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Het Centraal Informatiepunt (CIP) heeft een 
nieuw gezicht gekregen. Wie de lichte 
ruimte onder de plenaire zaal binnenkomt, 
valt het direct op: minder kasten, minder 
boeken en tijdschriften. Tijdens een feeste-
lijke borrel op donderdag 4 juni laten 
CIP-medewerkers zien hoe informatievoor-
ziening voor de Kamer er anno 2015 uitziet.

“Het CIP treedt met deze inrichting in de voet-
sporen van de openbare bibliotheken in 
Nederland”, aldus Jan Keukens, domeinchef bij 
de Dienst Informatievoorziening, tijdens het 
welkomstwoord. Hij wijst erop dat de biblio-
theek in de digitale tijd steeds meer draait om 
een plek waar je kunt werken, overleggen en 
zelfs een drankje drinken. Zo is ook het 
nieuwe CIP ingericht: verschillende kasten met 
boeken zijn weggehaald, tafels met kleurige 
stoelen zijn ervoor in de plaats gekomen.

Stemverhoudingen
Op de drukbezochte borrel krijgen bezoekers 
tekst en uitleg bij drie producten van het CIP. 
Neem bijvoorbeeld de applicatie die inzicht 
geeft in de stemverhoudingen bij moties. 
Hoe vaak heeft bijvoorbeeld de SP-fractie 
ingestemd met een motie die de PvdA-fractie 

samen met de VVD-fractie heeft ingediend? 
En hoe vaak ging zo’n motie over werkgele-
genheid? Informatiespecialist Martin 
Leeflang laat zien hoe je in een paar muis-
klikken antwoord krijgt op zulke vragen.

Nieuws en emotie
LexisNexis is een database met artikelen uit 
duizenden kranten, tijdschriften en andere 
gedrukte bronnen. Om hierin het overzicht 
te bewaren, zijn de nieuwsbrieven van het 
CIP een handig middel. Deze geven je alleen 
het laatste nieuws op de interessegebieden 

die jij hebt aangevinkt. Het programma 
Coosto laat zien wat op de sociale media de 
meest invloedrijke meningen zijn. Tevens 
toont het de emotie van de twitterende 
menigte bij een actueel onderwerp. Ook 
voor een analyse van de sociale media kun je 
dus bij het CIP terecht. Maar niemand zal het 
je kwalijk nemen als je ‘gewoon’ een goed 
boek uit de collectie komt lenen.

Meer informatie over de verschillende pro-
ducten van het CIP kun je krijgen bij de balie, 
op nummer 3000 of via http://plein2/CIP 

990

Minder boeken, meer informatie
vernieuwd cip

De parlementaire enquêtecommissie Fyra heeft vier weken van openbare ver-
horen achter de rug. Onder anderen (oud-)ministers, directieleden van NS en 
inspecteurs kwamen de afgelopen vier weken naar de Enquêtezaal van de 
Tweede Kamer. De commissie heeft in 85 uur tijd verschillende getuigen en 
deskundigen onder ede gehoord. Zij waren op de een of andere manier 
betrokken bij de plannen voor een treindienst over de Hogesnelheidslijn-Zuid 
en de hogesnelheidstrein Fyra, die vanwege technische problemen van het 
spoor werd gehaald. Alle verhoren zijn terug te kijken via YouTube. 

Informatiespecialist Jan-Paul Benard (zittend) geeft uitleg bij het programma Coosto.

wetsvoorstellen heeft de Eerste Kamer de afgelopen zittings-
periode behandeld, waarvan ze acht wetsvoorstellen heeft 
verworpen. Deze ‘eindscore’ over de periode 2011-2015 
meldde Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in haar 
toespraak op dinsdag 2 juni, bij het afscheid van 35 van de   
75 Eerste Kamerleden. In vier jaar tijd hebben Eerste Kamer-
leden 263 moties ingediend, waarvan 99 werden aangeno-
men. Een van die moties was van afzwaaiend SGP’er Gerrit 
Holdijk, overigens überhaupt de enige motie uit zijn 25-jarige 
carrière als senator. Voor sommige moties was er unanieme 
steun: de afgelopen vier jaar namen de Eerste Kamerleden 
18 moties met algemene stemmen aan. Verder registreerde 
de Eerste Kamervoorzitter ruim 680 toezeggingen van 
bewindspersonen, waarvan 68 procent is voldaan. De Eerste 
Kamerverkiezingen waren op dinsdag 26 mei. Op dinsdag  
9 juni zijn 35 nieuwe Eerste Kamerleden geïnstalleerd.

Vier weken Fyraverhoren 
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Van 26 juni tot en met 5 juli kunnen fans 
het wereldkampioenschap beachvolleybal 
bekijken op de Hofvijver. Een drijvend sta-
dion biedt dan plaats aan 5.000 supporters. 
In het stadion worden onder meer de ope-
ningswedstrijd en de finale gespeeld.

Op maandag 1 juni voerden vrachtwagens de 
eerste pontons aan. In de week erna zijn in 
totaal 622 pontons samengevoegd tot een 
drijvende vloer. Op vrijdag 19 en zaterdag  

20 juni is deze vloer de ondergrond voor 
twee Hofvijverconcerten van het Festival 
Classique. Dit festival is dit jaar voor de 
negende keer in het centrum van Den Haag. 
Tijdens het Hofvijverconcert speelt het  
Residentieorkest en danst het dansgezel-
schap Club Guy & Roni op muziek van  
Stravinsky, Tsjaikovski en Kodály. 

Een dag nadat de dansers en musici hun  
hielen gelicht hebben, vervoeren vrachtwa-

gens meer dan 200 kuub speelzand naar de 
Hofvijver, waardoor midden op de vijver een 
strand ontstaat. 5.000 volleybalfans kunnen 
straks tegelijkertijd op de Hofvijver terecht, 
van wie 3.000 een overdekte zitplek hebben.

Ondanks het enorme gewicht van het 
podium, het zandstrand en de duizenden 
toeschouwers zal de hele constructie niet 
meer dan zes centimeter in het water zakken. 
Er is dus geen risico op overstroming van de 
Hofvijver.

Geen lek in de Hofvijver
Ook met een ander gevaar moesten de tech-
nici rekening houden, namelijk het leeglopen 
van de Hofvijver. In het begin van deze eeuw 
is een kleilaag aangebracht op de bodem van 
de Hofvijver, om te voorkomen dat het water 
wegloopt via de zandlaag eronder. De orga-
nisatoren van het WK beachvolleybal hebben 
zich ervan vergewist dat de pontons niet per 
ongeluk door deze laag kunnen prikken.

Beachclub op Plein
Op vrijdag 26 juni zijn ’s avonds de eerste 
WK-wedstrijden. Tijdens het WK is het Plein 
een ‘beachclub’, waar je de wedstrijden via 
schermen live kunt volgen. Op het Spuiplein 
zijn trainingsvelden ingericht. Ook andere 
speelsteden hebben bijzondere stadions.  
In Amsterdam zijn de wedstrijden op de 
Dam, in Rotterdam op de kade naast het  
ss Rotterdam en in Apeldoorn op het  
Marktplein.

Drijvend stadion voor 5.000 volleybalfans
hofvijver

Artist impression van het beachvolleybalstadion op de Hofvijver. © Tig Sports.
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door hoge reiskosten. Met deze boodschap kwa-
men jonge balletdanseressen en koperblazers 
op dinsdag 2 juni naar de Tweede Kamer. De 
talenten zijn te jong voor een ov-kaart, maar 
maken hoge reiskosten. Er zijn namelijk maar 
een paar plekken in Nederland waar je de 
hbo-vooropleiding Dans en Muziek kunt volgen. 
“Het onderwijs moet er ook zijn voor talentvolle 
kinderen uit financieel minder daadkrachtige 
gezinnen”, aldus initiatiefnemer Stefan Flos, 
vader van drie danstalentjes. “De Nederlandse 
culturele sector wordt zo een sprookjeswereld, 
omringd door een grote doornstruik.” Presen-
tatrice Katja Schuurman volgde de petitieaanbie-
ding. Eind 2015 is zij bij de NCRV te zien met een 
tv-programma over zeer getalenteerde kinderen 
en hun ouders.
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De Tweede Kamer had er donderdag 4 juni flink 
wat helpende handen bij. Tijdens de jaarlijk-
se prokkelstage draaiden jonge mensen met 
een licht verstandelijke beperking een dagje 
mee in de Kamerorganisatie. Lotte Kempen (in 
spijkerjasje) en Michelle Heijns (in zwart jasje) 
hielpen Hanneke van Westenbrugge en Mandy 
van der Zalm onder meer bij het kopiëren. En 
met Maxim Pos maakten ze de Eerste Commis-
siekamer in gereedheid voor de ontvangst van 
Eurocommissaris Věra Jourová later op de dag 
(zie pagina 7). “Een fantastische dag”, vond 
Lotte, maar toch miste ze één persoon: “Mark 
Rutte, de baas van Nederland.”

Leden van de commissie voor Defensie 
brachten vrijdag 5 en zaterdag 6 juni een 
bezoek aan Nederlandse militairen in het 
Midden-Oosten. De Kamerleden zagen er 
met eigen ogen hoe Nederland bijdraagt 
aan de strijd tegen Islamitische Staat (IS).

De Kamerdelegatie bestond uit commissievoor-
zitter Han ten Broeke (VVD), Ronald Vuijk (VVD), 
Angelien Eijsink (PvdA), Jasper van Dijk (SP), 
Raymond Knops (CDA) en Raymond de Roon 
(PVV). Zij bezochten een vliegbasis, van waaruit 

zes Nederlandse F-16’s meehelpen in de strijd 
tegen IS. Piloten vertelden over hun missies 
en onderhoudspersoneel gaf uitleg over het 
onderhoud van gevechtstoestellen. 

“Een van de mooiste onderdelen vond ik de 
uitleg over de gebruikte munitie, die dateert 
uit het midden van de jaren zestig. Dat had ik 
niet gedacht. De munitie wordt ter plekke met 
moderne technieken geschikt gemaakt om af te 
vuren”, aldus commissievoorzitter Ten Broeke. 
Ook bezochten de Kamerleden verschillende 

militaire trainingscentra in het snikhete Irak.  
Zo waren ze in de stad Erbil, waar Nederlandse 
militairen bijdragen aan de opleiding van  
Koerdische peshmerga’s tot infanteristen,  
commando’s of scherpschutters die IS op de 
grond kunnen bevechten.

Precisie
Boven Irak hebben Nederlandse F-16’s sinds 
eind oktober al meer dan zeshonderd missies 
uitgevoerd, waarbij zij meer dan vijfhonderd 
bommen op IS-doelen gooiden. Ten Broeke was 
onder de indruk van de precisie waarmee de 
Nederlandse vliegers te werk gaan. “Zij moeten 
heel wat procedures volgen voordat er gebom-
bardeerd kan worden, met name om ongewens-
te schade te voorkomen. Er kijken vele ogen 
mee en er gelden vele veiligheidsprocedures.” 

Moraal
Volgens Ten Broeke stelden de Nederlandse 
militairen het bezoek van de Kamerleden zeer 
op prijs. “Zo’n werkbezoek is extreem belang-
rijk. Niet alleen voor het moraal van de troepen, 
maar ook voor ons als Kamerleden. Zeker met 
het oog op het algemeen overleg op dinsdag 
30 juni over deze missie en de mogelijke  
verlenging ervan. Een werkbezoek is de beste 
voorbereiding. Daar kan geen kabinetsbrief, 
technische briefing of wat dan ook tegen op.” 

Kamerleden bezoeken militairen  
in het Midden-Oosten

prokkel

werkbezoek

‘Waar is 
Mark Rutte?’
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Al sinds 2012 staan ze regelmatig in oranje 
hesjes op het Plein voor de Tweede Kamer. 
Eerst wekelijks, later om de week. De 
demonstranten van de ‘Foundation for  
Freedom and Democracy in Rwanda’  
willen dat Nederland meer druk zet op  
de Rwandese autoriteiten om oppositie -
politica Victoire Ingabire vrij te laten.

Victoire Ingabire - zij behoort tot de Hutu- 
bevolking - vluchtte naar familie in Neder-

land toen in 1994 in Rwanda een genocide 
plaatsvond op voornamelijk Tutsi’s. In 2010 
keerde ze terug naar Rwanda, dat nu door 
een Tutsiminderheid geregeerd werd. Ze 
wilde als oppositiekandidaat deelnemen aan 
de presidentsverkiezingen. Kort na aankomst 
werd Ingabire echter door de autoriteiten 
gearresteerd. Ze zou de genocide ontkend 
hebben en daarmee een gevaar voor de 
staatsveiligheid zijn. In 2012 is ze in hoger 
beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van vijftien jaar, nadat ze eerst acht jaar cel 
had gekregen.

Veroordeeld
Een van de demonstranten op het Plein is  
Lin Muyizere (50 jaar, op de foto in het mid-
den). Hij is de echtgenoot van Ingabire en 
bleef in 2010 met drie kinderen in Nederland 
achter. “Victoire is veroordeeld omdat ze de 
genocide zou ontkennen. Maar ze heeft 
alleen maar gezegd dat er zowel onder  
Tutsi’s als Hutu’s veel slachtoffers gevallen 
zijn. Ik kan geen direct contact hebben met 
Victoire. Ze zit in een isolatiecel, waarvan de 
ramen zwart geverfd zijn. Door het gebrek 
aan licht heeft ze gezondheidsproblemen 
gekregen. Het duurt altijd lang voordat ze 
medische hulp krijgt.” 

Kritische stemmen
“Onze achterban van ongeveer 300 leden is 
groot genoeg om de demonstraties voort te 
zetten totdat Victoire vrij is, maar dit kan nog 
wel even duren”, zegt Muyizere. “Met het 
oog op de presidentsverkiezingen in 2017 
zijn de Rwandese autoriteiten bang voor kri-
tische stemmen. Toch heeft demonstreren in 
Nederland zin”, denkt Muyizere. “In februari 
van dit jaar kreeg Victoire onverwacht 
bezoek van de Nederlandse ambassadeur in 
Rwanda. Sindsdien mag ze vier keer in de 
week een uurtje luchten en krijgt ze wat  
zonlicht te zien.”

Jarenlange strijd voor gerechtigheid in Rwanda
victoire ingabire
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id In groepjes overlegden managers uit de Kamer-
organisatie op maandag 8 juni in de Oude Zaal 
over het personeelsbeleid van de Kamer. Het 
onderwerp van de managementbijeenkomst 
‘Klaar voor de toekomst?’ was duurzame inzet-
baarheid. In een eerdere bijeenkomst, op 7 
november 2014, stond het thema ‘gezond’  
centraal, nu lag de focus vooral op ‘productief’ 
en ‘gemotiveerd’. De managers (MT-leden, 
diensthoofden en leidinggevenden) kregen  
presentaties over onder andere strategische  
personeelsplanning en overlegden met elkaar 
over de betekenis daarvan voor het personeels-
beleid van de Tweede Kamer.
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Het versterken van de betrokkenheid van 
nationale parlementen bij Europese besluit-
vorming. Dat is het doel van de COSAC, de 
conferentie van commissies voor Europese 
Zaken van nationale parlementen van de  
28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Van 
zondag 31 mei tot en met dinsdag 2 juni 
was er een COSAC-conferentie in de Letse 
hoofdstad Riga.

Namens de commissie voor Europese Zaken 
van de Tweede Kamer reisden onder anderen 
voorzitter Malik Azmani (VVD) en ondervoor-
zitter Michel Rog (CDA) naar Riga. Ook de 
voorzitter van de commissie voor Europese 
Zaken van de Eerste Kamer, Tineke Strik 
(GroenLinks), ging mee. Azmani gebruikte de 
bijeenkomst om contacten te leggen en te 
netwerken. “Zo kom je te weten wat de prio-
riteiten van de nationale parlementen zijn. 
Want samen kunnen we meer invloed uitoe-
fenen op besluiten in Brussel.” Collega 
Michel Rog valt hem bij: “De COSAC is vrij 
onbekend bij het grote publiek. Maar het is 
belangrijk om te weten op welke plekken we 
invloed kunnen hebben op de Europese 
besluitvorming.”

Voor CDA’er Rog, sinds kort ondervoorzitter 
van de commissie voor Europese Zaken, is de 
COSAC een belangrijk middel om de dialoog 
over Europese onderwerpen levendig te hou-
den. Wel viel het hem op dat de conferentie 
‘op z’n egeltjes’ verloopt. “Alles gaat heel 
voorzichtig, stapje voor stapje. Er zijn geen 

grootse vergezichten te herkennen. Het is  
me dan ook wel duidelijk geworden dat het 
grote Europabeleid niet in de COSAC wordt 
gewijzigd.”

Uitwisseling
De COSAC kan advies geven, maar neemt 
geen bindende besluiten namens de lidsta-
ten. Het voornaamste doel is het uitwisselen 
van informatie en het bespreken van onder-
werpen met een gezamenlijk belang. Vooral 
in de sfeer van het buitenlands en veilig-
heidsbeleid. Azmani: “We hebben bijvoor-
beeld gesproken over de grote politieke dos-
siers van dit moment, zoals de betrekkingen 
met Rusland en de migrantenstroom vanuit 
het zuiden.” Rog noemt ook de zwarte lijst 
van Europese politici die Rusland heeft opge-
steld. Deze politici mogen het land niet in. 
Op die lijst staan Tweede Kamerleden Louis 
Bontes en Michiel Servaes. “De COSAC heeft 
een verklaring uitgesproken tegen die Russi-
sche ban, een belangrijk signaal.”

Prioriteiten
Tijdens de COSAC stelde de Nederlandse 
delegatie voor om de Europese prioriteiten-
lijsten van nationale lidstaten te bundelen. 
Azmani: “Het gaat om een overzicht van de 
prioriteiten die nationale parlementen aan 
de hand van het jaarlijkse werkprogramma 
van de Europese Commissie vaststellen. Want 
dat is nog niet zo transparant. Een selectie 
van prioritaire dossiers maakt nauwere 
samenwerking tussen lidstaten mogelijk.  

Ik heb daarover een brief gestuurd naar 
Eurocommissaris Timmermans.” Ook kwam 
het voorstel aan de orde om de termijn voor 
het trekken van een ‘gele kaart’, een officieel 
bezwaar van lidstaten tegen een Europees 
voorstel, te verlengen van acht naar twaalf 
weken.

Europees voorzitterschap
Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, 
in de eerste zes maanden van 2016, zijn er 
ook twee COSAC-bijeenkomsten in Neder-
land. “Daarom ging er een bredere ambte-
lijke delegatie mee naar Riga. Want er komt 
veel kijken bij het organiseren van een 
COSAC-conferentie”, aldus Azmani. Volgens 
Rog is het een uitdaging om de Nederlandse 
COSAC-bijeenkomsten in 2016 levendiger te 
maken: “Misschien kunnen we soms beter 
niet met vertegenwoordigers van 28 landen 
bij elkaar gaan zitten, maar zaken eerst in 
kleine groepjes bespreken.”

Ook VVD’er Azmani vindt het interessant om 
te experimenteren met de vorm van de bij-
eenkomsten. “We willen het graag meer op 
de Nederlandse manier doen: discussiëren in 
kleinere kring, waarna je onderwerpen in 
een plenaire sessie kunt afkaarten. Dat 
nodigt deelnemers meer uit om mee te doen 
aan de discussies. Maar de precieze invulling 
is aan de politieke voorbereidingsgroepen 
van de zes parlementaire conferenties tijdens 
het Nederlandse EU-voorzitterschap.”

Platform voor discussie over Europa
cosac

Ināra Mūrniece spreekt tijdens de plenaire bijeenkomst van het COSAC op maandag 1 juni in Riga. Mūrniece is 
voorzitter van de Saeima, het Letse parlement, dat uit één Kamer bestaat.  Malik Azmani Michel Rog
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“Het is heel gezellig hier”, vertelt Ina  
Hogewind, een echte spraakwaterval. Op 
haar werkkamer zit ook collega Jenny met 
haar blindengeleidehond. De kamer wordt 
sinds kort opgesierd door een ansichtkaart 
met een goed leesbaar ‘25’ erop. Op  
donderdag 11 juni kreeg Ina haar zilveren 
koetsje omdat ze 25 jaar in dienst is bij de 
Tweede Kamer. 

Ina Hogewind (52 jaar) werkt bij de Dienst 
Verslag en Redactie. Daar controleert ze ver-
slagen van algemeen overleggen op lay-out 
en spelling. Ook is ze vaak aanwezig bij  
commissievergaderingen, waar ze een ruwe 
schets maakt van het debat. Haar collega’s 
werken dit document later uit, aan de hand 
van een geluidsopname. Ina stapte in 2004 
van de Griffie over naar de Dienst Verslag  
en Redactie. 

“De Kamer is de plek waar de grote besluiten 
vallen. Dat geeft energie, al is het ook wel-
eens spannend. Vijftien jaar geleden gooiden 
Koerdische demonstranten stenen door mijn 
raam aan het Plein. Toen ik wegkroop van-
onder mijn bureau, zag ik dat mijn computer 
besmeurd was met eigeel.”

De Tweede Kamer is zeer kritisch over het 
plan van de Europese Commissie om een 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) op te 
richten voor strafrechtelijke vervolging van 
fraude met EU-geld. Zo’n instituut tast  
volgens de Kamer de nationale bevoegd-
heid op dit gebied aan. 

De justitiewoordvoerders staken hun kritiek 
niet onder stoelen of banken tegenover 
Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie,  
Consumentenrechten en Gendergelijkheid), 
die de Tweede Kamer op donderdag 4 juni 
bezocht. De Tsjechische politica sprak met 
Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, 
met de rapporteur EOM Jeroen Recourt 
(PvdA) en andere leden van de commissie 
voor Veiligheid en Justitie.

Met de Voorzitter besprak Jourová naast  
het EOM ook de samenwerking tussen de 
Europese Commissie en de nationale parle-
menten, de ontwikkelingen rond vrouwen  

Zoon
“In 2012 heb ik veel steun ervaren van de 
Tweede Kamer toen mijn autistische zoon 
opgenomen werd in het ziekenhuis. De zorg 
voor autisten ligt me na aan het hart. Ik geef 
presentaties aan de universiteit van Leiden, 
waar ik het levensverhaal van mijn zoon kan 
vertellen. Ik vertel dan ook dat hij acht maan-
den lang stage heeft gelopen in de Tweede 
Kamer.” 

Drummen
Ina draagt een brace om haar polsen, omdat 
de pezen van haar duimen van nature zeer 
dun zijn. “25 jaar werken bij de Tweede 
Kamer levert je niet alleen een zilveren 
koetsje op, maar ook een zilveren brace”, 
grapt ze. De braces beletten haar gelukkig 
niet om haar grootste hobby te kunnen  
uitoefenen. Ina is een jazzliefhebber en sinds 
een paar maanden drumt ze in haar oude 
huisje in Schiedam. 

Ina verwacht dat haar functie er in de toe-
komst heel anders uit zal zien, omdat het 
proces van automatisering door zal zetten. 
“Maar ik sta er onbevangen in en zie wel  
wat er op me af komt.”

in topfuncties en de bescherming van per-
soonsgegevens. De woordvoerders beperk-
ten hun vragen tot het meest prangende 
dossier van de Eurocommissaris voor Justitie, 

het EOM. Naast inhoudelijke kritiek was  
er veel waardering voor de komst van de 
Eurocommissaris en haar open houding 
tegenover de Tweede Kamer.

Een drummende spraakwaterval

Kritiek op plannen voor Europees OM

jubileum

ontvangst
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jaar werk ik nu bij de 
CDA-fractie. Daar voel ik me 
heel prettig. Ik reageer direct 

vanuit mijn gevoel, maar bij een politieke 
partij moet je wat langer nadenken voordat 
je tot politieke standpunten komt. 

Het CDA is een warm nest en de Kamer voelt 
als mijn thuis. Vroeger was dat nog meer het 
geval. Toen zat ik bijvoorbeeld op een gang 
met iemand van de technische dienst, een 
PvdA’er, iemand van D66 en een journalist. 
Nu is alles in het gebouw veel strakker  
georganiseerd. Het gezamenlijke gevoel is 
daardoor wat op de achtergrond geraakt. 
Maar mede doordat ik al 25 jaar bij de 
bedrijfshulpverlening zit, ken ik door de  
hele Kamer mensen.”

“Bij het CDA ben ik begonnen als persoonlijk 
medewerker van Kamerleden, van Joost van 
Iersel tot Jack Biskop. Zo’n vijf jaar geleden 
werd mij gevraagd om een speciale afdeling 
voor groepsbezoeken bij het CDA op te zet-
ten. Nu werk ik drie dagen in de week als 
manusje-van-alles. Ik val in als collega’s ziek 
zijn en doe dingen die anders blijven liggen. 
Daarnaast ben ik stagebegeleidster. Ik vind 
het goed om de krachten, kwaliteiten en 
waarden van jongeren naar boven te halen.”

“Midden in de Spaanse Pyreneeën hebben 
mijn man en ik sinds 1992 een huis. Vroeger 
waren het twee hooischuren. Twintig jaar 
lang hebben we daar in de zomer veel fami-
lie en vrienden ontvangen, mede vanwege 
mijn liefde voor kinderen. Nu verhuren we 
het huis. Thuis in Den Haag ben ik vaak te 
vinden in Emma’s Hof, een binnentuin in het 
Regentessekwartier die sinds 2011 bestaat. 
De hele buurt is erbij betrokken en zorgt dat 
de tuin netjes blijft. Met buurtkinderen maak 
ik er herfststukjes of ik vertel hun het kerst-
verhaal, terwijl we van brooddeeg een kerst-
stal maken. Je vindt mensen van alle leeftij-
den in Emma’s Hof. Zelf lees ik er regelmatig 
de krant of help ik met het onderhoud.”

36

“Het CDA is als een  
warm nest voor mij”

“

Functie:	 Sinds	36	jaar	medewerker	CDA-fractieWoonplaats:	 Geboren	en	getogen	HaagsePersoonlijk:	 Getrouwd	met	een	DeenKarakter:		 Creatief	en	de	mouwen	opstropenKenmerk:		 Wervelwind
Opmerkelijk:	 Nam	samen	met	anderen	het	initiatief		 voor	BuitensKamers	en	de	CDA-Duiventil,			 de	gezelligheidsverenigingen	voor			 oudgedienden.

Mia Duijvestein, 64 jaar

De 

     Stoel
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“Geproefd aan 
leiding geven”

Esther Pronk is secretarieel medewerker bij 
de Dienst Informatievoorziening. Ze kijkt 
heel tevreden terug op haar deelname aan 
de talentenpool. 

“Af en toe was het best een heftig traject.  
Tijdens een rollenspel was ik leidinggevende 
en moest ik een gesprek voeren met iemand 
die niet helemaal lekker in zijn vel zat. Dat 
was een acteur die erg goed in zijn rol 
opging. Ik ben iemand die van zichzelf 
meteen verder wil en had dus meteen een 
oplossing paraat: een cursus timemanage-
ment voor de medewerker. Mijn les uit deze 
sessie was dat ik beter had kunnen doorvra-
gen. Dan had de medewerker zelf op zoek 
kunnen gaan naar een oplossing.”

Uitdagende opdrachten
Esther Pronk keek voor de talentenpool over 
de grenzen van haar eigen dienst. Zo hielp  
ze mee om een onderzoek door Utrechtse 
studenten naar Plein2 in goede banen te  
leiden. “Ook heb ik een IP-academie over 
marketing georganiseerd, waarvoor ik 
iemand met een goed verhaal voor de Kamer 
moest vinden. Uiteindelijk kwam ik terecht 
bij een persoon die jarenlang de marketing 
van de HEMA en Unilever heeft geleid. Zij 
heeft een boeiende presentatie gegeven 
waar veel animo voor was.”

Eigen kledingmerk
“Tijdens de laatste bijeenkomst kregen alle 
deelnemers aan de talentenpool een mooi 
vormgegeven tegeltje. Daarop stond een 
veelzeggende tekst van onze eigen leiding-
gevende. Op die van mij stond dat ik over 
tien jaar leiding geef aan een ontwerpafde-
ling van een (eigen) kledingmerk. Die tekst is 
nogal ‘out of the box’, maar misschien zit er 
wel wat in. Ik heb door de talentenpool 
geproefd aan leiding geven. Het smaakt naar 
meer. Ik wil me er graag verder in ontwikke-
len. Sinds anderhalf jaar is mijn hobby jurkjes 
maken. Dus wie weet werk ik over tien jaar 
bij een mode-imperium en ben ik daar  
verantwoordelijk voor de ontwerpen.”

‘Je kijkt constant 
in een spiegel’ 

Natacia Hira Sing, communicatiemedewer-
ker bij de Dienst Communicatie, heeft door 
de talentenpool veel geleerd over leider-
schap.

“Iedere persoon vraagt om een eigen manier 
van leidinggeven. Sommige mensen hebben 
een heel directe benadering nodig, andere 
meer sturing, sommige mensen zijn meer 
gefixeerd op de regels en weer andere heb-
ben vooral behoefte aan bevestiging. Als je 
alles aanpakt volgens je eigen manier van 

werken, bereik je in de praktijk niet veel.  
Tijdens verschillende modules heb ik veel 
geleerd over leiderschap, maar ook over bij-
voorbeeld gesprekstechnieken, teamontwik-
keling en leidinggeven vanuit een visie. We 
kwamen dan met alle deelnemers aan de 
talentenpool twee dagen bijeen. De eerste 
dag kregen we theorie, de tweede dag 
bestond uit praktijkopdrachten met acteurs.”

“Door de talentenpool kijk je continu in een 
spiegel. Zo leer je heel intensief waar je 
kracht en kwaliteiten liggen en wat je valkui-
len zijn. Dat is niet alleen goed voor mijn 
persoonlijke ontwikkeling, maar het is ook 
iets waar de organisatie baat bij heeft. Toen 
mijn toenmalige diensthoofd mij vroeg om 
mee te doen aan de talentenpool, was ik  
net teamleider geworden bij de afdeling 
Bezoekers & Informatie. Ik kon dus meteen  
voorbeelden uit de cursus toepassen op de  
praktijk. Inmiddels heb ik een andere functie, 
maar ook daarop kan ik de lessen goed  
toepassen, bijvoorbeeld door heel concreet 
te formuleren wat ik van iemand verwacht en 
binnen hoeveel tijd.”

“Van nature ben ik iemand die altijd bezig is, 
thuis en op het werk. Ik heb geleerd om ook 
eens rustig terug te kijken en te genieten van 
wat ik bereikt heb. Vooral ook van de 
momenten waarop alles goed loopt en je 
even niets te doen hebt. En dat werkt, zowel 
thuis als op het werk. Ik ben blij dat ik deze 
unieke kans aangegrepen heb.”

‘Een leerzaam en soms heftig traject’
talentenpool

De deelnemers aan de talentenpool presenteerden maandag 1 juni in een slotbijeenkomst hun ervaringen. Met de talentenpool hebben 
acht medewerkers het afgelopen jaar veel geleerd over het leiding geven, in de theorie en in de praktijk. Sommigen kregen meer  
coördinerende taken binnen hun dienst. Anderen werkten mee aan projecten, overal in de Kamerorganisatie. Een voorbeeld hiervan was 
de aansturing van zeventig vrijwilligers van de Parlementaire NAVO-Assemblée, eind vorig jaar in Den Haag. Twee deelnemers aan de 
talentenpool blikken terug op wat ze geleerd hebben.

In Kamerbode 26 van 2014 stonden de  
ervaringen van drie andere talenten en in 
Kamerbode 5 van hetzelfde jaar werden alle 
acht deelnemers geïntroduceerd: Leonie  
Tijdink (adjunct-griffier bij de commissie voor 
Infrastructuur en Milieu), Samira Kleijn 
(senior voorlichter bij de Stafdienst  

Communicatie), Rianne Hogendorf (perso-
neelsconsulent bij de Stafdienst Personeel en 
Organisatie), Esther Pronk (managementas-
sistent bij de Dienst Informatievoorziening), 
Natacia Hira Sing (communicatiemedewerker 
bij de Dienst Communicatie), Monique Peen 
(adjunct-griffier bij de commissie voor Econo-

mische Zaken), Claire Baksteen (beveiligings-
beambte bij de Beveiligingsdienst) en Mandy 
van der Zalm (secretaresse van de Griffier, 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden).
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Nieuwe  
wetgevings- 
 kalender

praktischdat verklaar en beloof ik

De totstandkoming van wetgeving is 
sinds kort bij te houden via wetgevings-
kalender.overheid.nl. Hier staat infor-
matie over nieuwe wetten en AMvB’s. 
Ook kun je zien welke EU-richtlijnen 
Nederland nog moet implementeren.

In de rubriek ‘Wetgeving in wording’ kun 
je de totstandkoming van wetten en 
AMvB’s in de gaten houden. In de rubriek 
‘Inwerkingtredingen’ vind je naderende 
inwerkingtredingen of recente inwerking-
tredingen van wetten en AMvB’s. Voor 
Europese wet- en regelgeving is er de 
rubriek ‘Implementatie EU-richtlijnen’. 

» Meer informatie en aanklikbare links op  
http://plein2/wetgevingskalender

Op maandag 8 juni werden drie Kamerambtenaren officieel beëdigd door de Griffier van de Tweede Kamer, 
Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Op de foto vanaf links: Peter van Wensem (hoofd van de Stafdienst Commu-
nicatie, zie het kennismakingsinterview in Kamerbode 7 van 2015), Griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, 
Sébastian Menninga (tijdelijk redacteur bij de Stafdienst Communicatie), Annemarijke de Vos (adjunct-griffier 
bij de commissie voor Economische Zaken) en Louwrens van Slooten (hoofd Stafdienst Personeel en Organisatie).

Wat vind jij van de Kamerbode en Plein2? 
Lees je alle artikelen of scan je alleen wat 
voor jou interessant is? Wil je meer poli-
tieke berichten of juist meer human inte-
rest? Doe mee aan het lezersonderzoek. 
Met jouw reactie kunnen wij de Kamerbode 
en Plein2 ook in de toekomst laten voldoen 
aan de behoeften van Kamerbewoners.

Vanaf maandag 15 juni vind je een link naar 
de digitale enquête in het mededelingenblok 
op Plein2. In negen minuten tijd kun je de 
vragen invullen. Voorzien onze media in  
de behoeften van de Kamerbewoners? Het 
onderzoek levert daarover waardevolle  
informatie op voor de redactie. Vul de 
enquête uiterlijk vrijdag 19 juni in.

De Stafdienst Communicatie doet elke twee 
jaar een onderzoek onder lezers van de 

lezersonderzoek

Geef je mening 
over Kamerbode 
en Plein2 

Kamerbode en Plein2. Sinds het laatste 
onderzoek zijn er verschillende veranderin-
gen geweest. Zo heeft Plein2 een nieuwe 
vormgeving gekregen en nieuwe functies.  
De Kamerbode heeft er sinds mei 2014 een 
digitale afdeling bij (Kamerbode+ op Plein2). 
Sindsdien verschijnt de gedrukte Kamerbode 

bovendien eens per twee weken in plaats 
van elke week en bevat hij veel meer artike-
len. Is de redactie inderdaad op de goede 
weg? Het woord is aan jou.

» Zie het mededelingenblok op Plein2 of geef je mening direct  
via http://plein2/enquete
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Kamerbode tweewekelijks nieuwsblad van de  

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Deadline volgende Kamerbode dinsdag 23 juni 2015 

voor 15.00 uur 

Redactie Dick Boersema (eindredactie),  

Willem Boersma en Sébastian Menninga

Contact met de redactie toestel 3015,  

e-mail: redactie@tweedekamer.nl 

Ontwerp en opmaak Jasper Fruitema en 

Henk van der Velden

Fotografie Hans Kouwenhoven en Jeroen van der Meyde

Uitgave Stafdienst Communicatie 

Druk Xerox/OBT, Den Haag

colofon

Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd worden 
zonder toestemming van de uitgever.

Sinds enige tijd moet iedereen die als gast 
het Kamergebouw bezoekt en niet over een 
Kamerpas beschikt door de scanapparatuur. 
Ook moet zo’n bezoeker altijd opgehaald 
en weggebracht worden door een Kamer-
bewoner.

Alle ingangen (Binnenhof 1a, Lange 
Houtstraat 1, Lange Poten 4 en Plein 2) zijn 
voorzien van scanapparatuur. Bezoekers heb-
ben alleen toegang tot het Kamergebouw als 
zij van tevoren zijn aangemeld met behulp 
van het bezoekersregistratieformulier op 

Plein2. Gasten moeten worden opgehaald bij 
de ingang die is aangevinkt op het formulier, 
of in de Statenpassage. Ze moeten na afloop 
van hun bezoek ook weer worden terug-
gebracht naar een uitgang of naar de Staten-
passage. Gasten moeten altijd hun identi-
teitsbewijs kunnen tonen.

Groepen
Groepsbezoeken van meer dan vijf gasten 
kunnen uitsluitend nog via ingang Lange 
Poten 4 naar binnen. Bij evenementen stelt 
de Beveiligingsdienst vooraf vast hoe de con-

trole op de toegang zal zijn. Verzoeken tot 
uitzonderingen kunnen worden voorgelegd 
aan de teamleider van dienst van de Beveili-
gingsdienst (toestel 2141) of aan Kees Kuijs-
ten, coördinator Entreemanagement (e-mail-
adres: c.kuijsten@tweedekamer.nl).

Met deze bijgestelde maatregelen komt er 
vooralsnog een einde aan de uitgangspunten 
van het zogenoemde vierstromenbeleid. Bij 
dit beleid was er een onderscheid tussen 
gekende en ongekende bezoekers. Dit 
onderscheid is nu dus vervallen.

beveiliging 

open dag 

Elke bezoeker gescand

Stadhouders kamer open op Haagse architectuurdag
Op zaterdag 20 juni 2015 is de Dag van de 
Architectuur in Den Haag. Ook de Tweede 
Kamer opent deze dag haar deuren voor 
het publiek. Bij hoge uitzondering is dan de 
Stadhouderskamer geopend.

Bezoekers krijgen een rondleiding door de 
Oude Zaal en kunnen ook rondkijken in de 
omliggende vertrekken, zoals de Koffiekamer 
en de Rooksalon. De rondleiders zijn mede-
werkers van de Kamer. Zij vertellen alles over 
de rijke geschiedenis van de Kamer, maar 
ook over het huidige gebruik van deze zalen.

De Stadhouderskamer (zie foto) is zelfs voor 
veel Kamerbewoners onbekend terrein. In 
deze ruimte voerden informateurs Henk 
Kamp en Wouter Bos in 2012 de formatie-
onderhandelingen voor een nieuw kabinet. 
Ooit was het de werk- en ontvangstkamer 
van stadhouder Willem V. Op wat technische 
aanpassingen en nieuwe stoelen na, ziet de 
Stadhouderskamer er nog precies zo uit  
als toen stadhouder Willem V van Oranje -
Nassau hem in 1790 gebruikte.

Aanmelden
Voor de rondleidingen kun je je aanmelden 
op de website van de Dag van de Architec-
tuur: www.dvda-denhaag.nl. Daar vind je 
ook een overzicht van andere bijzondere 

plekken om te bezoeken in den Haag,  
zoals de Haagse Toren (het Strijkijzer), het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en het nieuwe Sijthoff-
gebouw. 
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Wie Percy Vorst (40 jaar) werkt als medewerker administratie & beheer bij de Stafdienst Personeel en Organisatie. Schuldhulpverlening “In 
2012 was ik een tijdje werkloos. Ik besloot om meer maatschappelijk werk te gaan doen. Toen ik hoorde dat er in mijn woonplaats Amsterdam grote 
behoefte was aan vrijwillige schuldhulpverleners, heb ik me meteen aangemeld.” Maatje “Na een interne opleiding ben ik gekoppeld aan een 
‘maatje’, een persoon met schulden die ik voor maximaal een jaar begeleid. Ik kom één keer in de week op bezoek bij mijn maatje. Eerst zorg ik ervoor 
dat de administratie op orde komt. Vervolgens laat ik mijn maatje zelf contact zoeken met de schuldeisers. Mijn strategie is om ze daarop voor te 
bereiden door middel van een rollenspel.” Handbal “De grootste voldoening krijg ik wanneer ik mensen kan laten inzien dat ze meer kunnen dan 
ze zelf vermoeden. Dat probeer ik als handbaltrainer ook over te brengen op de jonge talentjes aan wie ik wekelijks lesgeef op de handbalschool in 
Raalte. Zelf speel ik trouwens geen wedstrijden meer. Dat deed ik vroeger wel op hoog niveau, in de eerste divisie.”

mijnkamerbode

 ‘Mensen kunnen meer 
    dan ze zelf vermoeden’


