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Geachte heer De Lange, beste Leendert, 

 

Ik kan het niet laten om even terug te komen op een zin uit je 

afscheidsbrief. Je schrijft namelijk dat het vandaag, met het 

zomerreces voor de deur, een gepast moment is om afscheid te 

nemen van de Tweede Kamer. Maar je weet hoe ik er over denk: 

het gepaste moment om afscheid te nemen van de Kamer is bij 

verkiezingen.  

 

In 2015 ben je in de Tweede Kamer gekomen. 

In de afgelopen vier jaar heb je je als Kamerlid ingezet voor onder 

meer geestelijke gezondheid, patiëntveiligheid en e-health. 

Het zijn onderwerpen die dicht bij de mensen staan. 

Voor jou is dat een voorwaarde voor of misschien wel de kern van 

politiek bedrijven. 

Dat zei je ook in je maidenspeech.  

 

In diezelfde maidenspeech klonken ook jouw liberale ideeën luid 

en duidelijk door.  

 



Je staat bekend als iemand die de materie wil beheersen, die wil 

meten, die grip wil krijgen op de cijfers van het ministerie van 

VWS.  

Je staat ook bekend als een nauwgezet Kamerlid, dat zijn dossiers 

op orde had.  

Het is die vasthoudendheid, die ervoor heeft gezorgd dat de 

minister van VWS voortaan verplicht voortgangsrapportages naar 

de Kamer stuurt, over het probleem van de krappe arbeidsmarkt 

in de zorg.  

 

Beste Leendert, 

 

Al 20 jaar ben je actief in de politiek en het bestuur.  

Je zei het al in je afscheidsbrief: het gaat in de politiek altijd om 

mensen.  

Je vertrekt nu uit de Kamer, maar niet uit de politiek. Je gaat naar 

de lokale politiek – wat dichter bij de mensen.  

Je hebt een eigen adviesbureau gehad met de naam: ‘Leendert 

luistert’; deze slogan zal je, in je nieuwe functie, zeker van pas 

komen.  

 

Ik wens je veel succes in Wassenaar. 

Het ga je goed. 

 

 



 

 

 


