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Udense Tom maakt indruk in jeugdparlement 

UDEN – Nee, hij wil niet de wereld veranderen. Maar een leidinggevende rol in de politiek of een 
soortgelijke managementfunctie – dát ziet hij wel z itten. Tom Willems (16) uit Uden heeft afgelopen we ek 
in ieder geval laten zien uit het juiste hout te zi jn gesneden. De leerling uit vwo 5 van het Udens Co llege is 
namelijk nét terug uit het Sloveense Ljubljana, waa r hij Nederland vertegenwoordigde tijdens het Model  
European Parliament. Met succes!  
 
In het Model European Parliament (MEP) wordt feitelijk hetzelfde gewerkt als in het echte Europees Parlement, 
maar dan door jongeren: scholieren uit een kleine dertig Europese landen. Tom belandde, net als een handvol 
landgenoten, via een provinciale en nationale ronde in deze internationale simulatie. “Ieder van ons werd in een 
bepaalde commissie ingedeeld. Ikzelf zat in de commissie industrie, onderzoek en energie. Het vraagstuk dat wij 
moesten behandelen, was of Europa nog in kernenergie moest investeren na de kernramp in Fukushima.”  

 
 
Tom Willems aan het woord in de Universiteit van Ljubljana, waar hij de eindspeech voor de resolutie over 
industrie, onderzoek en energie voordroeg. Rechts op de foto het presidium. (foto: Nejctrampuz Photography) 
 
Samen met commissieleden uit Ierland, Spanje, Denemarken en nog zo’n tien andere landen vergaderde Tom 
twee dagen lang in het Engels over dat vraagstuk en uiteindelijk namen ze een standpunt in. “Ik ben heel trots om 
te zeggen dat onze resolutie met 86 van de 120 stemmen werd aangenomen in de algemene vergadering”, vertelt 
Tom, wiens commissie pleitte voor kernenergie als oplossing voor de korte termijn. “En te blijven onderzoeken en 
aanpassen, om uiteindelijk toe te werken naar een volledig groen Europees energiebeleid.” Of er in de toekomst 
een rol als politicus voor Tom is weggelegd, weet hij nog niet zeker. “Politiek of management. Ik zou wel graag 
een leidende functie willen bekleden.” Wie weet zit die rol er bij het MEP nog wel in: “Ik ben tot nu toe steeds 
delegatielid geweest. Het lijkt mij heel leuk om ook eens commissievoorzitter te worden. Wie weet komt dat er 
nog van.”  

 
Een uitgebreider artikel staat in het Udens Weekblad van woensdag. 
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