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200 dagen Kamerlid 
Het is zover; de eerste 200 dagen zitten erop! Na de achtbaan van de campagne en verkiezingen ben 
ik één van de 38 PvdA Tweede Kamerleden, en een van de 2 Kamerleden vanuit de provincie Utrecht. 
En het is geweldig, ik ga iedere dag met veel plezier naar Den Haag. De eerste dagen liep ik door de 
lange gangen van het parlementsgebouw en realiseerde me dat ik samen met 149 andere 
Kamerleden alle Nederlanders vertegenwoordig. Een zware verantwoordelijkheid op een pittig 
moment. Als er geld genoeg is, is het leuk om in de politiek te zitten. Maar als er heel zwaar bezuinigd 
moet worden is het nog belangrijker. 
Tijdens de campagne konden wij als nieuwe Kamerleden oefenen met debatteren over de heel 
uiteenlopende onderwerpen; van milieu , onderwijs, verkeer en Europa tot de economie, de 
verzorgingsstaat de arbeids- en de woningmarkt en het verkeer. Mijn eerste debat was met 5 
mannelijke kandidaat Kamerleden (onder andere Tofik Dibi). De heren hakten behoorlijk op elkaar en 
mij in. Ik voelde me echt een provinciaal wethoudertje die gewend was dat mensen elkaar laten 
uitspreken. 14 debatten, 20 afdelingsbezoeken, vele interviews, zeker 1000 rozen en nog veel meer 
gesprekken later was het 12 september, verkiezingsdag. De uitslag in Paradiso was overweldigend; 
38 zetels!!! We konden aan de slag met een team van mensen die er allemaal veel zin in hadden. Dat 
ik van maar liefst 2569 mensen uit heel Nederland een persoonlijk vertrouwen kreeg maakte het extra 
bijzonder. 
 
De eerste weken stonden voor de partijtop in het teken van de onderhandelingen over het 
regeerakkoord. Het beoordelen van het eindresultaat was een indrukwekkend hoogtepunt in deze 
eerste 200 dagen. Tussen 7 en 9 werden we met een ontbijtje ontvangen in de fractiekamer en lazen 
we in stilte het regeerakkoord. We konden tijdens de formatie meedenken en formatiedossiers vullen 
met suggesties voor het regeerakkoord op onze kennisgebieden, maar kenden het totaalplaatje nog 
niet. Ik las een prachtig resultaat op mijn onderwerpen (zoals geen eigen bijdrage jeugdzorg meer) en 
zelfs een aantal zaken die letterlijk uit mijn suggesties zijn overgenomen. Maar het totaal was 
natuurlijk wel even slikken. Na maandenlang ons eigen verkiezingsprogramma uitdragen was dit toch 
een akkoord van twee partijen. Ik ben met veel mensen en afdelingen in gesprek gegaan over de 
enorm grote opgave voor dit kabinet; 46 miljard structureel bezuinigingen; dat zal werkelijk iedereen 
voelen, hier moeten we doorheen met elkaar. Maar het totaalpakket is evenwichtig en het wordt een 
periode van hervormingen op zowel de arbeidsmarkt, de woningmarkt als de verzorgingsstaat. We 
brengen de economie weer op orde, pakken banken en bonussen aan, verdelen de rekening van de 
crisis eerlijk en voorkomen de volgende crisis. Voor het eerst in dertig jaar tijd gaan de lagere 
inkomens erop vooruit, we blijven de publieke sector goed houden en maken vooruitgang mogelijk op 
bijvoorbeeld het gebied van onderwijs en duurzame technologie. 
 
In de fractie werden de portefeuilles verdeeld en leerden we elkaar goed kennen tijdens het 
fractieweekend. Hier was tijd voor inhoudelijke verdieping, maar ook voor ontspanning; raften in de 
branding van de zee was super! ‘s Avonds kwamen alle verhalen en achtergronden van de collega's 
aan bod. Alle verschillende talenten komen goed tot hun recht met de vele onderwerpen waar we 
onze tanden in kunnen gaan zetten! Ik mag me over de volle breedte bezig houden met de jeugd; 
jeugdzorg, passend onderwijs, speciaal onderwijs en het reguliere primair onderwijs. De eerste 200 
dagen heb ik vooral gebruikt om heel veel mensen te spreken uit die sectoren. Kinderen en jongeren, 
ouders, professionals, leerkrachten, directeuren, vrijwilligers, maar ook veel wetenschappers. Met al 
deze informatie stelde ik mijn eerste ongeveer 10 vragen aan de Staatssecretaris of Minister over 
bijvoorbeeld het leerlingenvervoer en ging ik aan de slag met mijn eerste grote vergaderingen over de 
toekomst van de sectoren waar ik verantwoordelijk voor ben; de begrotingsbehandeling jeugd en de 
begrotingsbehandeling onderwijs. Tot half 3 in de nacht gingen we door. Dan gaan er geen treinen 
meer terug van Den Haag naar Woerden en wordt het duidelijk waar de onkostenvergoeding voor 
nodig is. Wat mij opviel is hoe sommige politici als een soort cabaretier optreden en wild om zich heen 
slaan naar alle kanten, maar weinig voor elkaar krijgen in de Tweede Kamer. Of Kamerleden die zich 
direct omdraaien als ze iets gezegd hebben, niet geïnteresseerd in welke reactie dan ook. Gelukkig 
heb ik ook heel prettig samen kunnen werken met zowel woordvoerders van de coalitie- als 
oppositiepartijen. Mijn eerste zeven moties en amendementen zijn aangenomen, zowel bij de 
jeugdzorg (onder andere de verplichting vanaf 2014 om gezinnen de kans te geven problemen met 
het eigen netwerk op te lossen door zogenaamde eigenkrachtconferenties) als bij onderwijs (waardoor 



leerkrachten en ouders in de medezeggenschapsraad meer te zeggen krijgen). Het gaat om zaken die 
er echt toe doen; de besteding van miljarden en het aanpassen van wetten. Dat maakt het de 
opoffering van de nachtrust meer dan waard. 
 
Mijn maiden speech zit er inmiddels op en ook al tientallen debatten. Ik heb mijn eerste reultaten 
bereikt; van eigen kracht conferenties in de jeugdzorg tot een veel betere overgang naar de 
middelbare school (wet op de eindtoets) en meer aandacht voor het onderwerp pesten en kleine 
scholen en ouderbetrokkenheid. Hierover zijn mooie berichten in de landelijke pers gekomen. 
Het waren dus 200 indrukwekkende dagen waarvan ik hoop dat er nog velen volgen. Ik hoop ook de 
komende jaren weer fijn samen te kunnen werken met de slimme collega's in mijn fractie, onze 
inhoudelijk sterke fractiemedewerkers, maar vooral ook met de mensen die ervaring hebben in de 
jeugdzorg en het onderwijs, of daar werken. Blijft u mij vooral bestoken met mails, telefoontjes en 
iedere maandag blijft mijn agenda vrij voor werkbezoeken. Op die manier kan ik mijn werk als 
volksvertegenwoordiger goed blijven doen. En houd ik er trouwens ook een hoop lol in. 

Regionale kandidaat 
Tijdens de campagne heb ik contact gehad met alle afdelingen in het gewest Utrecht. Hierin heb ik 
mijzelf voorgesteld en ook Grace, Marleen Haage en Hans Spekman die vanuit onze provincie op de 
lijst stonden. Ik heb meegedacht en gewerkt aan campagne activiteiten (bv. persberichten 
geschreven, activiteiten bedacht als "de taart wordt eerlijk verdeeld", aan campagne en 
canvasactiviteiten meegedaan). Ik ben bij 20 afdelingen langs geweest en heb 14 debatten gevoerd. 
Voor de zomer krijgen alle afdelingen weer een mail van Grace en mij waarin we benadrukken dat we 
graag komen helpen met afdelingsactiviteiten. In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn we 
graag beschikbaar! 

Gewestelijke vergaderingen 
Hier zullen Grace en ik zoveel mogelijk bij aanwezig zijn, zolang de Kameragenda dat toelaat. Ik merk 
dat nu de debatten lopen en de agenda volraakt het steeds lastiger is om er altijd te zijn. Op 
maandagavond is het meeste kans dat wij kunnen! 

Zichtbaar ook voor anderen 
Iedere maandag en veel vrijdagen ben ik afgelopen 200 dagen op werkbezoek geweest. Dat levert 
super veel informatie en kennis op. Tijdens ieder werkbezoek heb ik de voorwaarde gesteld niet alleen 
met de directeur maar ook met kinderen, jongeren, hun ouders en de jeugdzorgwerkers of 
leerkrachten in gesprek te gaan. Mijn doel is bewust het eerste jaar heel veel kennis opdoen en een 
netwerk opbouwen. Komend jaar wil ik de focus wat verleggen en me iets meer op agenda setting en 
de kameragenda (wet op de jeugdzorg komt eraan) en natuurlijk de lokale en regionale verkiezingen 
te richten. 

Andere activiteiten 
Als woordvoerder basisonderwijs, speciaal en passend onderwijs en jeugdzorg wordt ik in heel het 
land uitgenodigd om met partijgenoten in gesprek te gaan en samen op werkbezoek te gaan langs 
scholen, CJG's, jeugdzorginstellingen, met de provincie in gesprek te gaan enz. Inmiddels ben ik 
naast mijn eigen provincie in alle provincies geweest (behalve Limburg; staat in de agenda) en heb 
talloze afdelingen bezocht om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Wat ik wel aardig vond waren in 
Groningen, Friesland, Brabant,  Gelderland grote regionaal of zelfs provinciaal georganiseerde dagen 
en avonden over de jeugdzorg en de transities.   
Op dinsdag, woensdag en donderdag komen er veel mensen (lobbyisten maar vooral ook mensen die 
ik zelf uitnodig zoals wetenschappers en ervaringsdeskundigen) naar Den Haag. Over de mail 
ontvang ik zeker 10 individuele mails per week (van de 200 per dag) met de meest schrijnende 
situaties. Ik reageer op ieder mailtje en bel soms ook met mensen of ga er zelfs langs.  

Ondersteuning gewest 
Graag zou ik ook willen bespreken wat het gewest kan doen om Grace en mij te ondersteunen zodat 
we zo zichtbaar mogelijk zijn en de mensen ons weten te vinden. 
Grace had het leuke idee dat wij ook wel dagen willen organiseren om mensen uit het gewest 
rondleidingen door de kamer te geven en wat te vertellen over hetgeen we hier doen. Grace of ik 
kunnen dan ontvangend kamerlid zijn. 



Ik zou het prettig vinden als het gewest uitzoekt in welke regionale verbanden er aan de transities 
wordt gewerkt en op dat regionale niveau bijvoorbeeld 5 regiobijeenkomsten over de transities 
organiseren voor PvdA raadleden en wethouders en statenleden en andere geïnteresseerden. 
Ik zou het prettig vinden om op de maandagen na de zomervakantie een bijdrage aan de campagne 
te leveren en de laatste 3 zaterdagen voor de verkiezingen ingezet te worden bij 
campagneactiviteiten.  

Portefeuilles: 
Primair, speciaal en passend Onderwijs 
• Primair onderwijs 
• Speciaal Onderwijs 
• Passend Onderwijs 
• Leerlingvolgsystemen 
• Indicatiestelling 
• Onderwijshuisvesting 
• Medezeggenschap 
  
Jeugdzorg 
• Kindermishandeling en kinderbescherming 
• (gezins-)voogdij 
• Jeugdinrichtingen 
• elektronisch kinddossier (EKD) / verwijsindex 
• jeugdgezondheidszorg: centra voor Jeugd en Gezin / consultatiebureaus 
 
Met vriendelijke groet, 
Loes Ypma 
PvdA Tweede Kamerlid 
(Woordvoerder jeugdzorg, primair en speciaal onderwijs en passend onderwijs) 
 


