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Geachte mevrouw Lucas, beste Anne-Wil, 

 

Je eerste woorden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer waren als volgt: “Ik heb 

besloten mijn maidenspeech op dezelfde wijze in te vullen als ik voornemens ben om 

mijn Kamerlidmaatschap in te vullen: sterk op de inhoud, met als doel Nederland bij 

iedere beslissing die hier wordt genomen een beetje mooier, beter en eerlijker te 

maken. Daarom schakel ik nu over op de inhoud.” Om direct verder te gaan met je 

inbreng over het Drinkwaterbesluit. Je afsluitende woorden zijn min of meer 

hetzelfde; “onmiddellijk de inhoud in.” Het grote verschil tussen toen en nu is je 

uitgangspositie, de plek van waaruit je Nederland mooier, beter en eerlijker wil 

maken. Niet langer vanuit de politiek, maar vanuit de praktijk. Daar gaat jouw hart 

écht sneller van kloppen.  

 

Dat past bij je nuchtere Friese instelling. Al kom je oorspronkelijk uit de Achterhoek, 

die ‘doe-maar-gewoon-mentaliteit’ zit er van huis uit in. In een interview gaf je aan 

dat je ouders weinig ophebben met het Binnenhof. Je man is trots, maar zegt af en 

toe: doe maar gewoon. En in Bakkeveen vragen ze niet naar de politieke situatie, 

maar waarom je geen klaar-over bent.  Jouw motto, zoals je dat verwoordde toen je 

Kamerlid werd: ‘Er zijn genoeg mooie plannen, maar ze moeten wel worden 

uitgevoerd.’ Voor jou geen abstracte vergezichten, maar tastbare oplossingen dicht bij 

de mensen.  

 

In het Kamerwerk lag jouw focus dan ook op de praktische uitwerking van wetten en 

regels, en minder op het politieke spel. In de commissie Sociale Zaken hield je je 

onder meer bezig met technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In dat 

kader zat je in een begeleidingsgroep van een onderzoek van het Rathenau Instituut 

over robotisering op de arbeidsmarkt. In de commissie Onderwijs maakte je je sterk 

voor het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. Ook het dossier ‘een leven 

lang leren’ kon op je belangstelling rekenen. Je leidde een delegatie naar de Europese 

kampioenschappen Vakmanschap in Lille – de zogenoemde EuroSkills. Samen met 

Tanja Jadnanansing was je onder de indruk van de deelnemers, van hun concentratie 

en bevlogenheid.  

 

Beste Anne-Wil, 

 

Mannen zeggen soms tegen je dat je net een vent bent – jouw eigen citaat! Je vindt 

jezelf soms te zakelijk en oplossingsgericht. Ik ben ervan overtuigd dat je juist díe 



kwaliteiten nodig hebt in jouw nieuwe rol, als programmamanager bij StartupDelta. 

Ik wens je daarbij veel succes.  

 

 


