
  
 
 
 

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 young 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 15 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 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). 

DDE bevordert duurzame en inclusieve economische groei in ontwikkelingslanden, door bij te dragen 
aan een beter ondernemingsklimaat en door het stimuleren van ondernemerschap. Daarbij is het de 
vraag hoe DDE lage- en middeninkomenslanden kan ondersteunen bij het realiseren van economische 
groei die ontkoppeld is van een negatief milieu effect. Het stimuleren van een circulaire - in plaats van 
een lineaire - economie kan hieraan bijdragen. Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire 
economie in prioritaire ontwikkelingslanden sluit bovendien aan bij de BHOS-nota van mei 2018 en de 
internationale inzet op circulaire economie zoals toegelicht in de Tweede Kamerbrief van juni 2018 over 
de transitieagenda’s en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Gezien het dwarsdoorsnijdende 
karakter van het thema circulaire economie en het brede spectrum aan reeds bestaande thema’s binnen 
DDE is het voor DDE van belang dat circulaire economie niet als apart thema wordt behandeld maar een 
rol krijgt binnen het bestaande private sector ontwikkelingsbeleid. DDE wil de volgende beleidsvraag 
voorleggen aan de West Wing:  
 

Hoe kan Nederland in ontwikkelingslanden economische groei en private sector 
ontwikkeling stimuleren zonder negatieve milieueffecten te realiseren, in het bijzonder met 

toepassing van circulaire principes?  
 
Om de vraag te verhelderen zijn de volgende richtlijnen van belang:  

1. Vraag betreft het gehele spectrum van beleidsterreinen binnen het private 
sectorontwikkelingsbeleid: infrastructuur, handelsbevordering, waardeketens (specifiek cacao, 
textiel, palmolie), financiële sector, ondernemingsklimaat, belastingen, 
ondernemerschap/innovatie. (De inzet op deze domeinen is beschreven in de Theory of 
Change Private Sector Ontwikkeling). 

2. Advies is om uit te gaan van de principes van de circulaire economie, gezien de potentie van 
dit systeem om economische groei te ontkoppelen van negatieve milieueffecten. Hierbij kan 
worden gekeken worden naar de instrumenten die in Nederland worden ingezet voor het 
stimuleren van een circulaire economie en of deze in de context van een laag-of 
middeninkomensland toepasbaar zijn binnen het PSD-beleid.  

3. Geadviseerd wordt om de huidige PSD-inzet in een focus-land van het BHOS-beleid als 
uitgangspunt te nemen en te adviseren over hoe dit beleid er over 5-10 jaar uit moet zien.  
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