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MNR-leden kregen de kans om een ‘kijkje achter de schermen’ te nemen bij de Tweede Kamer in de 

vorm van een informeel en interactief werkbezoek. Dertig MNR-leden hebben deelgenomen aan dit 

werkbezoek. Om 13.00 uur werden wij ontvangen door Maya Visser en begeleid naar de 

Troelstrazaal, een mooie, grote vergaderzaal. Onze gastheer, Mark van der Leeden (griffier van de 

commissie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) heeft ons daar ontvangen. Stuurgroep lid, 

Marjorie Teunis, leidde het gesprek met Mark kort in, vervolgens hield Mark zijn verhaal over zijn 

werk en de werkwijze binnen de Tweede Kamer. 

Mark begon met een korte geschiedenis over het 

gebouw van de Tweede Kamer. Zo vertelde hij dat 

de ‘De Troelstrazaal’,  hoort bij het 

‘nieuwbouwdeel’ van de Tweede Kamer. Bij de 

Tweede Kamer werken momenteel ongeveer 

1300 mensen. De helft hiervan, werkt bij de 

verschillende fracties; iets minder dan de helft 

hiervan zijn ambtenaren, de zogenoemde ‘hoge 

college van staat’ en ongeveer 100 tot 150 

mensen zijn politieke journalisten. Verder zijn 

circa 60 griffiers hier werkzaam, die elk bij een 

eigen commissie horen.  

Vanuit een MNR-lid kwam de volgende vraag: “wat vind jij als griffier van het feit dat jij nu met ons, 

(rijks)ambtenaren, in gesprek gaat? Het is toch de regel dat ambtenaren en Tweede Kamerleden, niet 

met elkaar in gesprek mogen over bepaalde kwesties?” Mark vindt dat het moet kunnen, zo vertelt 

hij dat de volgende dag een briefing plaats vindt over de woningcorporatie Vestia, aan de hand van 

een door ambtenaren ingezonden brief, waarin de kwestie wordt aangekaart. Het mag eigenlijk niet, 

merkt Mark op, omdat deze kwesties eerst langs de minister van het desbetreffende ministerie 

moeten, maar in bepaalde gevallen moet het volgens hem wel kunnen. Zijn er dan ook regels voor 

griffiers wat betreft het omgaan met journalisten, mogen zij feitelijke informatie verstrekken aan de 

pers? Feitelijke informatie over bepaalde kwesties verstrekken mag altijd, volgens Mark, omdat die 

informatie toch beschikbaar wordt gesteld 

op onder andere de website van de 

Tweede Kamer. Het is de vertrouwelijke 

informatie waar voorzichtig mee dient te 

worden omgegaan en daar zijn inderdaad 

bepaalde regels voor. Hoe zit het dan met 

de functie van griffier, vraagt een MNR-lid. 

Dat lijkt toch een redelijk ‘beperkte’ 

functie te zijn. Volgens Mark is dit niet zo: 

“In de politiek zijn er veel regels en 

eigenlijk is het alleen maar bezig zijn met 

het gebruik of juist misbruik van deze 



regels. Juist daarom is het zo boeiend.’’ 

Na het gesprek met Mark van der Leeden kregen wij de kans om een plenaire Kamervergadering bij 

te wonen. Dit was vooral interessant omdat ‘live’ te zien was hoe debatten gevoerd worden en er 

natuurlijk veel bekende gezichten voorbij kwamen. Er komen verschillende  Kamervragen aan bod: 

de jeugdinrichting Den Hey-Acker, waarvan wordt gezegd dat het een ‘tikkende tijdbom’ is,  de 

benzinekwestie , ‘benzine moet betaalbaarder worden’ en de vraag of politieagenten niet een beter 

salaris  moeten krijgen en dit allemaal in  drie kwartier. 

Vervolgens werden wij opgehaald door Mark van der Leeden voor een rondleiding in het Tweede 

Kamergebouw. Tijdens deze rondleiding kregen wij onder andere de Oude Vergaderzaal te zien, een 

prachtige grote en kleurrijke zaal, de zogenoemde ‘rooksalon’ (naast de Oude Vergaderzaal) waar de 

mannen uit de politiek na afloop van vergaderingen konden roken en de zogenoemde 

Handelingenkamer. In de Handelingenkamer worden alle handelingen van de plenaire zaal 

vastgelegd, al sinds 1848. 

Na deze rondleiding, werden wij terug 

geleid naar de Troelstrazaal voor de 

interactieve discussie met twee 

Kamerleden: Wassila Hachchi (D66) en 

Pierre Heijnen (PvdA). MNR-leden werden 

hierbij uitgenodigd om hun vragen te 

stellen aan deze twee Kamerleden. 

Interessant is dat beide Kamerleden een 

rijksambtelijke achtergrond hebben; Pierre 

Heijnen was een aantal jaren als 

beleidswerker werkzaam bij een ministerie 

en heeft ook bij Gemeente Den Haag 

gewerkt. Wassila Hachchi is in het verleden bij het ministerie van Defensie en het ministerie van 

Economische Zaken werkzaam geweest. Eén van de vragen van de MNR-leden aan Heijnen was: 

“Voelt u nog binding met de Gemeente?” Heijnen antwoordt volmondig ja. “Als je bij de Gemeente 

werkt heb je vooral veel contact met volksvertegenwoordigers, dat vind ik erg interessant. Zowel het 

werken bij de Gemeente als bij de Tweede Kamer is erg leuk en aan te raden.” Wat is dan het grote 

verschil tussen werken bij de Tweede Kamer en werken bij een ministerie? Hachchi: “Je zit dicht bij 

het politieke vuur. Hier binnen de politiek kun je ideeën aandragen die bij jouw politieke partij 

passen. Bij de rijksoverheid krijg je ideeën van anderen en werk je deze uit. Daarin heb je minder 

vrijheid. Ook sta je als Kamerlid continue in de spotlights; als rijksambtenaar niet. Je moet daarom 

voortdurend scherp zijn.” Heijnen: “Bij de Tweede Kamer krijg je vooral te maken met 

representanten. Binnen de gemeente krijg je vaak met de burgers zelf te maken. Bij de Tweede 

Kamer houd je je ook met de grotere vraagstukken bezig: je bent je veel meer bewust van de relatie 

tussen wat er hier in Nederland speelt en wat er in de wereld gebeurt.” 

Op de vraag hoe zij tegen doelgroepenbeleid aankijken, antwoordde Hachchi als volgt: binnen haar 

fractie ervaren de leden de verschillen tussen mensen juist als rijkdom, het is goed voor het beleid. 

De manier waarop je de kwaliteit die diversiteit met zich meebrengt inzet, daar verschillen de 

meningen over.  



Aan beide Kamerleden werd de vraag voorgelegd hoe het staat met de werkdruk en of deze is 

toegenomen sinds de opkomst van ’social 

media’. Heijnen: “Ja, het verhoogt zeker 

de werkdruk. Er moet tegenwoordig 

overal meteen op gereageerd worden. 

Cohen, bijvoorbeeld, voelde zich wat dat 

betreft niet helemaal op zijn plaats. Toch 

moet je er mee leren leven en het leren 

benutten.” Hachchi ziet de opkomst van 

‘social media’ vooral als iets positiefs. 

“Het is een goede manier om het contact 

met mensen, experts, dus het veld, te 

onderhouden. Facebook, Linkedin en 

Twitter gebruik ik allemaal. Mensen kunnen kort en bondig een vraag stellen en jij kunt er meteen op 

reageren en diegene van de juiste informatie voorzien. Zo wordt er een brug gebouwd tussen 

Kamerleden en burgers.” Het gesprek met deze twee Kamerleden duurde nog enige tijd voort, het 

voert te ver om dat in dit impressieverslag te beschrijven. Het was leuk en interactief. 

Het werkbezoek aan de Tweede Kamer was geslaagd, met een goede opkomst en serieuze 

belangstelling vanuit de MNR-leden. Het was interessant om de ‘Tweede Kamer’ van een andere kant 

te bekijken. Er waren positieve reacties van de deelnemers na afloop, ze gaven aan dat dit een 

leerzame middag was geweest en zeker een vervolg mag krijgen. 


