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Inhoudsopgave

Leeswijzer

Het jaarverslag heeft de titel ‘Kritisch op koers naar de toekomst’ meegekregen. Meer dan 
ooit tevoren stond 2008 in het teken van verandering van koers, kritisch kijken naar het 
eigen functioneren en de blik gericht op dat ene doel: de Tweede  Kamer en al haar leden 
zo goed mogelijk ondersteunen in het werk van medewetgever, controleur van de regering 
en volksvertegenwoordiger. 
Om het de lezer gemakkelijk te maken, is gekozen voor een magazineachtige opbouw. De 
lezer kan in elk hoofdstuk die elementen eruit pikken die hem of haar het meest interes-
seren. Al met al is het een jaarverslag geworden dat uitgebreid  verantwoording aflegt over 
keuzes en beleidsmaatregelen die in 2008 zijn genomen. 
De Tweede Kamerorganisatie wordt gedragen door mensen. Daarom treft de lezer in dit 
jaarverslag her en der citaten van medewerkers aan, die een bijdrage hebben geleverd 
aan de  ondersteuning. Op wat voor werkterrein en –niveau dan ook. Ook kijken de twee 
directeuren en de Griffier in interviews terug op 2008. 
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Voorwoord 

Het parlementaire proces ondersteunen en versterken door het bieden van politiek 
 neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van alle Kamerleden in alle facetten van 
hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteit is leidend voor de ambtelijke 
organisatie.

Dit impliceert heel eenvoudig, dat de ambtelijke dienstverlening zich richt naar de wen-
sen en eisen van het parlementaire proces. Een proces dat steeds veeleisender wordt en 
waarbij steeds meer moet, eerder en sneller. De media treden op als scherprechters om de 
 politieke daadkracht te beoordelen en de burger is gewend geraakt aan een technologie 
die het mogelijk maakt om 24 uur per dag en zeven dagen in de week maatschappelijk 
 actief te zijn. Waar de roep om ‘corporate governance’ maatschappelijk luid klinkt, ver-
wacht de burger ook in het parlementaire proces een hoge mate van transparantie. 
Dit alles maakt het parlementaire proces in de Tweede Kamer complex. Om in deze 
 omstandigheden Kamerleden zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de ambtelijke 
 organisatie een kritische blik nodig op het eigen functioneren. Tegelijkertijd moet de blik 
gericht zijn op de toekomst. Om het hoofd te kunnen blijven bieden aan veranderende 
 eisen van het parlementaire proces zijn investeringen nodig. Om de voortgang van het 
 parlementaire proces te garanderen, is hoogwaardige kennis nodig. De financiële midde-
len zijn echter schaars, dat vraagt lastige keuzes van het Managementteam. 
De Tweede Kamerorganisatie laat zich daarom in 2008 omschrijven als een schip dat goed 
op koers ligt, maar niettemin met alle hens aan dek. Dit jaarverslag beschrijft informatief 
welke keuzes in 2008 zijn gemaakt om koers te houden. Om de ambtelijke organisatie 
toe te rusten voor de ondersteunende taken die haar morgen en in de verdere toekomst 
wachten.

Veel leesplezier gewenst.

Jacqueline E. Biesheuvel-Vermeijden
Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Het politieke bedrijf zindert. Geen moment is hetzelfde aan Plein 2.  Politici 

kennen geen gangbare kantoortijden. Onvoorziene zaken kunnen ieder 

 moment beslissingen vragen van bewindslieden en volksvertegenwoordi-

gers. De ambtelijke organisatie speelt hier zo goed mogelijk op in. Ook 2008 

laat een Kamerorganisatie zien die volop in beweging is.

Taakstelling ter hand genomen

De overheid kan kleiner en efficiënter. Dat is een van de doelstellingen van het kabinet-
 Balkenende IV. Het Presidium besluit dat de ambtelijke ondersteuning van de Tweede 
 Kamer meedoet met een taakstelling van 5 procent. Eind 2011 moet – vergeleken met          
1 januari 2007 – het aantal ambtenaren in de Tweede Kamerorganisatie zijn teruggebracht 
met 28,3 fte (5 procent). Het Presidium legt eind 2007 de uitvoering van de taakstelling in 
handen van het Managementteam. 
Voor de uitwerking van het besluit roept het Managementteam een werkgroep in het   leven. 
Deze komt met voorstellen voor fte-besparende maatregelen. Zonder de kaasschaaf-

1.1

methode te hanteren. Zonder gedwongen ontslagen. De werkgroep stelt in de concept-
lijst een aantal organisatiebrede maatregelen voor. Na bespreking van de voorstellen in 
de  directies besluit het Managementteam dat gekeken wordt naar bezuinigingsmogelijk-
heden in de informatieketen, de ondersteuning van het Managementteam en de  directies, 
de logistiek en door standaardisering van de dienstverlening.

Tweede Kamerorganisatie ‘beperkt doelmatig’

Het Presidium van de Tweede Kamer verzoekt in 2007 het onderzoeksbureau Berenschot 
een quick scan uit te voeren naar de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie. In de 
rapportage stelt het bureau, dat de rol van het Presidium duidelijk anders moet zijn dan die 
van het Managementteam. De eerste is toezichthouder op de ambtelijke organisatie. De 
tweede stuurt de ambtelijke organisatie aan. Het Presidium onderschrijft deze aan beveling 
van het onderzoeksbureau. In 2008 focust het Presidium zich op de controletaak. 
Ook concludeert Berenschot dat de ambtelijke organisatie ‘beperkt doelmatig’ is. De amb-
telijke organisatie is er om de Kamerleden te ondersteunen. Als vergaderingen uitlopen of 
er meer vergaderingen nodig zijn door aangevraagde debatten, levert dat extra werk op. 
En vaak buiten kantooruren.
Henk Bakker, directeur Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel & Organisatie, noemt 
deze kwalificatie ‘bepaald niet verkeerd’. “Het politieke bedrijf is naar zijn aard geen doel-
matig proces. Je kunt het Tweede Kamergebouw vergelijken met een bedrijfsverzamel-
gebouw. Daarin doen allerlei fracties hun werk als kleine bedrijfjes. Wij hebben daarover 
natuurlijk maar een beperkte zeggenschap.” >> Lees het hele interview met Henk Bakker op  
pagina 26.

Onzekerheid door doelmatigheidsonderzoeken 

In 2008 laat het Managementteam verdere doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren bij de 
Facilitaire Dienst.
“De doelmatigheidsonderzoeken bij de afdelingen Schoonmaakonderhoud, Techniek/
Huisvesting, Reprografie en de Telefooncentrale hebben veel onzekerheid gebracht bij de 
medewerkers,” zegt Jan van Gils, hoofd Facilitaire Dienst. “Verandering is voor sommigen 
een uitdaging, voor anderen juist een bedreiging.” 
Om de impact van de onderzoeken bij medewerkers zo gering mogelijk te maken, com-
municeert het hoofd Facilitaire Dienst in 2008 zo transparant mogelijk met de betrokken 
afdelingen. Er is gelegenheid voor hoor en wederhoor. De onderzoekers presenteren zelf 
de uitkomsten van de onderzoeken aan de medewerkers. 
De resultaten van de doelmatigheidsonderzoeken zijn eind 2008 bekendgemaakt. Op basis 
daarvan schrijft de Facilitaire Dienst een beleidsvoornemen tot reorganisatie. 
 “Medewerkers hebben baat bij een zorgvuldig proces ten aanzien van de doelmatigheids-
onderzoeken, maar óók bij een snelle doorlooptijd,” vertelt Jan van Gils. “Dat is de paradox 
waarin wij zitten.”

Jan van Gils

1.2

1.3

“Verandering is 
voor sommigen 
een uitdaging, voor 
anderen juist een 
bedreiging” 

h1 Kamerorganisatie volop in beweging 
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Dienst Automatisering richt zich op kerntaken

Met de toename van het aantal bedrijfskritische informatiesystemen zijn een bijdetijdse 
ICT-infrastructuur en een goed functionerende technisch beheerderder van strategisch 
 belang voor de Tweede Kamerorganisatie. 

Eind 2007 heeft de Dienst Automatisering ingezet op het wegwerken van achterstallig 
 onderhoud en de modernisering van de ICT-infrastructuur. Ook heeft de dienst zich in 
2008 geleidelijk omgevormd tot een zuivere uitvoeringsorganisatie, die de regie voert 
op het technisch beheer van de ICT-infrastructuur. Dit maakt het mogelijk de wensen en 
 behoeften van gebruikersorganisatie gecontroleerd tot leverbare producten en diensten 
te verwerken.

Martin Bal, hoofd Dienst Automatisering: “Ik ben er trots op dat de Dienst Automatisering  
deze metamorfose zo goed en zonder noemenswaardige verstoringen van de dienst-
verlening heeft doorstaan. Dit zegt iets over de veerkracht van de organisatie. Er ligt nu 
een solide basis, waarop in 2009 verder gebouwd kan worden, want er is nog wel wat werk 
te doen.”

Eén van die uitdagingen is het voltooien van de reorganisatie van de dienst, het sluitstuk 
van de kwaliteitsverbetering. Deze reorganisatie voorziet in een organisatiestructuur  
 waarin proces- en ketengericht denken en handelen centraal staat. Dit vraagt om een 
 andere houding van de medewerkers; om een nieuwe cultuur. De dienst werkt hard   
aan deze cultuurverandering. De medewerkers durven kritisch te kijken naar hun eigen 
functioneren. In plaats van taakgericht willen zij klantgericht zijn in de hele keten van 
 opdracht tot afhandeling. Het traject wordt in 2009 voortgezet. 

Door de concentratie van de dienst op de uitvoering komt het strategisch/tactische infor-
matisering- en automatiseringsbeleid te liggen bij het Bureau Informatisering & Projecten. 
Het Bureau IP creëert daarmee de voorwaarden voor de Dienst Automatisering om klant-
gericht en proactief te zijn.

Bureau Informatisering & Projecten regisseert en toetst

De Tweede Kamer digitaliseert in rap tempo. Dat vraagt om een duidelijke regie en toetsing. 
Met die opdracht wordt in 2008 het Bureau Informatisering & Projecten opgericht. Als een 
spil tussen enerzijds de verschillende diensten met hun wensen en anderzijds de Dienst 
Automatisering. Het Bureau Informatisering & Projecten adviseert het Managementteam 
over het strategisch informatiseringsbeleid. De Dienst Automatisering kan zich daardoor 
concentreren op de uitvoering. Alle projecten binnen het e-parlementprogramma zijn in-
gebed in het Bureau IP, maar het voert ook het projectmanagement van ICT-gerelateerde 
projecten buiten het e-parlementprogramma.
Het Bureau Informatisering & Projecten opent op 1 januari 2009 haar deuren. Marja 
Boon, hoofd Bureau IP: “Wij zullen op een stevige manier die spilfunctie gestalte geven. 
De  diensten kunnen met hun vragen en wensen bij het Bureau IP terecht. Daarbij zullen 

1.5

1.4 we ingediende projecten toetsen aan de drie architecturen waarvoor binnen de Tweede 
 Kamer een breed commitment bestaat: de concernarchitectuur, de informatiearchitectuur 
en de automatiseringsarchitectuur. In het verlengde daarvan zal het bureau in 2009 een 
IT-governance opstellen. Daarin staan de ‘spelregels’ en de verantwoordelijkheden voor 
het ICT-beleid van de Tweede Kamer omschreven. Ook kunnen Kamerbewoners daarin heel 
praktisch te weten komen wat nodig is om een project tot een goed einde te brengen.”

Stafdienst P&O reorganiseert 

Voor personele aangelegenheid is de Stafdienst P&O de aangewezen gesprekspartner. In 
toenemende mate doet de Tweede Kamer een beroep op deze stafdienst met organisatie-
adviesvragen. De Stafdienst P&O neemt het initiatief tot de nieuwe gesprekscyclus (zie 
hoofdstuk 4). 
Om aan de grotere vraag te kunnen voldoen, voert de stafdienst veranderingen door in de 
eigen organisatie. De personeels- en salarisadministratie worden samengevoegd. Daar-
voor komt de salarisadministratie over van FEZ. De aanschaf van een nieuw personeels- en 
salarissysteem ondersteunt deze samenvoeging. Een solide basis voor het consolideren 
en verder uitbouwen van het dagelijkse personeelswerk. 
De veranderingen hebben een sneeuwbaleffect. De P&O-adviseur houdt zich steeds meer 
bezig met organisatieadviestaken en daardoor is de nieuwe functie van Personeelsconsu-
lent ontstaan. Voor de uitvoerende en praktische personeelszaken. 
Jan Wetzels, hoofd P&O (tot 1 februari 2009): “Wij zijn er om de ambtelijke organisatie 
optimaal te laten werken, zodat die hele organisatie op haar beurt weer de Kamerleden 
zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Dat vraagt om een professionele dienst. Processen 
bewaken en ondersteunen. Het is allemaal wat zakelijker geworden. Ik vind dat de Kamer-
organisatie trotser mag zijn op wat ze kan en doet.”

Nieuw elan voor de Dienst Informatievoorziening

De Dienst Informatievoorziening verzamelt en verrijkt informatie voor Kamerleden en 
burgers op tal van thema’s. Om de producten en diensten en de bijbehorende werk wijze 
beter af te stemmen op de vraag van de Tweede Kamer voert de dienst verschillende 
 veranderingen door.  Gert-Jan Lodder, hoofd Dienst Informatievoorziening: “In 2008 zijn 
de nodige voorbereidingen getroffen om de dienst verder te professionaliseren: er is een 
reorganisatie gestart, die midden 2009 zal zijn afgerond. Door nieuwe werkwijzen en de 
inzet van innovatieve technologie zal er straks nog meer proactief en klantgericht worden 
gewerkt.”

Aan informatie is geen gebrek, dankzij de steeds verdergaande digitalisering van de 
 samenleving. Vraag is vooral hoe je de informatiestromen beheersbaar houdt en uit het 
enorme aanbod de meest relevante informatie snel boven tafel krijgt en in de juiste  context 
weet te plaatsen. De Dienst Informatievoorziening wil kwaliteit én snelheid bieden. De 
dienst vindt een oplossing in slimme zoekmachines die à la minute een dossier kunnen 
samenstellen over elk willekeurig onderwerp. Wanneer ’s middags bij de regeling van de 

1.6

1.7

“Wij zullen op een 
stevige manier die 
spilfunctie gestalte 
geven”

Marja Boon
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werkzaamheden een spoeddebat wordt aangevraagd voor diezelfde avond, is de Dienst 
Informatievoorziening in staat om ruim voor het debat een dossier klaar te hebben voor 
de woordvoerders. En de ambities reiken nog verder: in samenwerking met de Universi-
teit van Amsterdam wordt een project uitgevoerd om de parlementaire informatie trans-
paranter toegankelijk te maken en met de Koninklijke Bibliotheek om de Handelingen en 
Kamerstukken vanaf 1814 te digitaliseren. Met nieuw elan zorgt de dienst voor een betere 
ondersteuning.

Stafdienst FEZ krijgt ander imago

De Stafdienst Financieel-Economische Zaken heeft aan het begin van 2008 nog te kampen 
met een ‘dit mag niet’-imago. De gedaantewisseling in 2008 maakt hieraan een einde. FEZ 
staat nu voor: ‘hoe kunnen wij je helpen?
Dat maakt het werken bij deze stafdienst interessanter. FEZ treedt steeds meer naar buiten 
en biedt collega’s van andere diensten graag advies. De stafdienst wordt met tien andere 
organisaties uit tachtig gegadigden genomineerd als beste financiële organisatie in de 
overheidssfeer. 
Bureau Inkoop komt over van de Facilitaire Dienst. Het hele traject van aankoop tot betalen 
komt zo bij elkaar in een dienst (zie ook hoofdstuk 4).
Johan van den Berg, hoofd FEZ a.i. (tot 1 februari 2009): ”De bereidheid om een extra stap 
te zetten, heb ik over de volle breedte van de dienst ervaren. De vraag of er iets moest 
 veranderen was al beantwoord. Het ging alleen nog om het hoe en het tempo.”

Griffie Interparlementaire Betrekkingen krijgt nieuw thuis

Leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer die naar een vergadering van een 
 interparlementaire assemblee gaan, krijgen ondersteuning van de Griffie Interparlemen-
taire Betrekkingen (IB). Medewerkers van deze Griffie IB bereiden de dossiers en vergade-
ringen voor. Zij zorgen voor verslaglegging en bieden ondersteuning bij alle activiteiten die 
voortvloeien uit de interparlementaire betrekkingen.
Jarenlang heeft de Griffie IB tussen beide Kamers in gehangen en had de dienst een 
eigen bevoegd gezag: de Gemengde Commissie van Toezicht op de interparlementaire  
betrekkingen. Dit veranderde in juli 2008. Sindsdien valt de Griffie IB rechtstreeks 
onder de Griffier van de Tweede Kamer. De Gemengde Commissie heeft een andere,  
adviserende en coördinerende taak. Voor Griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden 
is de overkomst van de Griffie IB een mijlpaal. ”We kunnen nu niet alleen kwantitatief, 
maar vooral kwalitatief nog betere ondersteuning bieden aan de Kamer leden.” 
>> Lees het hele interview met Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden op pagina 12. 

1.8

1.9

1.10 Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven trots op impact

De Tweede Kamer wil de onderzoeksfunctie versterken. De tijdelijke commissie Infra-
structuurprojecten onder voorzitterschap van Adri Duijvestein concludeert in 2004 dat de 
Tweede Kamer een Kennis- en Controlecentrum moet krijgen. Dit resulteert in 2008 in het 
 Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, waarin het Onderzoeks- en Verificatiebureau en de 
staf van de Commissie voor de Rijksuitgaven samengaan. Bij deze fusie krijgen zij in abso-
lute zin een beperkte uitbreiding. Maar het effect is groter dan verwacht.
Op 1 december 2007 opent het BOR zijn deuren. 2008 is het eerste volle jaar voor het 
bureau, onder leiding van Steven Oostlander (tot 1 februari 2009). “Wij schrijven notities 
bij de begrotingen en jaarverslagen. Wij houden de informatie die departementen naar 
de Tweede Kamer sturen tegen het licht. Zo dragen wij voor de Kamerleden munitie aan 
bij het stellen van vragen.” Andere taken zijn de begeleiding van tijdelijke commissies 
of enquêtecommissies.  Wanneer de Tweede Kamer onderzoeken uitbesteedt aan externe 
instituten, bewaakt het BOR de voortgang van het onderzoeksproces en de kwaliteit van 
de rapportages.
 “Soms besluiten commissies om stukken van BOR openbaar te maken en daardoor halen 
BOR-analyses wel eens de media. Het is vrij uitzonderlijk dat de Kamer besluit ambtelijke 
adviezen openbaar te maken. Als dat gebeurt, is het advies blijkbaar bruikbaar voor de 
discussie. Daar zijn we trots op.” 

“Wij houden 
informatie tegen 
het licht”

Steven Oostlander
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‘Wij zijn een continubedrijf 

geworden’

“Er is veel gebeurd en hard gewerkt.” Zo vat Griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden in 
een paar woorden 2008 samen. Vooral de invoering van Parlis en de overkomst van de 
 Griffie Interparlementaire Betrekkingen beschouwt zij als hoogtepunten. 

Het parlementaire proces in de Tweede Kamer wordt steeds complexer. Het eist ook veel van 
de ambtelijke ondersteuning. Soms kan dit ertoe leiden, dat de boog bij de medewerkers 
gespannen komt te staan.
“Dan probeer ik natuurlijk om in goed overleg met de diensthoofden daarin verandering 
te brengen. Soms zijn extra werkzaamheden onvermijdelijk. De invoering van Parlis heeft 
van veel medewerkers extra werktijd gevraagd. In het najaar waren er relatief veel lange 
vergaderdagen in de Tweede Kamer. De werkdruk bij de Dienst Verslag en Redactie en de 
 Bodedienst liep daardoor hoog op. Het Managementteam heeft het Presidium daarover in-
gelicht. De Voorzitter heeft vervolgens een beroep gedaan op de Kamerleden om de plenaire 
agenda niet over te belasten. Dat heeft gewerkt. We zijn nu druk bezig om ervoor te zorgen 
dat de pieken – vlak voor het zomerreces en in het najaar – beter kunnen worden opge-
vangen.”

Adeldom die verplicht

Onze samenleving roept om meer openheid en inzichtelijkheid van het parlementair  proces. 
Wat is gedaan om aan die roep gehoor te geven?

“Steeds meer vergaderingen zijn openbaar. Onze website is vernieuwd. Je kunt nu zien 
wanneer de Kamer plenair en in commissieverband vergadert. Die vergaderingen kun je 
vanachter je pc volgen. De belangrijke dossiers staan op internet. De publieksvoorlichting 
is verder ontwikkeld en de woordvoering heeft onze volle aandacht.”
 
Ook de vervlechting van het Nederlandse parlementaire bedrijf met Europa wordt steeds 
belangrijker. Waaruit is dat in 2008 gebleken?

“De Kamer heeft een paar jaar geleden besloten meer de focus op Europa te richten. Als 
ambtelijke organisatie hebben we toestemming gekregen om de ondersteuning uit te brei-
den met vier externe adviseurs. Het doel is de Kamerleden alle informatie te geven over 
de thema’s die in Europa spelen. Steeds meer voorstellen worden in Europees verband 
voorbereid. Als de Kamerleden te laat worden geïnformeerd, kunnen ze geen invloed meer 
uitoefenen op beslissingen die in Brussel of Straatsburg worden genomen. Kamerleden 
moeten ook kunnen zien welk deel van een voorstel uit de Europese koker komt en welk 

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden - Griffier 
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deel het kabinet daaraan heeft toegevoegd. Zij hebben dat nodig om hun werk te kunnen 
doen. De vier adviseurs stellen samen met de staf van de vaste commissie voor Europese 
Zaken en de commissiegriffiers alles in het werk om Kamerleden zo vroeg mogelijk te infor-
meren over wat er in Europa speelt en in andere parlementen. Ik krijg over deze extra on-
dersteuning veel positieve reacties. Natuurlijk is het doel pas echt bereikt wanneer  Europa 
volledig is geïntegreerd in het werk van de Kamercommissies.”

Sinds 1 decemer 2007 heeft de Kamer te maken gekregen met het Bureau Onderzoek en 
Rijksuitgaven (BOR). Dit bureau moet de controlerende taak van de Kamer versterken. 
 Welke resultaten heeft het BOR in 2008 geboekt?

“Het BOR schrijft zelfstandig notities bij de begrotingen en ramingen. Het houdt de stuk-
ken tegen het licht en kijkt of de zaken kloppen. Waar zitten gaten? Wat is onduidelijk? 
Daarmee draagt het bureau voor de Kamerleden munitie aan bij het stellen van vragen. Een 
andere taak van het BOR is om een Kamercommissie onderzoekstechnisch te begeleiden 
bij een (ingesteld) onderzoek. 
De geschiedenis van het BOR gaat terug tot de jaren ’90 van de vorige eeuw toen de  
Kamer akkoord ging met de vorming van de Commissie Rijksuitgaven. Deze commissie  
kreeg een eigen staf. Later ontstond in de Kamer de vraag naar een bureau dat gericht  
kon adviseren bij Kameronderzoeken. Die vraag leidde tot de oprichting van het  
Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB) in 2001.
De staf Rijksuitgaven en het OVB zijn op 1 december 2007 samengevoegd in het BOR. 
Twee op zichzelf al sterke diensten die door de samenvoeging een meerwaarde bieden, 
 waarmee de Kamer alleen maar blij kan zijn. De ambitie van het BOR is hoog. Het aantal   
verificaties wordt gestaag opgevoerd. De inhoud van de BOR-notities staat altijd als  
een huis. Terugziende op 2008 kan ik niet anders dan concluderen dat het BOR  
gezag heeft en gewaardeerd wordt, net als daarvoor de staf Rijksuitgaven en het OVB.  
Adeldom verplicht.”

Bevlogenheid stemt dankbaar

De invoering van Parlis heeft in 2008 de gemoederen van de ambtelijke ondersteuning 
beziggehouden. Welke gevolgen heeft deze implementatie gehad voor de organisatie?

“Er is heel veel werk verzet. Al een paar jaar geleden zijn mensen vrijgemaakt om collega’s 
op dit dossier te begeleiden. Nadat het Managementteam in 2008 had besloten, dat Parlis 
per se op 1 september actief moest zijn, heeft dat bij de ambtelijke organisatie tot grote 
inspanningen geleid. Sommige mensen zijn zelfs niet met verlof geweest. Het was ook 
heel spannend. Want er was geen weg meer terug en de Kamer is toch een continubedrijf 
geworden.” 

Hoe hebt u die zorg onder uw medewerkers gemanaged?

“De ambtelijke organisatie heeft in 2008 alles op alles gezet om Parlis te laten lukken. Ik 
heb altijd het vertrouwen gehad dat de juiste mensen bezig waren met de ontwikkeling 
en de implementatie van het systeem. Dat vertrouwen is niet beschaamd. Ik ben trots op 
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wat zij hebben gepresteerd. Voor mij was de invoering van Parlis een hoogtepunt in 2008. 
Ik constateer ook dat veel Kamerbewoners zeer betrokken zijn geraakt bij Parlis. Dat zij 
met ideeën komen om het systeem nog beter, nog efficiënter te maken. Die bevlogenheid 
stemt mij dankbaar.”

U noemde zojuist de invoering van Parlis een hoogtepunt in 2008. Waren er nog meer 
hoogtepunten?

“Ja, een tweede hoogtepunt was de overkomst van de Griffie Interparlementaire 
 Betrekkingen (IB), de mensen die zowel de Eerste Kamerleden als de Tweede Kamerleden 
 ondersteunen bij interparlementaire contacten. In goed overleg met de Eerste Kamer en 
met instemming van de ondernemingsraden is besloten, dat deze mensen voortaan deel 
uitmaken van de Tweede Kamer. Zij vallen daarmee onder het reguliere personeelsbeleid. 
Samen kunnen we ook meer kwaliteit en meer ondersteuning bieden aan de Kamerleden. 
De Griffie IB is in 2008 al hard aan de slag gegaan om Kamerleden die deelnemen aan 
een interparlementaire bijeenkomst te voorzien van kwalitatief goede dossiers. En ook de 
follow-up van deze bijeenkomsten krijgt steeds meer aandacht.”

Zijn er zaken in 2008 geïnitieerd die in 2009 hun beslag moeten krijgen?

“Dan denk ik speciaal aan het traject Parlementaire Zelfreflectie. Vooral medewerkers van 
de  Griffierdiensten, de Dienst Communicatie en de Dienst Informatievoorziening zijn daar 
nauw bij betrokken. In 2008 zijn heel veel gesprekken gevoerd met Kamerleden en met 
 externen over de vraag hoe de Kamer werkt, wat het aanzien van de Kamer is, of de Kamer 
niet te veel met incidenten bezig is, etc. De verslagen van die gesprekken staan nu op papier. 
Er ligt inmiddels een conceptrapport met aanbevelingen. Tijdens een grote conferentie op   
25 maart 2009 is hierover verder gesproken.” Op 22 juni 2009 worden bij het debat over 
de Raming voor de Tweede Kamer voor 2010 de eindconclusies en aanbevelingen door de 
Kamer vastgesteld.
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Wie op 1 september 2008 Plein2 (intranet) opent, hoort bijna muziek  klinken 

bij wat hij of zij leest: ‘Parlis is live! Kamerbewoners kunnen het nieuwe 

 informatiesysteem vanaf vandaag gebruiken. Op uw bureaublad vindt u de 

snelkoppeling…’ De vreugde is nog gemengd met bezorgdheid. Gaat het 

ook werken? Al snel blijkt dat de invoering van het nieuwe systeem zonder 

noemenswaardige problemen verloopt. Reden voor de fracties om taart te 

brengen bij de Griffie en de Diensten Commissieondersteuning, de diensten 

die Parlis hebben gemaakt tot wat het is.

Van kaartenbak naar computer

Brieven, wetsvoorstellen, notities, verslagen, schriftelijke vragen. Zij horen allemaal bij 
het constitutionele proces van de Tweede Kamer en vormen een duizelingwekkende  stapel 
papier. Ter illustratie: in 2008 dient de regering 285 wetsvoorstellen in, dienen Kamer-

2.1

leden 2.543 moties in en stellen zij 3.002 schriftelijke vragen. De Handelingen van de 
Tweede Kamer tellen samen 85.268 pagina’s. De Kamerstukken beslaan in totaal bijna   
14 miljoen pagina’s.
De vraag om digitalisering van deze niet aflatende documentenstroom leeft al lang bij de 
Kamerleden. Vanwege het complexe karakter laat een afdoend antwoord op zich wach-
ten. Op 1 september 2008 is dat antwoord er: Parlis. Dit parlementair informatiesysteem 
biedt de ambtelijke ondersteuning de mogelijkheid om documenten te registreren en te 
beheren, om informatie op inzichtelijke en efficiënte manier te verspreiden en om verga-
deringen te plannen. Met Parlis wordt het bestaande brievenregistratiesysteem vervangen 
en de oude ‘kaartenbak’ van de Griffie kan voorgoed dicht. In deze ‘kaartenbak’ heeft de 
Griffie sinds 1946 alle  wetten, wetsvoorstellen, brieven, stemmingsuitslagen, etc. van de 
Kamer geregistreerd: een  papieren procesregistratie die bij het sluiten ervan meer dan 
30.000 kaarten telt. Waarbij op elke kaart tot wel duizend registraties kunnen staan.
Documenten – Kamerstukken, maar ook brieven van derden – verschijnen na invoer in 
Parlis binnen enkele minuten bij de Kamerbewoners op het scherm, uiteraard voor zover 
zij daartoe zijn geautoriseerd. De doorklikbare agenda biedt alle relevante informatie, 
 inclusief de bij een vergadering benodigde documenten. Met Parlis is een grote stap gezet 
naar een papierarm parlement.

Op maat gemaakt

De voordelen van Parlis zijn duidelijk. Het systeem maakt het parlementaire proces trans-
parant en toegankelijk. Het biedt Kamerleden een betere ondersteuning in hun werk. 
 Allemaal winst. Maar Parlis is er niet vanzelf gekomen. 
Het parlementaire proces laat zich globaal in één alinea beschrijven. De Tweede Kamer 
controleert de regering en is medewetgever. Na behandeling van een wetsvoorstel in een 
commissie, volgt een plenair debat. De Voorzitter van de Kamer brengt een wetsvoorstel 
in stemming. Bij een meerderheid van stemmen gaat de wet-in-wording naar de Eerste 
Kamer. Wanneer de senatoren het wetsvoorstel hebben goedgekeurd, kan de koningin er 
haar handtekening onder zetten. 
Omdat tempo en route in dit proces steeds weer anders zijn, is het lastig om het proces 
te ‘vangen’ in een geautomatiseerd systeem. De politiek is niet voorspelbaar en laat zich 
niet beperken door een systeem. Eén ding is dan ook voor alle Kamerbewoners duidelijk: 
als zo’n systeem er komt, moet het een hoge mate van flexibiliteit vertonen en gemakkelijk 
kunnen worden aangepast.
De ontwikkeling van Parlis begint daarom met het uitgebreid in kaart brengen van alle 
 procedures. Een intensieve samenwerking van de verschillende diensten is noodzakelijk. 
Parlis is er voor de Kamer. Maar het systeem kan ook anderen inzicht bieden in het 
 parlementaire proces. Gegevens over commissievergaderingen en de agenda’s waren al 
te zien op www.tweedekamer.nl en dat blijft zo. Tijdens de ontwikkeling van Parlis wordt 
uitgebreid gesproken over de vraag hoe de informatie die Parlis biedt, op een toegan-
kelijke manier kan worden gepubliceerd op de websites van de Kamer. Medewerkers   
van  de Dienst Communicatie, de Bodedienst en de projectleider Rik Driessen buigen zich 
hierover.

2.2

“Nu wij het achter
stallig onderhoud 
hebben gepleegd, 
denken we na  
over aanvullende  
functionaliteiten”

Joeri Olierook

h2 Parlis, eindelijk…!
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Als er geen weg terug meer is

Per 1 september 2008 moet Parlis operationeel zijn, beslist het Managementteam in de 
vergadering van 11 februari van datzelfde jaar. Daarmee zet het Managementteam de 
planning op scherp. Iedereen zet alles op alles om deze deadline te halen. Vlak voor het 
 zomerreces kan de testfase worden afgesloten. Kamerleden en fractiemedewerkers maken 
tijdens inloopsessies kennis met de voordelen die Parlis gaat bieden. Medewerkers van 
de Griffie en van de Diensten Commissieondersteuning die vanaf 1 september dagelijks 
informatie zullen gaan invoeren, krijgen tijdens het zomerreces een training. Ook voeren 
zij de lopende (aanhangige) zaken alvast in. Zij zijn daarmee zo druk, dat ze deels het 
 zomerverlof laten schieten voor Parlis.
De invoering van Parlis is een multidisciplinair hoogstandje, gekenmerkt door teamwerk. 
Collega’s van de Griffie, Diensten Commissieondersteuning, Automatisering, Communicatie 
en Bodedienst gaan gezamenlijk voor het beste resultaat. 
Peter Branger, directeur Informatiseringsbeleid, kijkt met trots terug op het afgelo-
pen jaar. Trots op de prestatie en op de medewerkers: “Ik vind het geweldig dat wij dit 
voor elkaar hebben gekregen, waar rijksbreed zo wordt geworsteld met de implemen-
tatie van systemen van deze omvang”. >> Lees het hele interview met Peter Branger op  
pagina 20.

‘Het achterstallig onderhoud is voorbij; nu gaan we verder…’

Parlis werkt, maar toch staat er sinds 1 september 2008 geen punt achter de ontwikkeling 
van Parlis, hooguit een komma. Het systeem is op maat gemaakt en kan voortdurend wor-
den vermaakt. Al naar gelang politieke procedures dat vragen en er wensen en  behoeftes 
zijn van Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren. Zo is een van de wensen van 
 gebruikers dat de pagina ‘Laatst binnengekomen documenten’ overzichtelijker moet 
 worden gepresenteerd. Parlis is nooit af.
Griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden noemt de invoering van Parlis ‘een belangrijk 
hoogtepunt van 2008’. Deze mening deelt het hele Managementteam en het Presidium. 
>> Lees het hele interview met Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden op pagina 12.
 
En de Kamer kijkt alweer verder. Hoe kan Parlis worden uitgebreid en nog beter worden 
 benut? Hoe kan het voor de buitenwereld toegankelijk worden gemaakt? Het vervangen van 
de kaartenbakken, ordners en multomappen door Parlis typeert Joeri Olierook,  medewerker 
Griffie en functioneel specialist Parlis, dan ook als het plegen van achter stallig onderhoud. 
“Nu wij dat hebben afgerond, gaan we nadenken over belangrijke aanvullende functio-
naliteiten zoals de ontsluiting via www.tweedekamer.nl en Plein2 (intranet). Het verder 
digitaal toegankelijk maken van de Tweede Kamer komt in het verschiet te liggen.”  
Ook Sandro Gironés Hessels, functioneel beheerder van Parlis, kijkt verder. “Parlis is niet 
het einde van de digitalisering. Nu wij de gegevens digitaliseren, kunnen wij ze doorgeven 
aan andere systemen. Systemen die nu misschien nog niet bestaan, maar die ongetwijfeld 
komen. Dankzij de digitalisering zijn documenten in principe beschikbaar geworden voor 
iedereen die deze nodig heeft, via welk systeem dan ook.” 

2.3

2.4
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‘We hebben de basis gelegd 

voor een grotere tevredenheid’

Een hectisch jaar. Zo karakteriseert directeur Informatiseringsbeleid Peter Branger 2008. 
Reorganisaties, de aanloop naar een nieuw systeem, de ontwikkeling van een nieuwe 
dienst, het hoopte zich allemaal op in dat ene jaar. Peter Branger kijkt trots en tevreden 
terug op 2008. “We hebben heel veel gedaan.” 

Peter Branger zwaait binnen de burelen van de Tweede Kamer de scepter over de Dienst 
Communicatie, de Dienst Automatisering, de Dienst Informatievoorziening en de Dienst 
Verslag en Redactie. De eerste drie diensten verkeerden in 2008 alle in een ver of iets min-
der ver gevorderd stadium van reorganisatie. De Dienst Verslag en Redactie had te kampen 
met een aantal langdurig zieken en een hoge werkdruk door een behoorlijke toename van 
het aantal vergaderuren. Om de informatievoorziening beter te organiseren, is het Bureau 
Informatisering en Projecten in het leven geroepen. Met recht een hectisch jaar.

Extra meters en een ‘big bang’

Het jaarplan 2008 van uw directie noemt de ICT-infrastructuur ‘te weinig robuust’. Wat is er 
in 2008 gedaan om die infrastructuur te verbeteren?

“De Dienst Automatisering heeft een tropenjaar achter de rug. De ICT-infrastructuur liet 
aan het begin van 2008 een forse achterstand zien. De mensen in deze dienst hebben erg 
hard gewerkt om deze achterstand in te lopen. Ondanks de reorganisatie hebben zij onge-
lofelijk veel meters gemaakt. Ik vind dat een dikke pluim waard.
In 2008 heeft de dienst tussen de achthonderd en duizend pc’s vervangen. Op dit moment 
beschikt vrijwel iedereen over een state of the art pc. Automatisering heeft het netwerk 
vernieuwd en een groot deel van de netwerkapparatuur vervangen. Zij is begonnen met het 
opzetten van een nieuw systeem voor virtualisatie. Daarmee boeken we winst op het ge-
bied van beheersbaarheid en energiegebruik. Om tegemoet te komen aan de enorme groei 
van data, is onze opslag maximaal uitgebreid. De quotumdiscussie – iedere Kamerbewo-
ner heeft maar een beperkte opslagcapaciteit – is daarmee zeer binnenkort voorbij.”

Een belangrijke gebeurtenis in 2008 was de invoering van Parlis. Bent u tevreden over de 
implementatie van het systeem en de eerste vier maanden van het gebruik?

“Ja, het is een ‘big bang’ geweest. Op 1 september was het er opeens. Parlis heeft de 
laatste vier maanden van 2008 zonder noemenswaardige problemen gedraaid. De frac-
ties hebben de Griffie en de Diensten Commissieondersteuning taart bezorgd. Dat geeft 
aan hoe tevreden de Kamerleden zijn over dit systeem. De gebruikers kwamen met allerlei 

Peter Branger, directeur Informatiseringsbeleid
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 extra wensen. Die werden getoetst om ze al dan niet in een volgende versie van Parlis op te 
nemen. Daarvoor hebben we de komende jaren ontwikkelbudget. Met dit systeem nemen 
wij een mooie voorhoedepositie in onder de Europese parlementen. Er zijn parlementen 
die een soortgelijk systeem hebben. Maar andere blijven mijlenver bij ons achter.
De invoering van Parlis was een prachtig voorbeeld van teamwerk. Ik vind het geweldig, dat 
wij dit voor elkaar hebben gekregen, waar rijksbreed zo wordt geworsteld met de imple-
mentatie van systemen van deze omvang.”

Regeren is vooruitzien

Om hun werk goed te kunnen uitoefenen, hebben Kamerleden altijd behoefte aan actuele 
informatie over de dossiers die zij behartigen, dus aan een prima functionerend documen-
tatiecentrum. Aan het begin van 2008 was de informatievoorziening toe aan een nieuw 
elan. Heeft de Dienst Informatievoorziening gedaan wat zij heeft beloofd?

“Voor het overgrote deel hebben zij dat waargemaakt. Al jarenlang verzamelt en verrijkt 
deze dienst informatie. Zij behandelen duizenden vragen vanuit de Kamer en zijn voor de 
ondersteuning van de Kamerleden erg belangrijk. Het is nu mogelijk om met elektronische 
zoekmachines over ieder thema binnen een paar uur een dossier samen te stellen. Wan-
neer ’s middags in de Kamer bij de regeling van werkzaamheden een spoeddebat wordt 
aangevraagd voor dezelfde avond, is de Dienst Informatievoorziening in staat om op tijd 
een dossier samen te stellen voor de woordvoerders. Deze reorganisatie verloopt zonder 
dure consultants, als het ware zacht zoemend. De mensen daar hebben zelf alles in het 
werk gesteld om hun beloften waar te maken. Dat is hen gelukt. Ik vind dat knap.”

Nieuwe systemen zijn in gebruik genomen. Met iedere implementatie komt het e-parlement 
een stukje dichterbij. Wie bewaakt de samenhang van al die projecten?

“Het e-parlement is een programma waar je ieder jaar grote of kleine projecten in laat stro-
men die het parlement een stapje verder moeten brengen in de richting van verdere digita-
lisering. Het e-parlement is dus nooit af. Om de samenhang van die projecten te bewaken, 
hebben we in 2008 toegewerkt naar de totstandkoming van het Bureau Informatisering en 
Projecten (IP). Het is officieel op 1 januari 2009 begonnen. 
Bij ieder project dat je begint, moet je heel goed weten wat het kost en vooral wat je in 2012 
moet doen om er een adequaat vervolg aan te geven. Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook 
voor de ambtelijke ondersteuning. Het Bureau IP gaat de samenhang van de diverse pro-
jecten bewaken en erop toezien dat zij een leven hebben na het project zelf.”

Welke perspectieven bieden de resultaten van uw diensten in 2008 voor 2009?

“Bij drie van de vier diensten hebben we straks een afgeronde reorganisatie. Het Bureau 
Informatisering en Projecten geeft ons een nieuwe structuur om de informatiseringsgolf in 
de greep te houden. Daartoe zal het Bureau in 2009 gaan werken aan een IT-governance. 
Kortom, doordat we de infrastructuur zo stevig op orde hebben gebracht in 2008, vermoed 
ik dat we de basis hebben gelegd voor een grotere tevredenheid onder onze klanten in 
2009. Wij kunnen gaan oogsten wat we het afgelopen jaar hebben gezaaid.”
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In het hart van de democratie moet het licht branden. Maar overdaad schaadt. 

Het jaar 2008 staat in het teken van de energiebesparing. LED-lampen doen 

hun intrede in het gebouw van de Tweede Kamer. Alleen al bij de roltrappen 

leidt deze verlichting met een besparing van 13.000 kWh tot een kosten-

reductie van € 2.000 per jaar. De motie-Duyvendak zet aan tot een Kamerbre-

de bewustwordingscampagne om zuinig te zijn met energie. Aan het eind 

van het jaar ontvangt de Kamer energielabel A.
 

De politiek dringt aan op maatregelen

Het energielabel op huishoudelijke apparatuur en auto’s is bij iedereen bekend. Sinds     
1 januari 2008 is er ook een energielabel op woningen en gebouwen. Dit certificaat is 
 gebouwgebonden. In één oogopslag is op het label te zien hoeveel energie het betref-
fende gebouw verbruikt. Het gaat dan om verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, 
ventilatie en koeling.  

3.1

De Richtlijn energieprestatie gebouwen die op 1 januari 2008 in werking treedt, geeft aan 
wat de beheerders van gebouwen moeten doen om het energieverbruik in die gebouwen te 
verminderen. Deze richtlijn geldt voor alle 330 gebouwen die eigendom zijn van de Rijks-
gebouwendienst en voor het vastgoed van de lagere overheden. Vanaf 1 januari 2009 moet 
dit label in ieder overheidsgebouw zichtbaar aanwezig zijn. Het heeft een geldigheidsduur 
van tien jaar. 
De richtlijn vloeit voort uit een principebesluit dat het kabinet-Balkenende IV in 2007 heeft 
genomen: in 2020 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 30 procent zijn gereduceerd. 
Kamerleden dringen op 6 september 2007 aan op energiebesparende maatregelen in het 
gebouw van de Tweede Kamer. De motie-Duyvendak om in eigen huis tot 3 procent energie-
besparing te komen, krijgt ruime steun. Bovendien zegt de Voorzitter van de Tweede Kamer 
een bewustwordingscampagne toe. Het is vervolgens aan de ambtelijke ondersteuning om 
gehoor te geven aan deze roep vanuit de politiek.

Twee routes naar het doel 

Het doel is helder: streven naar een energiereductie in eigen huis. Maar hoe ga je als 
 Kamerorganisatie daarbij te werk? Hoe bespaar je energie in een gebouwencomplex, 
waarin gangen, trappen en loopbruggen oud en nieuw aan elkaar verbinden? Waarin 
 monumentale panden zijn opgenomen, gekenmerkt door hoge plafonds, kieren bij de 
 ramen en tochtige gangen? 
Om het doel te bereiken, wordt in 2008 langs twee routes gewerkt. De Dienst Communicatie  
neemt het voortouw in de bewustwordingscampagne ‘Energiek’. De Facilitaire Dienst 
pleegt extra onderhoud en installeert energiezuinige lampen en bewegingssensoren voor 
water en licht. 

Energiebesparende maatregelen 

In een gezamenlijke krachtsinspanning werken de Rijksgebouwendienst, eigenaar van de 
Tweede Kamergebouwen, en de Facilitaire Dienst aan energiebesparing. Het resultaat mag 
er zijn. Een greep uit de maatregelen:

Verlichting
Op verschillende plekken verlichten LED-lampen ruimtes en objecten in de Tweede Kamer-
gebouwen. Zij kunnen in principe een besparing opleveren tot 80 procent. Om te voor-
komen dat in werkkamers te lang het licht blijft branden, terwijl niemand daar aanwe-
zig is, gaat drie keer per dag in de Tweede Kamergebouwen automatisch het licht uit: om   
8.45 uur, om 18.30 uur en om 22.45 uur. Wanneer zeer weinig mensen aanwezig zijn – 
bijvoorbeeld tijdens een reces – brandt alleen de loopverlichting. Ook spaarlampen en 
bewegingssensoren in de meeste openbare ruimtes zorgen voor energiebesparing.

Verwarming
Om de Tweede Kamergebouwen te verwarmen, wordt gebruikgemaakt van stadsverwar-
ming. Deze beperkt de CO2-uitstoot tot een minimum. Ook gebruikt de Tweede Kamer al 

3.2
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h3 Energiebesparing voor het voetlicht
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sinds 2000 zonne-energie. Zonnecollectoren op het dak van de nieuwbouw verwarmen het 
water voor de spoelkeuken; dit levert een energiebesparing op van 40 procent.

Ventilatie en water
Om de luchtkwaliteit in de vergaderzalen te bewaken, gebruikt de Facilitaire Dienst instal-
laties die veel energie vragen. Wanneer er niet wordt vergaderd, gaan deze installaties uit. 
In veel toiletten regelen bewegingssensoren de watervoorziening voor de wastafels. Per 
ongeluk een kraan laten lopen, kan daar nooit lang duren. De Rijksgebouwendienst en 
de Facilitaire Dienst werken in 2008 gezamenlijk aan het vocht dat in de kelders onder de 
gebouwen Justitie en Binnenhof 4, 5 en 6 overlast geeft. Groot onderhoud zorgt ervoor dat 
de kelders opnieuw in gebruik kunnen worden genomen als opslagruimtes, waar vocht-
sensoren 24 uur per dag de vochtigheid meten.

Besparen zonder het aanzien te vervuilen

Een belangrijke voorwaarde voor energiebesparing is goed onderhoud van gebouwen 
en installaties. Het is dweilen met de kraan open wanneer je bewust met de verwarming 
 omgaat, terwijl het in de buurt van de ramen vreselijk tocht. 
“Het is lastig om in deze monumentale panden energiebesparende maatregelen uit te 
voeren,” stelt Gerard Spaans, waarnemend hoofd afdeling Techniek binnen de Facilitaire 
Dienst. “Ramen staan uit het lood. Zij vertonen kieren. Sommige muren zijn een meter 
dik. Je kunt daar niet zo maar aan de slag met nieuwe technieken. Die moet je voorzichtig 
toepassen. In 2008 zijn we daarin goed geslaagd, zonder het aanzien van de historische 
gebouwen te vervuilen.”  
Een concreet voorbeeld van energiebesparende onderhoudsmaatregelen in de monumen-
tale panden is het plaatsen van achterzetramen.

Het dak op voor bewustwording

Nadat de Voorzitter van de Tweede Kamer het parlement heeft toegezegd dat er een voor-
lichtingscampagne in eigen huis zou komen, krijgt een projectteam de taak om invulling 
te geven aan deze opdracht. Communicatieadviseur Serien Wiggers leidt het team van 
 medewerkers van de Facilitaire Dienst, de Diensten Commissieondersteuning, Communicatie  
en Voorlichting. Het team organiseert verschillende activiteiten, waaraan alle Kamer leden, 
fractiemedewerkers en ambtenaren mee kunnen doen. De naam van de campagne is 
 ‘Energiek’. Daarin zit al een oproep om vooral te participeren in de campagne. 

Een thema met flair
Serien Wiggers: “Volgens mij is dat is nog niet eerder gedaan in de Tweede Kamer. Ik 
ben er trots op, dat wij met heel weinig mensen en middelen en in korte tijd een mooie 
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 bewustwordingscampagne hebben opgezet. Energiebesparing is niet zo’n sexy onderwerp. 
Toch hebben verreweg de meeste Kamerbewoners een positief gevoel over de  campagne. 
Omdat het team erin is geslaagd het thema flair mee te geven.”
In de Kamerbode geeft de Voorzitter de aftrap en laat zij haar licht schijnen over spaar-
lampen, het uitzetten van televisies en het minder vaak gebruiken van de lift. Op Plein2 
schrijven Kamerleden van de commissie VROM een column over hun al dan niet energie-
zuinige gedrag. Het projectteam nodigt Kamerbewoners uit zelf met ideeën te komen om 
op het werk zuiniger met energie om te gaan.
Serien Wiggers: “Wij hebben er bewust voor gekozen om alleen maar te faciliteren en de 
Kamerbewoners zelf hun conclusie te laten trekken.” Daarvoor krijgen de Kamerbewoners 
stof tot nadenken. In de columns komen uiteenlopende visies naar voren en er worden 
twee documentaires getoond: ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore en diens tegenhanger 
‘The Great Global Warming Swindle’ van de Britse televisieproducent Martin Burkin. De 
eerste wijt de opwarming van de aarde aan de overdadige CO2-uitstoot door de mens. De 
tweede stelt dat de klimaatverandering ontstaat door een verandering in de straling van 
de zon. 

Rondleiding zeer populair
Een hoogtepunt van de campagne is de rondleiding door de kelders, over de zolder en 
op het dak. Plekken waar je nooit komt. De rondleidingen hebben de mensen antwoord 
 gegeven op vragen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd: hoe zit het met de 
 verwarming van mijn kamer, van het water etc.? Het projectteam heeft het aantal rond-
leidingen moeten uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen. 
Veel mensen doen mee aan de prijsvraag om zelf met een origineel idee voor energie-
besparing te komen. Een onafhankelijke jury met daarin de voorzitter van de commis-
sie VROM, de directeur Bedrijfsvoering en het hoofd Facilitaire Dienst krijgt alle ideeën 
 geanonimiseerd voor zich. De juryleden bekijken, beoordelen en waarderen ieder idee. Het 
winnende idee is van Koen Hans, nieuwsredacteur bij de Dienst Communicatie: een stek-
kerdoos waarop je apparatuur aansluit die vaak lange tijd stand-by staat. De stekkerdoos 
schakelt deze apparatuur na bepaalde tijd automatisch uit. De Eerste Ondervoorzitter van 
de Kamer, Jan ten Hoopen, reikt in januari 2009 de prijs aan Koen Hans uit. In 2009 wordt 
zijn winnende idee op alle relevante plekken in het Tweede Kamergebouw geïnstalleerd. 
 

Energielabel A als kerstcadeau

Het jaar waarin zo energiek met energie is omgegaan, eindigt goed. Vlak voor de kerst 
 beloont Eberhard van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de inspan-
ningen van de Tweede Kamer. Hij stuurt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet het energielabel A   
voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Als enige rijksgebouw ontvangt de nieuwbouw   
in 2008 het A-label. Een prachtig kerstcadeau voor de Kamerbewoners. 

3.6

“Sinds ‘Energiek’ 
zijn veel kantoren 
’s avonds helemaal 
donker. De bewust
wording onder 
Kamerbewoners is 
absoluut gegroeid  
in 2008“

Gerard Spaans



26 27

‘De metamorfose van FEZ 

is een succesverhaal’

“Voor het eerst in de geschiedenis van de ambtelijke ondersteuning in de Tweede Kamer 
is in 2008 gesproken over het uitbesteden van taken. Dat zou tien jaar geleden nog onbe-
spreekbaar zijn geweest.” Henk Bakker geeft als directeur Bedrijfsvoering, Financiën en 
Personeel & Organisatie een terugblik op een bijzonder jaar. Niet alleen de uitbesteding 
komt aan de orde, ook de metamorfose van de Stafdienst Financieel-Economische Zaken 
(FEZ) en het zoeken naar een gezonde balans tussen veiligheid en gastvrijheid.

Henk Bakker vergelijkt het Tweede Kamergebouw met een bedrijfsverzamelgebouw. “Daar-
in doen allerlei fracties als kleine bedrijfjes hun werk. Daarover hebben wij natuurlijk maar 
een beperkte zeggenschap. Het politieke bedrijf is naar zijn aard geen doelmatig proces. 
Toch noemt het rapport Berenschot de Tweede Kamer ‘beperkt doelmatig’. Dat is bepaald 
niet verkeerd.”

Op veel plekken gezaaid

U kreeg in 2008 te maken met de uitvoering van de besluitvorming over het rapport 
 Berenschot. Dat ging over uitbesteding van taken, over standaardisatie, over samenwer-
king, etc. Welke vorderingen zijn er in 2008 gemaakt op dit dossier?

Het jaar 2008 stond vooral in het teken van het treffen van voorbereidingen. Volgens het 
rapport Berenschot kan het uitbesteden van taken zo’n 20 procent kostenreductie ople-
veren. Wij zijn in 2008 bezig geweest met het ontwikkelen en bespreken van plannen. 
Dat is een tijdrovend proces. Aan het einde van 2008 waren wij zover om concrete stap-
pen te zetten. Dan moet u denken aan het uitbesteden van de schoonmaak, het beleid 
inzake interne verhuizingen en de inrichting van de gebouwen en aan kostenreducties in 
het  Restaurantbedrijf.
Bij dat alles geldt, dat niemand gedwongen hier de deur uitgaat. Dat heeft het Presidium 
van de Kamer ons expliciet gevraagd. Bijzonder daarin is dat het Presidium in navolging 
van het rapport Berenschot met die vraag afstand neemt van de werkorganisatie en zich 
als een Raad van Toezicht focust op de controletaak. Dat noemde Berenschot ook een doel-
matigheidsbevorderende maatregel.”

De ambtelijke ondersteuning heeft in 2008 de uitvoering van de besluitvorming over 
het rapport Berenschot vooral ervaren in de vorm van doelmatigheidsonderzoeken. Wat 
 hebben die opgeleverd?

Henk Bakker, directeur Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel & Organisatie

h

i

1 2 3 4

“Wij werken momenteel concrete voorstellen uit hoe we de Facilitaire Dienst kunnen 
 herinrichten. Ook zijn andere diensten gereorganiseerd. Wij zijn serieus bezig met de 
 voorzichtige hint uit het rapport Berenschot om bepaalde dingen buiten de deur te  laten 
doen. Vanouds heeft de Kamer alles in eigen huis gehouden. In Europees perspectief 
 waren wij daarin heel bijzonder. Daarin komt nu dus langzaam verandering. 
Wij hebben er in 2008 ook alles aan gedaan om te voorkomen, dat de doelmatigheids-
onderzoeken ten koste gaan van de motivatie van medewerkers. Want er wordt nogal wat 
gevraagd van de ambtelijke ondersteuning. Mensen moeten soms tot diep in de nacht aan-
wezig zijn. Al met al hebben wij in 2008 vooral gezaaid. De oogsttijd is nu aanstaande.”

Energiek bezig met energie

Energiebesparing was in 2008 ook een doelstelling van uw directie. Bent u tevreden over 
de resultaten?

“Ook hier geldt dat wij beleid kunnen ontwikkelen, maar niet alle Kamerbewoners dingen 
kunnen voorschrijven. Gegeven deze omstandigheden ben ik tevreden over wat we in 2008 
hebben bereikt. 
In de campagne Energiek hebben we op een speelse manier geprobeerd Kamerbewoners 
bewust te maken van hoe zij met energie omspringen. We hebben rondleidingen geor-
ganiseerd die hen op plekken bracht waar zij anders nooit komen. Onder andere bij de 
grote zonnecollectoren op het dak. We hebben drie veegpulzen ingesteld: om 8.45 uur, om    
18.30 uur en om 22.45 uur gaat automatisch de verlichting uit. Dan moet je naar de licht-
knop lopen om je licht weer aan te doen. Dat levert bewustwording op om niet automatisch 
het licht te laten branden. We hebben een wedstrijd uitgeschreven, waarin degene die het 
meest originele idee levert om tot energiebesparing te komen een leuke prijs krijgt. De 
winnaar is in januari 2009 bekendgemaakt.”

Prachtige acties, maar hoe zit het met de concrete resultaten?

“Eind 2008 heeft de nieuwbouw van de Tweede Kamer als enige rijksgebouw het 
 energielabel A gekregen.”

Reorganisatie leidt tot cultuuromslag

Het jaarplan 2008 van de Beveiligingsdienst vermeldt als doelstelling de rationalisering 
van het toegangsbeleid en het betonen van gastvrijheid aan mensen van buiten. De zorg 
voor veiligheid en gastvrijheid. Hoe hebt u beide doelstellingen in harmonie met elkaar 
kunnen verwezenlijken?

“Het is lastig om een goede balans te vinden tussen veiligheid en gastvrijheid. Wij waren 
decennia lang het meest open parlement ter wereld. We dreigden het meest gesloten par-
lement te worden. In 2008 hebben we  beleid ontwikkeld, waarin we mensen veel gerichter 
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dan voorheen door de scan willen laten gaan. Werknemers van de ministeries en gekende 
gasten zijn in dat beleid vrijgesteld van de intensieve veiligheidscontroles. We hebben dit 
beleid ontwikkeld in nauw overleg met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding. 

De bedoelde gastvrijheid noemt u in het jaarplan 2008 ‘ingetogen chic’. Wat bedoelt u 
daarmee? 

“Nederlanders moeten trots zijn op hun parlement, op het functioneren en de uiterlijke 
verschijningsvorm. Maar onze uitstraling moet niet protserig zijn. Wij hoeven niet een trap 
op te gaan om ons parlement te betreden. Dat is bijzonder in Europa. Wij willen laagdrem-
pelig zijn, maar wel met een zekere statuur. Ingetogen, maar toch ook chic.
Als we kijken naar de opvang van bezoekers hebben we dat doel nog niet bereikt. In 2008 
hebben we intensief overlegd met onder meer de Rijksgebouwendienst. Omdat het scan-
nen van mensen bij drukte soms lange wachtrijen geeft, hebben we meer ruimte nodig bij 
de ingang. Het beleid is ontwikkeld. In 2009 willen we het realiseren.”

De Stafdienst Financieel-Economische Zaken is in 2008 gereorganiseerd. Waarom was die 
reorganisatie nodig?

“De Stafdienst FEZ was tot voor 2008 vooral een ‘dit mag niet’-dienst. In 2008 is dat 
 veranderd. ‘Hoe kunnen we je helpen?’ is nu het motto. De reorganisatie heeft geleid tot 
een totale cultuuromslag. Tot een complete metamorfose qua imago. Voor de medewerkers 
van FEZ is het werk veel leuker geworden. Deze verandering heeft ook buiten de Tweede 
Kamer de aandacht getrokken. In 2008 werd FEZ samen met circa tien andere organisaties 
uit meer dan tachtig gegadigden genomineerd als de beste financiële organisatie in de 
overheidssfeer. De prijs is uiteindelijk naar een andere organisatie gegaan. Maar voor de 
Tweede Kamer is dit toch een succesverhaal.”
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De Tweede Kamerorganisatie faciliteert het democratisch proces optimaal. 

Als één geheel van diensten. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar 

wel zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld. Net als een olympisch team dat 

beseft: alleen door samen hard te werken voor dat ene doel kun je goud 

winnen.

Dialoog belangrijk in de nieuwe gesprekscyclus 

De inzet van de Stafdienst P&O is erop gericht iedereen met plezier naar zijn werk te 
 laten gaan,  voldoende uitdaging te bieden en voldoende resultaten te laten behalen. Om 
aan dit streven vorm en inhoud te geven, neemt P&O in 2007 het initiatief tot de nieuwe 
 gesprekscyclus. Deze bestaat uit twee functioneringsgesprekken per jaar. In 2008 krijgen 
de medewerkers voor het eerst te maken met de gesprekscyclus.
Belangrijk in de nieuwe gesprekscyclus is de dialoog. Geen monoloog van de direct 
 leidinggevende tegen de medewerker. In het nieuwe functioneringsgesprek is tweerich-
tingsverkeer vanzelfsprekend. Het gesprek is direct gekoppeld aan de functieomschrijving 
van de medewerker, zijn of haar competentieprofiel, het jaarplan van de dienst waar-
toe de medewerker behoort, het opleidingsplan en de organisatiedoelstellingen. In het 
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 functioneringsgesprek nieuwe stijl wordt afgesproken wat de medewerker het komende 
jaar gaat doen en wat hij of zij daarbij nodig heeft aan ondersteuning of ontwikkeling. 
Wanneer de aard van de afgesproken werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, heeft de 
leiding gevende de mogelijkheid om bijzondere prestaties extra te belonen.
Het competentieprofiel is een onmisbaar instrument bij het functioneringsgesprek nieuwe 
stijl. Het ligt naast de functiebeschrijving. In het competentieprofiel staat niet wat een 
 medewerker doet, maar hoe hij of zij dat doet. Welk noodzakelijk en wenselijk gedrag de 
medewerker moet vertonen in essentiële werksituaties.
Leidinggevenden en medewerkers gaan niet blanco de nieuwe gesprekscyclus in. De 
 Stafdienst P&O organiseert trainingen, waarin zij leren hoe zij het nieuwe functionerings-
gesprek moeten voeren. Niet iedere medewerker krijgt in 2008 al te maken met de nieuwe 
gesprekscyclus. Een aantal diensten zit midden in een reorganisatie (zie hoofdstuk 1). Pas 
wanneer een  reorganisatie achter de rug is, de medewerkers hun competentieprofielen 
hebben gekregen en zij op training zijn geweest, beginnen zij aan de nieuwe gespreks-
cyclus. Een aantal diensten komen in 2008 nog niet toe aan het functioneringsgesprek 
nieuwe stijl. Andere maken een vliegende start. 

Exitinterviews: “We blijven kritisch op de eigen organisatie”

Het totale aantal medewerkers van de Tweede Kamer blijft in 2008 nagenoeg gelijk. Verge-
leken met 2007 komen minder medewerkers in dienst, maar gaan er ook minder weg. 
Met hen die vrijwillig de Tweede Kamerorganisatie verlaten, houdt de Stafdienst P&O vanaf 
1 januari 2008 zogenoemde exitinterviews. Daaruit rijst globaal het beeld dat de vertrek-
kende medewerkers tevreden zijn over de organisatie, de werksfeer, de relatie met hun 
leidinggevenden en collega’s, de arbeidsvoorwaarden en de persoonlijke begeleiding.
Toch hebben zij de Tweede Kamerorganisatie verlaten. Veel van hen (55 procent) zien in 
de Kamer te weinig mogelijkheden voor hun persoonlijke ontplooiing. Ilse Borg, beleids-
adviseur P&O: “Opvallend in de cijfers is de relatief grote groep jonge medewerkers die 
uitstroomt: 21 van de 38 vertrekkende personen  is 35 jaar of jonger. Dat zijn mensen die 
graag willen doorgroeien, waartoe ons type organisatie te weinig mogelijkheden biedt.”
De Stafdienst P&O wil, met deze uitkomsten in handen, medewerkers gerichter bege-
leiden, trainingen en opleidingen aanbieden om tegemoet te komen aan hun ambities.   
Ilse Borg: “Maar het is niet zo, dat wij iedere ambitie van iedere medewerker kunnen waar-
maken. We gebruiken de exitinterviews als een instrument in de verdere professionalise-
ring. We blijven kritisch op de eigen organisatie en het eigen beleid.”

Zeer laag verzuimpercentage

Dankzij de Wet Verbetering Poortwachter (2002) dalen in Nederland de verzuimcijfers. Ook 
in de Tweede Kamerorganisatie. Was het verzuimpercentage in 2002 nog 7,5%, aan het slot 
van 2008 is dat 3,9%, zo goed als een halvering. Vergeleken met andere overheidsorgani-
saties is het verzuimpercentage van de Tweede Kamerorganisatie een van de laagste. 
In het verzuimbeleid van de Tweede Kamer neemt de direct leidinggevende de regierol 
op zich. Wie zich ziek meldt, heeft niet altijd een vervelende griep of hoge koorts. Het is 
aan de direct leidinggevende bij zijn of haar medewerkers na te gaan welke specifieke 
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redenen aanleiding kunnen geven voor verzuim en hoe een thuiszittende medewerker zo 
snel mogelijk weer aan de slag kan gaan. De Stafdienst P&O traint sinds 2005 de direct 
leidinggevenden in het voeren van dergelijke verzuimgesprekken en reikt hen handvatten 
aan om onnodig verzuim te voorkomen. Zoals de percentages aangeven, gebeurt dat met 
groot succes.

Accent op gezondheidsbeleid

Karin Wijnmalen, beleidsadviseur P&O, verteld dat deze stafdienst maatwerk wil leveren. 
“Als veel diensten en afdelingen een gering verzuim hebben, heeft het geen zin om steeds 
op verzuimbeheersing te blijven hameren. Daarom willen we in 2009 het accent verleggen 
van een verzuimbeleid naar een gezondheidsbeleid. Die accentverschuiving is een trend 
in Nederland. Omdat het zo goed gaat met het terugdringen van het verzuim, wordt het 
belangrijker aandacht te besteden aan de preventie. En aan de afdelingen met een wat 
hoger verzuim blijven we extra aandacht geven.”
Dit betekent niet dat er minder aandacht zal zijn voor verzuim. Om de ontwikkeling 
per dienst goed te blijven monitoren, heeft de Stafdienst P&O in 2006 de zogenoemde 
 Verbaannorm geïntroduceerd. Deze norm is een statistisch richtcijfer, onder meer bepaald 
door de leeftijdsamenstelling van een team of een dienst. De Verbaannorm geeft aan welk 
verzuimpercentage haalbaar moet zijn voor een dienst. Zit deze daar duidelijk boven,  dan 
gaat de leidinggevende na wat de oorzaak daarvan kan zijn en neemt passende maatre-
gelen.

Begrotingsuitvoering succesvol, maar…

Het optimaal faciliteren van het democratische proces kost geld. De Tweede Kamerorga-
nisatie werkt met een kassysteem. Er zijn geen winsten en verliezen. Wat aan het eind 
van het jaar overblijft, gaat terug naar de schatkist. De jaarlijks terugkerende uitdaging 
voor de drie directies is de budgetten zo adequaat mogelijk in te zetten, zoals in de jaar-
plannen is verwoord. De Stafdienst FEZ is daarbij bewaker en adviseur tegelijkertijd. In   
   zijn interview vertelt Henk Bakker, directeur Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel & 
 Organisatie over het veranderde imago van FEZ. >> Lees het hele interview met Henk Bakker op  
pagina 26.

De Stafdienst FEZ concludeert, dat de begrotingsuitvoering in 2008 succesvol is geweest. 
De dienst maakt daarbij wel twee kanttekeningen:
- Er ligt in december een hoge piek aan betalingen. 23 procent van het beschikbare jaar-

budget is uitgegeven in de laatste maand. Dit is niet incidenteel. Het gebeurt ieder jaar. 
Om te komen tot een regelmatiger ritme van betalingen, is een betere projectsturing en 
-planning nodig.

- Aan het begin van het jaar maakt het Managementteam met de diensten de afspraak, 
dat zij in 2008 zo min mogelijk extern personeel zullen inhuren. Alleen de Dienst 
 Automatisering vormt hierop een uitzondering, vanwege de ingrijpende reorganisatie.

 Voor de post niet-formatief personeel voor de hele ambtelijke organisatie wordt   
€ 2,3 miljoen begroot. De werkelijke kosten aan het einde van het jaar bedragen  echter 
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meer dan het dubbele. Daarom dringt de Stafdienst FEZ aan op extra aandacht voor 
 beheersing en sturing van de zogenoemde personeelsbudgetten. Vanaf 2009 drukken 
kosten voor inhuur van mensen voor projecten op de specifieke projectbudgetten en niet 
op het algemene personeelsbudget.    

Een enerverend jaar voor de afdeling Inkoop

Het is een spannend jaar voor Inkoop. De afdeling gaat over naar de Stafdienst FEZ. Het 
 inkoopproces wordt geprofessionaliseerd. Digitalisering is daarbij een belangrijke stap 
naar een eigentijdse ondersteuning van de Kamerorganisatie. In het project Van Aanvraag 
tot Betalen vervangt de computer post en papier. Alle voorbereidingen voor de uitvoering 
van dit project vinden plaats in 2008. In 2009 gaat het van start. Deze professionalise-
ringsslag zal een aanzienlijke tijdbesparing opleveren en vermindert de kans op fouten. 
Omdat de Kamer meer dan voorheen zelf de regie wil blijven voeren bij aanbestedingen, 
doet zij in 2008 een toenemend beroep op Inkoop om deze aanbestedingen zelf uit te 
voeren. De ontwikkelingen op het terrein van (Europese) aanbestedingen gaan zeer snel. 
De afdeling maakt een inhaalslag wat betreft kennis. Het is een investering die zich terug-
verdient. 

De Ondernemingsraad zoekt betrokkenheid

Op 10 december zijn de OR-verkiezingen gepland. Maar met tien kandidaten voor elf zetels 
gaan de verkiezingen niet door. De beschikbare kandidaten worden automatisch lid en de 
OR gaat de nieuwe periode van drie jaar in met één vacature. 
Peter van Goch, voorzitter in 2008, kijkt teleurgesteld terug op de verkiezingen. “Mede-
werkers voeren vaak het argument aan, dat zij het werk voor de OR niet kunnen combi-
neren met hun functie. Terwijl een faciliteitenregeling hen voor een deel vrijstelt van hun 
gewone werkzaamheden. Het belang van medezeggenschap in de werkorganisatie wordt 
in de Tweede Kamer blijkbaar even weinig gezien als in de rest van Nederland.”

Actieve medezeggenschap op vele fronten

“Als OR-lid word je in de gangen geregeld aangesproken door collega’s,” vertelt Peter van 
Goch. “We doen geen belangenbehartiging van individuele werknemers. De Onderne-
mingsraad kijkt naar het belang van alle medewerkers en de organisatie. Je zit er niet voor 
jezelf of je eigen dienst.”

De Ondernemingsraad en het Managementteam komen in 2008 tien keer bijeen. Hoewel 
soms harde noten worden gekraakt, blijft de sfeer tussen het bevoegd gezag en de OR 
goed. Dat medezeggenschap in de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer geen 
 papieren tijger is, bewijst de Ondernemingsraad ook in 2008. 
De raad spreekt zijn bezorgdheid uit over de diffuse afbakening van twee onderzoeken die 
parallel aan elkaar lopen: een groot doelmatigheidsonderzoek enerzijds en de concrete 
invulling van een taakstelling die de Tweede Kamer zichzelf heeft opgelegd anderzijds. 
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“Je zit niet in de 
Ondernemingsraad 
voor jezelf of je 
 eigen dienst” 

Peter van Goch
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In de praktijk ervaart de Ondernemingsraad te vaak dat beide onderzoeken verwarrend 
door elkaar heen lopen. Over gedwongen ontslagen maakt de raad zich geen zorgen. De 
belofte van de Griffier dat die niet aan de orde zijn, weegt zwaar bij de leden van de OR. Wel 
constateren zij dat vacatures dikwijls niet worden ingevuld. Dit doet de Ondernemingsraad 
denken aan de kaasschaafmethode, waarvan het Managementteam juist heeft gezegd, dat 
het MT die niet wil gebruiken.
Verder is de Ondernemingsraad actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
 gesprekscyclus, reorganisatieplannen van diensten, het terugdringen van het verzuim en 
het arbobeleid van de Tweede Kamer. 



Er 350.000 kopjes koffie zijn verkocht?
Er van algemeen overleggen geredigeerde woordelijke verslagen worden gemaakt?
De totale plenaire vergadertijd is toegenomen met 234 uur en 40 minuten?
De commissie Europese Zaken vier bijeenkomsten in het land organiseerde waar 

Nederlanders en  Kamerleden debatteerden over het Europese Verdrag en de toekomst van 
Europa?

Er 161 minder besloten commissievergaderingen waren dan in 2007?
Het aantal binnenlandse werkbezoeken ten opzichte van 2007 met 9 is afgenomen?
De koffie- en snackautomaten overal zijn vervangen?
Het aantal buitenlandse werkbezoeken ten opzichte van 2007 met 20 is toegenomen?

Het aantal bezoekers aan de publieke tribune en rondleidingen is toegenomen 
met 36.692?

Er 13 petities minder zijn aangeboden dan in 2007?
Het aantal ingediende wetsvoorstellen ten opzichte van 2007 is toegenomen met 71?
Er 22 spoeddebatten meer waren dan in 2007?

Het aantal bezoekers van www.tweedekamer.nl ten opzichte van 2007 is toegenomen   
met 142.911?

Er op www.tweedekamer.nl drie vodcasts van de Voorzitter staan over verschillende  aspecten 
van het werk van de Tweede Kamer?

Openbare vergaderingen in de drie grote commissiezalen in betere beeldkwaliteit te  volgen 
zijn op www.tweedekamer.nl?

Het project ‘Kamer Beter in Beeld’ de tweede plaats en een eervolle vermelding heeft behaald 
bij de ICT Aanbestedingawards 2008?

De site www.derdekamer.nl is vernieuwd?
Er 1224 pc’s zijn vervangen?
De Beveiligingsdienst tot leerbedrijf van het jaar 2008 is uitgeroepen?
Er ruim 350 evenementen zijn georganiseerd?

Iedereen een nieuwe houder voor de toegangspas heeft gekregen die is voorzien van een 
kopieerbeveiliging?

De informatiedossiers op www.tweedekamer.nl 57.755 keer bekeken zijn?

1300 mensen hun mening gaven over het rekeningrijden op de commissiewebsite van  
Verkeer en Waterstaat?

Er 481 meer openbare commissievergaderingen waren dan in 2007? 
De Koninklijke  portretten van Willem I,II en III op Binnenhof 1a zijn gerestaureerd?

De Eerste Kamer een voorlichtingsfilm heeft gemaakt over haar werk en haar leden, de relatie 
met de regering en de Tweede Kamer en de gebouwen van de senaat?

Er op www.tweedekamer.nl een vodcast te zien is over de totstandkoming van een wetsvoorstel?

Er drie tentoonstellingen zijn georganiseerd, over de Ruimtevaart in Nederland, Democratie 
is een kunst en EU & JIJ?

De langste plenaire vergadering op 5 november 15 uur en 15 minuten duurde? 
De pc’s sneller zijn en een groot beeldscherm hebben?
De brochure ‘Tweede Kamer aan het werk’ ook in braille verkrijgbaar is?
Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven 137 notities voor de Tweede Kamer heeft geschreven?
Er 160 internetdossiers op www.tweedekamer.nl zijn geplaatst?  
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Wist u dat in 2008:
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