
 

 

 

The West Wing is dé jongerendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse             

Zaken. Deze denktank is medio 2015 opgericht en bestaat uit studenten en young             

professionals met interesse voor de ontwikkeling van (buitenlands)beleid. Zij voorzien          

het ministerie van gevraagd en ongevraagd advies. 

 

The West Wing is in het leven geroepen met als doel het betrekken van jongeren bij het                 

buitenlandbeleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de denktank wordt aan het            

begin van het academisch jaar een aantal beleidsvragen gesteld, waarover aan het eind             

van het academisch jaar een beleidsadvies wordt gepresenteerd. De beleidsvragen          

worden in groepen van 10-15 leden beantwoord. West Wing leden worden in staat             

gesteld om gedegen beleidsadvies te geven doordat het bestuur van The West Wing – in               

samenwerking met de Eenheid Strategische Advisering (ESA) van het ministerie – een            

reeks activiteiten organiseert en faciliteert. Aan het eind van het academisch jaar            

presenteert elke track het beleidsadvies. Het winnende advies zal waar mogelijk door het             

ministerie worden geïmplementeerd.  

 

In het The West Wing jaar 2019-2020 gaat The West Wing aan beleidsvraagstukken             

werken in opdracht van de Directie Westelijk Halfrond (DWH), de Directie Sub-Sahara            

Afrika (DAF) samen met de Directie Integratie Europa (DIE), de Directie Veiligheidsbeleid            

(DVB) samen met de Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB) en           

door de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE). Door deze directies zijn de            

volgende vier beleidsvragen gesteld: 

 

1. DWH: Op welke sectoren zou het Koninkrijk der Nederlanden zich moeten           

richten, rekening houdend met bestaande of te verwachten initiatieven van          

organisaties en landen uit de regio, om een bijdrage te leveren aan een             

duurzaam (economisch) herstel van de crisis in Venezuela? 

2. DIE/DAF: Wat kan Nederland in diplomatiek opzicht doen om Nederlandse          

regionale prioriteiten in Afrika in of via de Europese Unie te verwezenlijken in             

het licht van het (aanstaande) vertrek van het Verenigd Koninkrijk? 

3. DVB/EAB: Hoe kan Nederland zijn nationale veiligheidsbelangen en        

duurzame economische groei waarborgen ten tijde van technologische        

ontwikkelingen en geopolitieke heroriëntaties? 

4. DDE: Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en         

ontwikkeling van de private sector stimuleren zonder negatieve milieueffecten         

te realiseren, in het bijzonder met toepassing van circulaire principes? 

 

Doordat West Wing-leden betrokken worden bij het vormen van beleidsadviezen krijgen           

ze enerzijds een kijkje in de keuken van BZ en wordt anderzijds de interactie tussen               

jonge academici, young professionals en medewerkers van het ministerie bevorderd. De           

inzichten van West Wing leden worden gewaardeerd door de opdrachtgever: de ideeën            

zijn vaak creatief, out of the box en innovatief. Deze andere kijk op zaken is een                

welkome toevoeging op de reguliere beleidsvorming. 

 

Voor meer informatie, like onze Facebook-pagina ‘The West Wing’, ga naar           

www.thewestwing.nl, of stuur een email naar info@thewestwing.nl.  
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