JEROEN DIJSSELBLOEM
vm Voorzitter van de Eurogroep. Wil je Jeroen
Dijsselbloem boeken? Assemblee Speakers is het
officiële boekingskantoor van Jeroen
Dijsselbloem. Hier kun je een optreden boeken
van Jeroen Dijsselbloem. Vraag een offerte aan
bij onze boekers. Het verplicht je tot niets.
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Biografie
Jeroen Dijsselbloem is een ervaren econoom en
politicus die een aantal openbare functies heeft
bekleed, waaronder die van adviseur van de
Nederlandse minister van Landbouw
(1996-1998). Tevens was hij beleidsmedewerker
voor de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA)
(1993-1996) en gemeenteraadslid in Wageningen
(1994‑1997). Van 2000 tot en met 2012 was hij
lid van de Tweede Kamer van het Nederlandse
parlement.

Hij werd op 21 januari 2013 verkozen tot
voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem is de
tweede persoon die deze functie vervult sinds de
instelling van de Eurogroep. Op 13 juli 2015 werd
hij door de ministers van Financiën van de
Eurozone verkozen voor een
tweede ambtstermijn.
Dijsselbloem was tot oktober 2017 minister van
Financiën van Nederland. Sinds februari 2013 is
hij ook voorzitter van de Raad van gouverneurs
van het Europees stabiliteitsmechanisme.
Op 31 augustus 2018 kwam zijn boek, getiteld De
Eurocrisis, uit. Hij behandelt daarin zijn tijd als
voorzitter van de Eurogroep, de Europese
staatsschuldencrisis en in het bijzonder de
Griekse staatsschuldencrisis.
Sinds 13 september 2018 schrijft hij een
wekelijkse column in Het financieel Dagblad.
Vanaf begin 2019 leidde hij een commissie die
adviseert over de rekenrente en
rekenrendementen voor pensioenfondsen. In
april van dat jaar werd bekendgemaakt dat hij
per 1 mei voorzitter van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV) is geworden. Vanaf mei 2019 is
hij ook voorzitter van Vereniging
Natuurmonumenten.
Dijsselbloem studeerde landbouweconomie,
richting bedrijfseconomie, aan de Universiteit
van Wageningen (1985-1991).
Sinds april 2019 is Jeroen Dijsselbloem voorzitter
van de Raad van Toezicht van Wageningen
University & Research.
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