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ACHTER DE SCHERMEN

' GEEN

ENKELE DAG

IS HIER

HETZELFDE'
Achter de schermen bij de ChristenUnie-fractie

De Kamerleden van de ChristenUnie kennen we allemaal. 

Maar achter elk zichtbaar ChristenUnie-Kamerlid staat een compleet 

medewerkersteam. Wie zijn zij? Journalist Wilfred Hermans liep een 

dag mee op het Binnenhof voor een kijkje achter de schermen.

In de ontvangstruimte beneden in het 

Tweede Kamergebouw arriveren diverse bekende 

gezichten uit de Kamer op hun werk. Toeval of 

niet, maar een Kamerlid van de ChristenUnie is de 

eerste die mij groet. Het zal exemplarisch blijken 

voor de sfeer binnen de ChristenUnie-fractie: er 

is aandacht voor elkaar, van verschil in rang en 

stand is niets te merken.

Harde business
Het is dinsdag, de dag dat het Kamerwerk 

‘losgaat’, aldus Hoofd Voorlichting Jonathan 

van der Geer (31). Hij maakt mij vandaag 

wegwijs binnen de fractie. Jonathan werkt bijna 

acht jaar bij de fractie, inmiddels samen met 

persvoorlichter Johannes de Vries. Jonathan: 

"Als voorlichter ben je alert op het nieuws en 

moet je snel kunnen schakelen. Ik ben op een 

dag met allerlei onderwerpen tegelijk bezig. 

Ik plan weleens koffiegesprekken met journalisten 

om gewoon eens bij te praten en ideeën op te 

doen. Eigenlijk werken we op de afdeling Sales; 

we zijn de makelaar tussen Kamerleden en 

journalisten. Hoe meer je zelf in het verhaal 

gelooft, hoe makkelijker je het aan de media 

kunt verkopen. Daarom vraag ik bij zowel het 

Kamerlid als de bijbehorende beleidsmedewerker 

dóór: waarom willen we dit? Wat zijn mogelijke 

tegenargumenten? Welke praktijkvoorbeelden 

kunnen we geven?"

Het is fijn werken in een fractie als je weet dat de 

Kamerleden elkaar steunen en veel ruimte geven, 

merkt Jonathan. "Fractiebreed is er oog voor wie 

je bent; er wordt meegeleefd met je thuissituatie. 

Politiek is een harde business, dan heb je die 

momenten van verbondenheid juist nodig." 

Het werk kan verslavend zijn, erkent de 

persvoorlichter. "Ik woon hier tien minuten 

vandaan en eet hier vaak. Daarom doe ik er 

bewust dingen naast: toneel, ik sport veel en ik 

doe van alles in mijn kerk. Maar de zondag is in 

principe voor familie en vrienden, 

zelfs in campagnetijd. Heerlijk."

Kamerleden 
zichtbaar maken
"Beleidsmedewerkers zijn 

de meat and bones van de 

organisatie," aldus Jonathan. 

De ChristenUnie heeft er zes en 

ze worden aangestuurd door 

Pim Roza (34). Pim: "Ik voel me 

er verantwoordelijk voor dat 

een Kamerlid goed voor de 

dag komt, dus ik steek veel 

energie in het voorbereidende 

werk. Het doet me goed als 

ik zie dat een Kamerlid vol 

zelfvertrouwen in de Kamer 

staat. Een beleidsmedewerker weet hoe de 

hazen lopen en moet in principe hetzelfde 

verhaal kunnen vertellen als een Kamerlid. 

Daarom groeien beleidsmedewerkers weleens 

door tot Kamerlid, zoals Carola Schouten." 

Zelf kwam Pim na zijn studie bestuurskunde 

en een baan bij een onderzoeksinstituut vanuit 

idealisme in 2012 bij de ChristenUnie terecht. 

Hij beheert de portefeuilles Financiën, Landbouw 

& Natuur en Europa. "Deze portefeuilles 

passen goed bij me, ik kan met verschillende 

onderwerpen bezig zijn. Bij een ministerie zou 

ik bijvoorbeeld maar één dossier hebben, dat zou 

ik te beperkt vinden."

Leven bij de dag
Jonathan brengt me naar de 

werkkamer van Carla Dik-Faber 

en Joël Voordewind, waar hun 

medewerker Christina Wartamova 

(25) klaarzit voor een praatje. 

Vorig jaar ging Christina met 

Arie Slob naar haar geboorteland 

Armenië om de 100-jarige 

herdenking van de Armeense 

genocide bij te wonen. "Dat was 

voor mij heel bijzonder. Mooi 

om te zien hoe de ChristenUnie 

de Armeniërs steunt in woord 

én daad."

Christina doet alles wat het werk van een 

Kamerlid makkelijker maakt. Het werk is als een 

machine waar ze op maandag ingaat en vrijdag 

weer uitrolt. "Kamerleden leven bij de dag. 

Ze krijgen rond de tweehonderd mails per dag, 

die probeer ik te filteren. Daar moet je hen goed 

voor kennen, aanvoelen wat belangrijk is." 

Als je iets wilt veranderen aan de wetgeving, 

moet je in de politiek beginnen, meent Christina. 

"De politiek leek me een lastige wereld voor 

christenen. Maar sinds ik hier werk, merk ik dat ze 

politiek bedrijven vanuit een open Bijbel; het zijn 

oprechte mensen die ik kan vertrouwen." ›
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dag met allerlei onderwerpen tegelijk bezig. 

Ik plan weleens koffiegesprekken met journalisten 

om gewoon eens bij te praten en ideeën op te 

doen. Eigenlijk werken we op de afdeling Sales; 

we zijn de makelaar tussen Kamerleden en 

journalisten. Hoe meer je zelf in het verhaal 

gelooft, hoe makkelijker je het aan de media 

kunt verkopen. Daarom vraag ik bij zowel het 

Kamerlid als de bijbehorende beleidsmedewerker 

dóór: waarom willen we dit? Wat zijn mogelijke 

tegenargumenten? Welke praktijkvoorbeelden 

kunnen we geven?"

Het is fijn werken in een fractie als je weet dat de 

Kamerleden elkaar steunen en veel ruimte geven, 

merkt Jonathan. "Fractiebreed is er oog voor wie 

je bent; er wordt meegeleefd met je thuissituatie. 

Politiek is een harde business, dan heb je die 

momenten van verbondenheid juist nodig." 

Het werk kan verslavend zijn, erkent de 

persvoorlichter. "Ik woon hier tien minuten 

vandaan en eet hier vaak. Daarom doe ik er 

bewust dingen naast: toneel, ik sport veel en ik 

doe van alles in mijn kerk. Maar de zondag is in 

staat. Een beleidsmedewerker weet hoe de 

hazen lopen en moet in principe hetzelfde 

verhaal kunnen vertellen als een Kamerlid. 

Daarom groeien beleidsmedewerkers weleens 

door tot Kamerlid, zoals Carola Schouten." 
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God, Nederland en Oranje
› Het is inmiddels bijna kwart voor elf. 

Via diverse trappen en gangen lopen we naar 

een hoge vergaderzaal met fraaie hanglampen 

waar de fractievergadering begint. 

Ruim twintig mensen zitten aan de 

vergadertafel: bestuursleden, volgers van de 

ChristenUnie Masterclass en iemand van het 

Leger des Heils. Voorzitter Gert-Jan Segers heeft 

zojuist alle onbekende gezichten een hand 

gegeven en geeft Carola Schouten het woord. 

Zij opent de vergadering met het lezen van Psalm 

139; 'Heer, U doorgrondt en kent mij.' Carola: 

"Als je motieven niet zuiver zijn, kan het best 

beangstigend zijn dat God je kent. Maar ondanks 

onze donkere kanten houdt God van ons, omdat 

Hij ons heeft gemaakt. 'Zie of ik geen verkeerde 

weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.' "Zijn er 

gebedspunten?" Iemand vraagt gebed voor zijn opa 

die in het ziekenhuis ligt; Joël Voordewind noemt de 

oorlog in Syrië die nu al vijf jaar voortduurt. 

Ondertussen reikt koning Willem-Alexander 

buiten, precies onder het raam, aan het Korps 

Commandotroepen de Militaire Willems-Orde uit. 

Zo kan het gebeuren dat het gebed wordt omlijst 

met de klanken van het Wilhelmus. Segers, na het 

'amen' van Carola: "Dit was God, 

Nederland en Oranje." 

Emotionele telefoontjes
Tijdens de lunch maakt Nino 

Eliana Gerritsen (44) even 

tijd voor een gesprek. Zij is 

sinds 2011 administratief 

medewerker primair proces 

bij het secretariaat van de 

fractie. Nino: "Vanaf dag één 

voelde het vertrouwd om in 

politiek Den Haag aan de 

slag te gaan. Geen dag is 

sindsdien hetzelfde geweest. 

Ik schrijf de Kamerleden 

in, zet hun bijdragen op de 

website, haal bezoekers op, zit aan de telefoon en 

ik behandel e-mailberichten. Wekelijks krijgen we 

er honderden binnen. Eén van de mooie dingen 

van mijn werk is om soms betrekkelijk onwetende 

bellers uit te leggen hoe de politiek functioneert. 

Niet iedereen is daarvan goed op de hoogte. 

Verder zijn er afgelopen tijd ook best wat 

emotionele telefoontjes geweest van mensen 

die zich door bezuinigingen gedupeerd hebben 

gevoeld. Deze wat zwaardere gesprekken zijn 

meestal in goede banen te leiden door te luisteren, 

waar mogelijk uitleg te geven en eventueel naar 

de juiste instanties door te verwijzen. 

Dat is mooi werk."

Vaak te serieus
Shamir is de grappigste van de 

fractie, meldt voorlichter Johannes 

met een droge blik vanachter zijn 

beeldscherm. Shamir Ceuleers 

(31), beleidsmedewerker voor 

Joël Voordewind, glimlachend: 

"Mensen nemen zichzelf in dit 

wereldje vaak te serieus. Ik vind 

het belangrijk jezelf enigszins te 

relativeren." 

Waarom de ChristenUnie? 

Shamir: "Op mijn zeventiende 

kwam ik tot geloof. Mijn familie 

stemde CDA, dus ik bestudeerde hun flyer en 

verkiezingsprogramma. Daar stond niks in wat 

mij als christen raakte, ik vond het wat waterig. 

Toen ontdekte ik op internet de ChristenUnie met 

hun expliciet christelijke levensovertuiging. Later 

kon ik er stagelopen; ik voelde me er direct thuis."

Voor het debat vandaag met premier Rutte moet 

Shamir zorgen dat er voor Joël een tekst ligt van 

hoe de ChristenUnie het debat ingaat. "Ik probeer 

zo’n tekst door de ogen van Joël te schrijven, al 

geeft hij er uiteindelijk nog wel zijn eigen draai 

aan. Mijn opdracht is om politiek het verschil te 

maken, en samen met Joël voorstellen 

te maken waar de coalitie moeilijk nee tegen 

kan zeggen." 

Het meest indrukwekkende moment met 

Joël beleefde Shamir in Pakistan. "Joël heeft 

altijd zijn woordje klaar, maar toen we samen 

in een Pakistaanse kerk stonden die in de as 

was gelegd, was hij stil. Aan alles merkte ik 

dat het hem raakte."

De werkdag loopt ten einde. Ondanks de 

kanttekening van beleidsmedewerker Pim Roza 

bij de familiaire sfeer binnen de fractie "Mooi, 

maar het mag natuurlijk niet té klef worden" 

had ik vandaag het gevoel even onderdeel te 

zijn geweest van een politieke familie. «
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