe kwam dit op hun pad en wat zijn hun drijfveren? 
En hoe combineren ze het met hun dagelijkse werk? 

Verpleegkundigen en  
actief in de lokale politiek

‘De VVD nodigde mij actief uit om mijn 
kennis en ervaring in te zetten’
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Tommie Niessen (30) coördinerend wijkverpleeg
kundige bij Savant zorg, eigenaar van platform 
Tommie in de Zorg en gemeenteraadslid voor 
GroenLinks in Helmond:
‘Ik ben eigenlijk altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe 

de processen binnen het gemeentelijk apparaat werken. 

Ik heb al enkele jaren contact met de regionale afdeling 

van GroenLinks in Helmond. Bij de laatste gemeente-

raadsverkiezingen heb ik me verkiesbaar gesteld. Het 

viel me namelijk op dat diverse zorgzaken beter kunnen 

worden georganiseerd door de gemeente. Denk aan het 

organiseren van zorg binnen de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO).’

Niessen weet als geen ander dat het soms weken tot 

zelfs maanden de tijd kost om een WMO-indicatie te 

krijgen voor dagbesteding. ‘Als verpleegkundige 

ondervind je hier samen met de cliënt en mantelzorger 

direct de gevolgen van. Als gemeenteraadslid kan ik 

deze ervaringen en verhalen meenemen en binnen de 

gemeente Helmond onderzoeken. Of er bijvoorbeeld 

mogelijkheden zijn om zo’n proces sneller te organise-

ren.’

Tijdens de verkiezingscampagne merkte Niessen het 

verschil op tussen de zorgwereld en de gemeente. 

‘Tijdens die periode was er meer competitie. Vanuit de 

zorg herken ik dit niet zo goed. Dat was wel leuk om 

mee te maken. Ik wil de komende vier jaar bekijken of 

de gemeenteraad ook echt bij me past. En of ik het in 

combinatie met mijn werk en als vader kan combineren. 

Mijn belangrijkste doel is het verhaal achter de voor-

deur als wijkverpleegkundige mee te nemen naar de 

gemeenteraad. Er valt nog een wereld te winnen om 

beleid en de verschillende zorgwetten meer op elkaar te 

laten aansluiten. Dat zie ik als de grootste uitdaging.’

Monica Anthonijsz 43 jaar, wijk
verpleegkundige bij Omring 
Thuiszorg in Den Helder, zat vanaf 
2018 in de gemeenteraad van  
Den Helder namens de PvdA:
 ‘Ik werd gescout door de fractie-

leider van de PvdA en dit resulteerde 

erin dat ik na de gemeenteraads-

verkiezingen een raadszetel kreeg. 

Als raadslid ben je naast de raads-

vergaderingen ook actief in commis-

sies.’ Anthonijsz heeft zich ingezet voor de Commissie 

Maatschappelijke Ondersteuning. Daaronder valt 

bijvoorbeeld ook de zorg van de gemeente onder, 

binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ‘In deze 

commissie kon ik meedenken over zorggerichte taken en 

mijn kennis en netwerk inzetten.’

Als raadslid kun je namens de partij moties indienen, die 

wel of niet gesteund worden door andere lokale 

politieke partijen, vertelt Anthonijsz. ‘Als er een motie 

wordt aangenomen, dus bij meerderheid van de 

stemmen, gaat de verantwoordelijk wethouder er verder 

mee aan de slag. Ik heb diverse moties ingediend de 

afgelopen jaren met als onderwerpen onder andere: 

valpreventie, wijkgerichte preventie en armoedebeleid. 

Het is fijn om te zien dat je motie ook gemeentelijk 

beleid wordt en meegenomen wordt in de beleids-

agenda van de gemeente.’

Anthonijsz zette haar netwerk in om samen met de 

zorgverzekeraar valpreventie in de gemeente Den Helder 

te agenderen. ‘Het onderwerp valpreventie heeft nu een 

vaste plaats op de samenwerkingsagenda. De gemeente 

heeft immers ook een verantwoordelijkheid om passen-

de ondersteuning aan ouderen te geven waardoor ze zo 

lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.’

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is 

Anthonijsz niet meer teruggekeerd in de gemeenteraad, 

ze bleef wel politiek actief als burgerraadslid. ‘Dit heeft 

te maken met gezondheidsredenen. Een burgerraadslid 

heeft een ondersteunende taak naar de raadsleden toe. 

Dus ik blijf zo goed betrokken.’ Haar functie bij de 

gemeente helpt haar ook bij het werken als wijkver-

pleegkundige in de wijk. ‘Je weet heel goed bij wie van 

de gemeente je welke vraag moet stellen. Gelukkig krijg 

ik van mijn werkgever Omring alle ruimte om mijn 

politieke carrière vorm te geven. Dat is erg fijn!’ 

‘Ik wil de komende vier jaar bekijken of 
de gemeenteraad ook echt bij me past’

‘Je weet heel goed bij wie van de  
gemeente je welke vraag moet stellen’
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