
| About LexisNexis | Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © 2022 LexisNexis

 

Date and Time: Monday, November 21, 2022 10:05:00 CET

Job Number: 184491510

Document (1)

1. Tweede Kamer zoekt een griffier die de Haagse grillen begrijpt

Client/Matter: -None-

Search Terms: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022

Search Type: Natural Language 

Narrowed by: 

Content Type Narrowed by
News Timeline: Vorige 2 Jaren (Na november 21, 2020)

http://www.lexisnexis.com/about-us/
http://www.lexisnexis.com/en-us/terms/privacy-policy.page
http://www.lexisnexis.com/terms/general.aspx
http://www.lexisnexis.com/terms/copyright.aspx
https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:66X2-HJR1-DY0X-938C-00000-00&idtype=PID&context=1516831


 

Tweede Kamer zoekt een griffier die de Haagse grillen begrijpt

Eindhovens Dagblad.nl
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  Elke week schrijft politiek verslaggever Hans van Soest over wat er speelt in Den Haag in Onder Politici. Deze 
week: de Haagse mores zijn lastig te doorgronden voor buitenstaanders.

De Tweede Kamer vormt een aparte biotoop met eigen regels en omgangsvormen. Nieuwkomers moeten zich snel 
aanpassen of ze botsen met de parlementaire cultuur. Het vertrek van griffier Simone Roos kan daar niet helemaal 
los van worden gezien.

Deze week werd in het Kamergebouw het parlementaire jaarboek 2022 gepresenteerd. Die presentatie is elk jaar 
een reünie voor oud-Kamerleden en -personeel, die na afloop bijkletsen. De gesprekken gingen nu maar over één 
ding: ‘het gedoe’. De voltallige leiding van het Kamerpersoneel heeft het werk neergelegd. In een afscheidsbrief 
had Roos geklaagd over de ‘politiek-ambtelijke verhoudingen en omgangsvormen’.
De oudgedienden keken het hoofdschuddend aan. Het aanzien van het parlement bladdert al jaren af: ruziënde 
Kamerleden, te veel debatten die over de Kamer zelf gaan, Kamervoorzitter Vera Bergkamp waar slecht naar wordt 
geluisterd. En nu ook nog een openlijk arbeidsconflict met het personeel?
Renata Voss vertrok na vier jaar
Roos is de tweede griffier op rij die opstapt. In 2017 was het Renata Voss die na twee jaar vertrok. Roos hield het 
vier jaar vol. Opvallend, want griffier was altijd een baan voor het leven. De griffier is de hoogste ambtenaar bij de 
Tweede Kamer en heeft de leiding over de organisatie en het personeel. Sinds 1815 zijn er slechts zestien griffiers 
geweest. Vrijwel altijd ambtenaren die opgroeiden aan het Binnenhof en alle ongeschreven regels kenden. 
Voorgaande griffiers als Jacqueline Biesheuvel en Willem Hendrik de Beaufort hebben nog altijd warm contact met 
Kamerleden. Er was een hechte band tussen de politieke en de ambtelijke leiding.
Maar zo’n tien jaar geleden bereikte de verzakelijking van de overheid ook het parlement. Kamerleden klaagden 
over slechte toelevering van stukken en inflexibele medewerkers. De Algemene Bestuursdienst (ABD) deed 
onderzoek. In december 2014 werd dat rapport (‘Meer verzakelijking en verdere professionalisering’) vertrouwelijk 
gedeeld. Er heerste volgens de ABD een ‘familiecultuur’ bij de ambtelijke diensten. Er werd te langzaam gewerkt en 
het werd tijd voor een ‘actief mobiliteitsbeleid’ (consultanttaal voor: mensen naar de uitgang begeleiden).
Griffier van buiten de Kamer
Er volgde een reorganisatie en voortaan kwam de griffier van buiten de Kamer. Voss werkte bij onderwijsbesturen. 
Roos had ervaring op diverse ministeries. Ook andere leidinggevenden werden via de ABD aangezocht. Maar 
alleen een nieuwe ambtelijke leiding vond de Kamer niet genoeg. Toen Khadija Arib in 2016 Kamervoorzitter werd, 
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eiste de Kamer per motie ‘voortvarende en krachtige’ uitvoering van de aanbevelingen uit het ABD-rapport.De 
ingewikkelde Haagse mores in een notendop: ambtenaren moeten iets terug durven zeggen tegen politici, maar 
ook niet te veel
Volgens een toenmalig lid van het presidium (het dagelijks bestuur dat bestaat uit de Kamervoorzitter en 
Kamerleden van de grootste partijen) ging Arib dat zelf doen. ,,Ingrijpen was nodig. Van duur betaalde ambtenaren 
mag je iets verwachten. Maar ambtenaren die haar tegenspraken, werkten voortaan in een lege bezemkast.”
En die professionalisering kende ook nadelen, vinden politici nu. Dat de griffier, die de baas is over de ambtenaren, 
niet ingreep toen Arib zich met haar werk bemoeide, noemen ze bijvoorbeeld ‘onbegrijpelijk’. Daar ís ze toch voor, 
zegt een oudgediende. Maar blijkbaar is dat toch lastig voor wie de Kamermores niet kent. ,,Er zitten nu van die 
ABD-types”, zegt een zittend Kamerlid. ,,Ze hebben wel verstand van managen, maar ze ontberen politiek gevoel 
en hebben geen ervaring met de omgang met politici. Wij zijn allemaal characters, daar moet je tegen kunnen. Voor 
wie dat niet gewend is, is dat misschien lastig.”
Kalmte
Deze week sloot de Binnenhoffamilie de rijen weer. Fractievoorzitters grepen in om te voorkomen dat het aanzien 
van de Kamer nog verder beschadigde. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kan blijven. En ook medewerkers 
maanden elkaar tot kalmte.
De voorzitter van de ondernemingsraad die zei dat het personeel geen vertrouwen meer had in het presidium, 
legde zijn functie neer.
De ingewikkelde Haagse mores in een notendop: ambtenaren moeten iets terug durven zeggen tegen politici, maar 
ook niet te veel.
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