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Ik ben afkomstig van een Limburgse boerderij. Als ik tijdens mijn 
studententijd in Wageningen weer thuiskwam, vroegen mijn ouders 
altijd of ik met hen de brieven wilde doornemen die ze hadden ontvan-
gen. Want die vonden ze toch wel erg lastig te begrijpen. Dan ging het om 
brieven van de Landinrichtingscommissie, brieven van het waterschap 
en brieven van de Rabobank. Dit terwijl mijn ouders goed ontwikkelde 
mensen zijn en mijn vader juist veel ervaring had opgedaan als bestuur-
der. Dat zette me aan het denken. Waarom schrijft de overheid of een 
bank niet duidelijk wat de bedoeling van de brief is of wat hun vraag is? 
Waarom zit er zo veel verschil tussen de wetgeving op papier en de brief 
die mensen uiteindelijk ontvangen? Dat moet toch duidelijker kunnen.

Begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid
Nadat ik raadadviseur was geweest bij het Kabinet van de Minister- 
president, werd ik dijkgraaf bij het waterschap Brabantse Delta. Tot mijn 
verbazing was er weinig veranderd. Daar werden brieven opgesteld die 
door betrokkenen niet goed te begrijpen waren. Maar inmiddels zat ik als 
voorzitter en bestuurder in een positie waarin ik er zelf op kon sturen, 
en dat heb ik gedaan. Ik heb als dijkgraaf alleen brieven ondertekend die 
begrijpelijke taal bevatten en waarbij het voor de ontvanger duidelijk was 
wat er werd bedoeld. Als je bovenin de organisatie gaat stáán voor dui-
delijke taal en begrijpelijk schrijven, dan werkt dat in de hele organisatie 
door. Het leidt ook tot een lagere belasting van de klantenservice en tot 
minder bezwaarschriften. 

Twee weken na mijn beëdiging als Eerste Kamerlid had ik mijn eerste de-
bat in juli 2019. In de Eerste Kamer heb ik de portefeuille Sociale Zaken, 
Ruimtelijke Ordening, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking en het Koninkrijk der Nederlanden. Op de agenda stond 
het debat over de Wet temporisering AOW-leeftijd. Door deze wet stijgt de 
AOW-leeftijd tijdelijk minder snel. Als lid van de Eerste Kamer let je bij 
wetgeving vooral op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaar-
heid. Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Daarom voelde ik me 
ook zo aangetrokken tot de rol van senator. In de Eerste Kamer kun je er 
daadwerkelijk voor zorgen dat de wetten die behandeld worden ook uit-
voerbaar zijn. Mijn inbreng was dus vooral gericht op de uitvoerbaarheid 
van deze wet gezien vanuit de mensen zelf en vanuit de uitvoeringsorga-
nisatie. 
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Als een overheid brieven schrijft die mensen niet begrijpen, neemt de 
druk op de uitvoering juist toe door de fouten die gemaakt worden. Veel 
uitvoeringsorganisaties creëren zo hun eigen falen. In het verleden heb-
ben de parlementen ook te weinig aandacht gehad voor de uitvoering. 
Vaak is door amendementen en moties in de Tweede en Eerste Kamer 
wetgeving juist complexer geworden. Doordat er telkens nieuwe uitzon-
deringen bedacht werden. De kritiek op uitvoeringsorganisaties is wat 
mij betreft vooral een spiegel voor ons als parlementariërs. Wij hebben 
uitvoerders blijkbaar met een onmogelijke opdracht het veld ingestuurd. 
Dat moet beter!

Echt contact maken
Naast onduidelijke brieven is ook het gebrek aan contact met mensen 
een groot probleem bij veel uitvoeringsorganisaties. Zo was er bijvoor-
beeld lange tijd geen echt – fysiek – contact mogelijk tussen mensen 
die een kinderopvang toeslag aanvroegen en de Belastingdienst. Je kon 
geen afspraak maken met een persoon die je direct vragen kon stellen. 
Het is bemoedigend dat mijn voormalige collega Alexandra van Huffelen 
in haar eerste week als staatssecretaris meteen contact maakte met de 
ouders over de kinderopvangtoeslagen.

In mijn vrijwilligerswerk heb ik ook ontdekt dat het voor alle partijen 
plezieriger en effectiever is als je echt contact maakt met mensen en 
aandacht geeft aan de vragen die er leven. Vanuit mijn rol als ‘aanjager’ 
bij NL2025 leerde ik in Breda Nora Kasrioui kennen. Zij had de stichting 
Brood en Rozen opgericht, een programma om vrouwen in de bijstand te 
begeleiden naar een betaalde baan. Als je erin slaagt een bijstandsmoe-
der aan het werk te krijgen, help je haar en de kinderen uit de armoede. 
De sociale impact is dus groot. Dat spreekt me aan. Ik wilde graag in 
contact komen met vrouwen die ik in mijn werk weinig tegenkom. Ik 
ben nu vrijwillig docent bij het programma Brood en Rozen. Al vier jaar 
geef ik les aan bijstandsvrouwen over sociale etiquette. Ik werk vooral 
aan het zelfvertrouwen van de vrouwen. Veel vrouwen zitten al lang in 
de bijstand en dat zorgt vaak voor twijfel. Wat heb ik te bieden? Ben ik 
de moeite waard? Een neerwaartse spiraal dreigt. Ik probeer die spiraal 
weer in opwaartse richting te buigen. Het programma is echt succesvol. 
Dat komt omdat we niet over de vrouwen vergaderen maar daadwerke-
lijk met ze aan de slag gaan! Ik heb ervaren dat echt aandacht geven de 
sleutel tot verandering is. Je ziet dat alle vrouwen die zich aan het project 
committeren een passende baan vinden. Op Internationale Vrouwendag 
ontvangen de deelnemende vrouwen aan Brood en Rozen hun certificaat 
en voelen zij zich vanuit hun eigen kracht ook weer volwaardig onder-
deel van de samenleving.

Deze ervaringen neem ik iedere dinsdag mee de Eerste Kamer in. Nog 
steeds komt er wetgeving langs die veel te ingewikkeld is en waarbij ik 
mij afvraag of de mensen die onder de wetgeving vallen voldoende zijn 
betrokken. Dit geldt bijvoorbeeld bij wetgeving over het kindgebon-
den budget en de kinderopvangtoeslagen. Ik zal als senator me blijven 
richten op de uitvoerbaarheid van wetten en op echt contact maken met 
mensen die met deze wetten te maken krijgen. Hier moet D66 voor staan, 
omdat het aansluit op de wat mij betreft belangrijkste richtingwijzer van 
D66: Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Door duidelijke wetgeving, 
begrijpelijke taal en het daadwerkelijk betrekken van mensen kunnen zij 
hun eigen kracht zo goed mogelijk inzetten. Dus laten we zorgen dat ie-
dere boerin voortaan begrijpt hoe zij gebruik kan maken van regelingen 
om haar stal te verduurzamen. De huidige studenten hoeven dan geen 
brieven meer te analyseren, maar kunnen iets veel belangrijkers doen in 
het weekend: Iets leuks doen met hun moeder! 1
 
Carla Moonen is Eerste Kamerlid namens D66 en bestuursvoorzitter  
van Koninklijke NLingenieurs.
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