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Tijdschema

1.

16.30 uur

16.35 uur

De live-uitzending van NE21: Het Verkiezingsdebat bestaat uit de
volgende programmaonderdelen: 

Start NE21: Het Verkiezingsdebat  

Finale Minister van de nieuwe economie-
verkiezing
Meer informatie over de verkiezing en de 3 finalisten vind je
op pagina 2 en 3.

Het Verkiezingsdebat
Bekijk welke politici deelnemen en welke onderwerpen aan
bod komen op pagina 4 t/m 7.

Afsluiting

17.15 uur

18.30 uur



Finale Minister van 
de nieuwe economie-
verkiezing

2.

In aanloop naar de verkiezingen is MVO Nederland op zoek naar de
Minister van de nieuwe economie. Meer dan 200 kandidaten hebben
zich in oktober en november 2020 verkiesbaar gesteld als Minister
van de nieuwe economie. In december brachten meer dan 16.000
mensen hun stem uit, wat heeft geleid tot 21 genomineerden. Door de
jury zijn uiteindelijk 3 kandidaten gekozen voor de finale die vandaag
plaatsvindt.  

De drie finalisten zijn vandaag in de Beurs van Berlage om nog één
keer alles uit de kast te trekken. Kijkers en de jury – Jan Terlouw,
Jeroen Smit, Talitha Muusse, Marije van der Made, Prins Carlos en
Maria van der Heijden – bepalen samen wie de Minister van de
nieuwe economie wordt. En wie dus de stem en het geluid van alle
deelnemers en duurzaam ondernemend Nederland mag vertegen-
woordigen. Hij of zij krijgt de kans om deze visie op een landelijk
podium en aan tafel bij politieke beslissers te laten horen. Én doet
gelijk mee aan het Verkiezingsdebat met politici van diverse politieke
partijen, om 17.15 uur in deze uitzending. 

Op de volgende pagina lees je meer over die 3 kandidaten. 

Tip! Benieuwd hoe je je stem kunt uitbrengen op jouw favoriete
kandidaat? Vanaf het begin van de uitzending is het mogelijk om te
stemmen. Dit kan door middel van de poll in de virtuele omgeving. 
Na de vragenronde met de kandidaten sluit de poll en worden alle
stemmen bij elkaar opgeteld. 



De 3 minister-
finalisten

Celina Kroon
Celina Kroon is 38 jaar en innovatiemanager bij
Alliander. In deze functie draagt ze bij aan het realiseren
van de energietransitie door steden en buurten te
verduurzamen. Als ze Minister van de nieuwe economie
wordt, zet ze zich in voor een toekomstbestendige
economie met een gelijkwaardig speelveld. Waarin
ondernemers, overheid én bewoners samen concrete
stappen zetten en versnellen.

Girma Segaar
Girma Segaar is 27 jaar en werkt als PMO Duurzaam
ondernemen bij NS. Hij wil als minister een brug zijn
tussen verschillende generaties, sociale klassen,
opleidingsniveaus en culturele achtergronden. Door zijn
uiteenlopende achtergrond kan een breed publiek zich
met hem identificeren en kan hij zich in hen verplaatsen.
Dit moet zorgen voor draagvlak als Minister van de
nieuwe economie.

3.

Michel Scholte
Michel Scholte is als ondernemer gericht op een
economie met waarde voor iedereen. Onder meer als
directeur en medeoprichter van True Price, Impact
Institute en Impact Economy Foundation. De tijdelijke
sluiting van zijn winkel door corona sterkte hem in zijn
missie: Nederland uit de crisis helpen met échte banen,
innovatie, technologie, ondernemerschap. Zijn slogan:
tel wat telt! Lees meer: Minister.nu.

https://trueprice.org/
http://www.minister.nu/


Het Verkiezingsdebat:
de deelnemers

VVD – Sophie Hermans #3
Sophie Hermans is vicefractievoorzitter en
campagneleider voor de VVD. Eerder was ze politiek
assistent van Stef Blok en later Mark Rutte. Daarvoor
werkte ze bij 'De Publieke Zaak" en bij Andersson Elfers
Felix. Hermans was woordvoerder gezondheidspreventie
en -bevordering en is sinds juli 2020
vicefractievoorzitter.

CDA – Mona Keijzer #7
Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken
en Klimaat in het kabinet Rutte III voor het CDA. Ze is
onder andere verantwoordelijk voor het MKB,
ondernemerschap, start- en scale-up beleid,
mededingingsbeleid, innovatie en topsectoren. Van 2012
tot 2017 was ze Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze was
woordvoerder verpleeg- en thuiszorg en ziekenhuiszorg
en asiel- en migratie en integratiebeleid.

D66 – Hans Vijlbrief #12
Hans Vijlbrief is sinds januari 2020 staatssecretaris van
Financiën in het kabinet Rutte III namens D66. Hij heeft
fiscaliteit en de Belastingdienst in zijn portefeuille.
Vijlbrief is ook econoom en bekleedde verschillende
topfuncties bij het ministerie van Economische Zaken en
Financiën. Van 2000 tot 2010 was Vijlbrief hoogleraar
Economic Policy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

4.



50PLUS – Raymond Brood #2
Raymond Brood staat op nummer 2 van de 50PLUS
kandidatenlijst. Brood is jurist aan de Erasmus
universiteit in Rotterdam en houdt zich bezig met de
arbeidsmarkt, pensioenen en vermogensbeheer. Hij is
ook partner bij ‘WorkMetrics’, een consultancy die
bedrijven ondersteund met ‘data-driven’ besluitvorming.

GroenLinks – Tom van der Lee #3
Tom van der Lee zit sinds maart 2017 in de Tweede
Kamer voor GroenLinks. Hij houdt zich bezig met
klimaat, energie, economische zaken en de
aardgasproblematiek. Van der Lee is voorzitter van de
voorbereidingscommissie voor parlementaire
enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 
Voorheen was hij hoofd politieke voorlichting bij
GroenLinks en directeur campagnes bij
ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

SGP – Chris Stoffer #2
Chris Stoffer zit sinds twee jaar in de Tweede Kamer voor
de SGP. Hij houdt zich bezig met Financiën,
Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en
Klimaat. Hiervoor werkte hij voor Rijkswaterstaat, en zat
hij in de gemeenteraad in Nunspeet.

5.



Mahir Alkaya is sinds 2018 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij houdt zich bezig met financiën, eco-
nomische zaken, industriepolitiek, banken, innovatie en
handelsverdragen. Alkaya staat nu op nummer 3 van de
kandidatenlijst voor de 2021 Tweede Kamerverkiezingen.
Eerder werkte hij als ambtenaar internationale zaken bij
het ministerie van Economie Zaken en Klimaat. Hij is
opgeleid als industrieel ontwerper.

SP – Mahir Alkaya #3

PvdA – Joris Thijssen #6
Joris Thijssen staat op nummer 6 van de kandidatenlijst
van de PvdA. Hij werkt al sinds 1996 bij Greenpeace en
was daar de afgelopen 4 jaar directeur. Thijssen
studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek bij Nederlands
eerste astronaut, Wubbo Ockels.

6.

PvdD – Lammert van Raan #5
Lammert van Raan zit sinds maart 2017 in de Tweede
Kamer voor de Partij voor de Dieren. Hij houdt zich bezig
met de portefeuilles Financiën, Klimaat, Luchtvaart,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs. In het
verleden werkte hij als docent in het voorgezet onderwijs
en in de internet-/telecomindustrie.



Het Verkiezingsdebat:
de stellingen

Ons verkiezingsprogramma draagt bij aan versnelling naar de
nieuwe economie door…

Zonder een fundamentele belastingvoorziening zullen de
duurzame doelen nooit worden gehaald.

Herstel uit de coronacrisis biedt een unieke kans om onze
economie drastisch te verduurzamen.

Met een schone en circulaire industriepolitiek realiseren we
het verdienmodel van de toekomst.

Het volgend kabinet maakt echt werk van eerlijke prijzen.

Tijdens het Verkiezingsdebat behandelen de politici en Minister van
de economie de volgende stellingen: 

Tip! Heb je een vraag aan de politici? Stel deze via het venster aan de
linkerkant van de livestream en wie weet wordt jouw vraag live in de
uitzending gesteld.

7.

Heb je vragen over NE21: Het Verkiezingsdebat? Mail naar
evenement@mvonederland.nl.


