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Als voorzitter van CNV Jongeren wil Jesse Klaver het sociale stelsel in Nederland moderniseren.
De oud-student Social Work in Den Bosch is met zijn 23 jaar het jongste SER-lid ooit. Hij is hard op weg
de politieke arena in Den Haag te veroveren.

In de strijd voor een groene
en eerlijke economie
CHRISTEL BOS

G

ekleed in een kaki trenchcoat, de sjaal losjes om de
nek en met een retro zonnebril op, komt Jesse Klaver, oudstudent Social Work, ietwat gehaast
Bagels & Beans in Den Bosch binnenstappen. ‘Sorry dat ik wat later
ben. Gisteravond zijn we nog bezig
geweest met het verkiezingsprogramma voor GroenLinks. Het concept ligt er nu’, zegt Jesse zichtbaar
opgelucht. Het werk voor GroenLinks doet hij erbij. Dat lukt net,
want zijn functie als voorzitter van
CNV Jongeren slokt hem volledig
op. Zijn leren loodgieterstas is nu
nog leeg, maar vanavond neemt hij
hem weer, helemaal gevuld met
papieren, mee naar huis.

Curriculum Vitae
> Geboortedatum:
1 mei 1986
> Geboorteplaats:
Roosendaal
> Functie:
voorzitter CNV Jongeren
> Beroep moeder:
zorgmanager
> Burgerlijke staat:
vrijgezel

Zijn dagelijkse werkzaamheden
als voorzitter bestaan uit lobbyen,
overleggen en praten. Hij lobbyt bij
leden van de Tweede Kamer, heeft
gesprekken met de directeur van
economische zaken van de SociaalEconomische Raad (SER), de directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau en Novib. Afgelopen
weekeinde was hij in Madrid voor
een conferentie. Verder houdt hij
zich bezig met projecten die de
positie van jonge werknemers moeten verbeteren. Daarnaast heeft
hij als voorzitter van CNV Jongeren een zetel in de SER, het hoogste
adviesorgaan van de regering. Met
zijn 23 jaar is hij het jongste SERlid ooit.
Terwijl zijn leeftijdsgenoten nog
aan het studeren zijn, een bijbaan
hebben en in het weekeinde op stap
gaan, buigt Jesse zich over complexe sociaal-economische zaken.
Maar daar geniet hij van. ‘Ik werk
niet, ik ben bezig met mijn passie.’
Voor zijn nieuwe baan gaf hij zijn
studie Europese Politiek aan de Universiteit van Amsterdam en zijn
functie als voorzitter van Dwars,

de jongerenorganisatie van GroenLinks, op. Gedreven vertelt hij waarom hij heeft gekozen voor de vakbond en over zijn wens het sociale
stelsel in Nederland te moderniseren. ‘Wil je een verandering in gang
zetten, dan is de vakbond een van
de organisaties, die invloed hebben
op de WW, pensioenen, ontslagbescherming, de arbeidsmarkt, herintredende vrouwen en allochtone
jongeren die geen vast contract krijgen.’
De jonge voorzitter vindt het hoog
tijd voor hervormingen in Neder-

‘Ik werk niet, ik ben
bezig met een passie’
land. ‘Het kan zo niet langer. Er is
een tekort van 29 miljard. De verzorgingsstaat kost heel veel geld.
Als we geen keuzes maken, gaat
de kaasschaaf erover en betaalt de
onderkant van de maatschappij de
rekening.’
Een moderne en eerlijke participatiestaat moet in de plaats komen
van de verzorgingsstaat, stelt Jesse.
Een staat die ervoor zorgt dat mensen meedoen. Hij pleit voor een eerlijke verdeling. ‘Ons stelsel is gebaseerd op het kostwinnerschap van
de man, maar dat is allang niet
meer van deze tijd. Het zijn alleen
de tandartsen die zich het kostwinnerschap kunnen permitteren. Aanrechtsubsidie moet daarom
worden afgeschaft.’
Heilige huisjes als hypotheekaftrek, pensioenen en AOW bestaan
voor hem niet. ‘Mensen die het niet
nodig hebben proﬁteren ervan.’
Jesse pleit voor een menselijke economie waarbij niet alleen abstracte
begrippen als winst en Bruto Nationaal Product als hoogste waarde
gelden, maar ook menselijk welzijn.

Het Bruto National Geluk moet meetellen in het ﬁnanciële en economische beleid van Nederland, vindt hij.
‘De politiek kan mensen niet gelukkig maken, maar je kunt wel voorwaarden scheppen aan dat geluk.
Het is onjuist om te denken dat
mensen geen belasting willen betalen als ze daarvoor meer welzijn
terugkrijgen, een schoner milieu en
een duurzame economie.’
Op de Vrije School wist Jesse al dat
hij later een maatschappij relevante baan wilde. Hij koos voor de
opleiding Maatschappelijk Ondernemen, een richting binnen Social
Work. ‘Ik wilde praktisch aan de
slag en mensen laten zien dat globalisering je niet overkomt, maar
dat je zelf de verantwoordelijkheid
hebt om de wereld een beetje beter
te maken.’
Tijdens zijn opleiding bij Avans
haalde hij regelmatig de hogeschoolkrant. Het waren niet zijn
schoolresultaten die opvielen, maar
de gedrevenheid waarmee Jesse
zijn medestudenten aanspoorde tot
meer maatschappelijke betrokkenheid. In het eerste jaar richtte hij
daarvoor de studentenvereniging
La Divina Commedia op.
De maatschappijkritische houding van studenten Social Work
viel hem tegen. Het lukte hem niet
om medestudenten mee te krijgen
naar de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam in maart 2005.
Dit was een protest tegen de plannen van toenmalig staatssecretaris Mark Rutte, onder andere om de
medezeggenschap op hogescholen
en universiteiten verder in te perken.
De politieke ambities van Jesse krijgen meer vorm als hij lid wordt van
Dwars, de organisatie voor GroenLinkse jongeren. In het vierde studiejaar wordt hij door de leden op
het Dwars-Congres gekozen tot
secretaris.

Dat hij partijleider van GroenLinks
wilde worden, stak hij niet onder
stoelen of banken. In het televisieprogramma Bureau Ambitie van
de RVU moest hij twee jaar geleden een aantal opdrachten vervullen waaruit zou blijken of hij zijn
ambitie waar kon maken.
Op de vraag of hij nog steeds politiek leider van zijn partij wil worden, lacht hij. ‘Dat was toen. Nu
ben ik voorzitter van CNV Jongeren. Een geweldige baan. Ik zie wel
wat de toekomst brengt.’
Zijn droom is dat Nederland koploper wordt in groene energie, creatieve industrie en een duurzame
economie. Hij stelt zich een land
voor waar op alle daken zonnecellen prijken en aan de kust windmolens. Nederland levert zijn eigen
energie.
Een utopie? Helemaal niet, zegt Jes-

‘Zolang je onder vuur
ligt, ben je in beweging’
se. ‘Niemand voorspelde dat internet zo’n wereldwijde vlucht zou
nemen. Hetzelfde gaat gebeuren
met groene energie, dat net zo rendabel is als fossiele brandstoffen.’
Maar voor het zover is, moet er nog
een ﬂinke strijd gestreden worden.
Daar is Jesse echter niet bang voor.
‘Je maakt je kwetsbaar als je oneerlijk bent. De opponent probeert
er alles aan te doen om je in een
kwaad daglicht te stellen. Maar als
je je visie uitdraagt zonder te pretenderen dat je de waarheid in pacht
hebt, word je daarvoor beloond. Dan
krijg je mensen mee.’
Hij houdt zich vast aan wat Femke
Halsema ooit tegen hem zei. ‘Zolang
je onder vuur ligt, ben je in beweging. Dat is nodig voor verandering,
ook al betekent het dat je een kleine
groep mensen niet gelukkig maakt.’
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