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The West Wing is de studentendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Deze denktank is medio 2015 opgericht en bestaat uit studenten en jonge professionals met 
interesse voor de ontwikkeling van (buitenlands)beleid. Zij voorzien ons van gevraagd en 
ongevraagd advies.  

Aan de denktank wordt aan het begin van het academisch jaar een aantal uitdagende 
beleidsvragen gesteld. De beleidsvragen worden in groepen van 12 leden, welke zijn 
onderverdeeld in ‘tracks’, 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.  

The West Wing is in het leven geroepen met als doel om jongeren te betrekken bij de vorming 
van het buitenlandbeleid. Elk jaar doen verschillende directies mee, zodat leden inzicht krijgen 
in verschillende regio’s en thema’s van het buitenlandbeleid. In aankomend West Wing-jaar 
zullen beleidsvragen gesteld worden door (1) de Directie Sub-Sahara Afrika (DAF) en de 
Ambassade in Maputo over Mozambique, (2) Bureau Migratiebeleid over migratie, (3) Directie 
Azië & Oceanië (DAO) en de Ambassade in Jakarta over Indonesië, en (4) de Directie Europa 
(DEU) en de Ambassade in Moskou over Rusland. 

De beleidsvraag van DEU en de Ambassade in Moskou betreft efficiënte strategische 
communicatie in het kader van de huidige bilaterale relatie zoals beschreven in de 
Ruslandbrief van 2019. Wij leven in tijden van een nieuwe vorm van diplomatie, waarbij de 
maatschappij een sterkere rol heeft in opinievorming en besluitvorming ten aanzien van 
buitenlands beleid en technologie, met name social media, een impact heeft op de reikwijdte 
van geuite meningen. Strategische communicatie is daarbij essentieel om de gewenste 
boodschappen over te brengen. 

Public diplomacy, of strategische communicatie, richt zich op het begrijpen, informeren en 
beïnvloeden van een buitenlands publiek ten aanzien van de bevordering van nationale 
belangen en het verbreden van de dialoog tussen het Russische en Nederlandse publiek en 
diens instituten. Het gaat daarbij concreet om het uitleggen en bevorderen van Nederlands 
beleid op een betekenisvolle manier voor het Russische publiek, het geven van informatie 
over Nederland, zijn bevolking, normen en waarden en instituties, het bouwen van duurzame 
relaties en wederzijds begrip via een uitwisseling van mensen en ideeën en het adviseren van 
Nederlandse besluitvormers over de Russische houding en de implicatie daarvan voor 
Nederlands beleid. 

De centrale vraag is:  
 
Hoe kan Nederland impactvol, effectief en strategisch communiceren in zijn buitenlandse 
beleid, gezien de vooralsnog beperkte middelen daarvoor? Hoe passen we dit in het 
bijzonder toe ten aanzien van Rusland, waar we te maken hebben met enerzijds een laag 
kennisniveau over Nederland bij het Russische publiek, en desinformatie over het Westen 
bij de Russische staat? 
 
Mogelijke subvragen zijn: 

● Welke PD-strategie kan het beste toegepast worden op welke doelgroep in de 
Russische samenleving? Daarbij staat Nederland als rechtsstaat en Nederlandse 
innovatie centraal. 

● Waar is er ruimte voor Nederland voor selective bilateral engagement met Rusland? 


