
Column

'Voor een carrière moet je het niet doen'

Onderzoek PDC naar Kamerlidmaatschap

Het Kamerlidmaatschap is veel minder een goede stap in een carrière dan meestal

gemakshalve wordt aangenomen.

Onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) in Den Haag laat zien dat

carrièrekansen van oud-Kamerleden in het algemeen 'te hoog' worden ingeschat. 'Veel

oud-Kamerleden rest een bestaan als ZZP’er, bijvoorbeeld in de lobbysfeer. Of dat een

succesvolle carrièrestap is, is hoogst onzeker', zegt Bert van den Braak, onderzoeker bij

het PDC.

De hoge doorstroming van Kamerleden heeft volgens hem veel meer te maken met

sterke wisselende verkiezingsuitslagen - partijen zijn veel minder zeker van kiezers -

dan met politici voor wie de Kamer een korte tussenstop is.

Lees verder ›

Gezelschapsspel

Ganzenborden? Mens-erger-je-niet? Stratego? Risk? Monopoly? Kabinetsformaties

hebben iets van een gezelschapsspelletje. Er is een groot verschil: het gaat ergens over.

Misschien is het beter te vergelijken met een kaartspel. Op verkiezingsdag zijn de

kaarten geschud. ’s Kijken wie het beste kan pokeren. En wie blijft met de joker zitten?
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'... de buitenlandse media hebben, ook die van hoge kwaliteit zijn, de

essentie van de Nederlandse verkiezingen gemist omdat de

verkiezingen gekneed moest worden in de mal van het dreigende

populistische domino-verhaal. Dit geeft ons ook te denken hoe het

Nederlandse publiek geïnformeerd wordt over verkiezingen in het

buitenland. Zijn de Nederlandse reporters die op pad worden

gestuurd om de politieke situatie in den vreemde te verslaan beter in

staat om de essentie van de institutionele en culturele context helder

te maken dan zij die naar Nederland kwamen?...'

Lees de column ›

De eerste week

Een vrouwelijke verkenner, de radiostilte, toch GroenLinks

en economische meewind – de eerste week van de

kabinetsformatie. Een impressie.

› Lees verder

Doormodderen, opheffen of samenwerken?

Wat staat de PvdA na de verpletterende nederlaag bij de

Tweede Kamerverkiezingen te doen? Wat zijn de

scenario's? Een advies.

› Lees verder

Verrechtsing van het CDA

Is het CDA onder Sybrand Buma werkelijk zo verrechtst? Of

komt er uit wat er altijd al in zat? Een evaluatie.

› Lees verder

Met dank aan Erdogan?

Hoe groot was de invloed van het conflict met Turkije?

Heeft het de VVD van premier Rutte in de kaart gespeeld?

Een beschouwing.

› Lees verder

Peilingen als palingen

Zijn peilingen net zo glibberig als palingen? Hoe hebben

opiniepeilers het er in de aanloop naar de

Kamerverkiezingen van af gebracht? Een terugblik.

› Lees verder



Nieuws

Met voorkeurstemmen gekozen

Mona Keijzer (CDA): 165.384

Jeanine Hennis (VVD): 148.431

Klaas Dijkhoff (VVD): 146.226

Lilian Marijnissen (SP): 124.626

Pia Dijkstra (D66): 120.557

Kathalijne Buitenweg (GL): 99.157

Pieter Omtzigt (CDA): 97.638

Stientje van Veldhoven (D66): 92.700

Fleur Agema (PVV): 71.229

Met hangende pootjes?

Is koning Willem Alexander straks wellicht nodig om de

scherven van de kabinetsformatie op te ruimen? Over de

rol van de Koning. Een beschouwing.

› Lees verder

Baudet is een wandelende grappendoos. Daar kan ik mee spelen.

Advocaat Theo Hiddema, het 'tweede' kamerlid van Forum voor Democratie, in De

Volkskrant van 23 maart.

En verder

Aan tafel: hoe kun je in Den Haag invloed uitoefenen?

Lees verder ›

De Kamervoorzitter: hoe machtig is hij/zij?

Lees verder ›

Nieuwe partijen - hoe de Tweede Kamer binnen te komen?

Lees verder ›

'En Dijsselbloem?' Hoe de Grieken naar de Nederlandse verkiezingen keken.

Lees verder ›

Van Eerste naar Tweede Kamer

Marius van Amelsvoort (KVP/CDA)

Dien Cornelissen (KVP/CDA)

Michiel van Hulten (PPR)

Jan de Koning (ARP/CDA)

Ronald van Raak (SP)

Gerard Schouw (D66)

Eric Smaling (SP)

Max van der Stoel (PvdA)

Jan de Wit (SP)

Kars Veling (CU)

Jan-Kees Wiebenga (VVD)

Agenda

5 april 2017, Den Haag

Fact free politics - feit of fictie?

Democratie in Debat

11 april 2017, Den Haag

Politiek Café

Democratie in Debat

20 april 2017, Den Haag



Film & Debat: Austerlitz

Democratie in Debat

› Uitgebreide agenda

Partners

Colofon
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