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Hoe kan het Nederlandse handelsbeleid in Indonesië beter worden verenigd met het 
behalen van de SDGs? 
 
Achtergrond 
In de beleidsnota “investeren in perspectief” geeft het kabinet aan de grondoorzaken van 
armoede, migratie, terreur en klimaat- verandering te willen bestrijden en tegelijkertijd te 
willen werken aan de ambitie om Nederland in de top-5 van meest concurrerende 
economieën ter wereld te houden. Met het vernieuwde beleid wil de overheid, meer specifiek, 
aan de volgende vier nauw verbonden hoofddoelen werken: 

 
•           voorkomen van conflict en instabiliteit; 
•           verminderen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid; 
•           bevorderen van duurzame inclusieve groei en klimaatactie wereldwijd; 
•           versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland. 
 
Soortgelijke (combinaties van verbonden) doelstellingen zijn ook terug te vinden in andere 
beleidsnota’s. Zo zouden we volgens de Nederlandse International Waterambitie (NIWA) met 
onze G2G inzet bij moeten dragen aan een verbeterde waterzekerheid in onze partnerlanden 
en verhoogd verdienvermogen voor onze watersector. 
 
Kort door de bocht gesteld is een belangrijke brede veronderstelling in het huidige beleid dat 
de private sector niet alleen actief bij moet en kan dragen aan het bereiken van de SDG’s, de 
publieke sector kan dat immers niet alleen, maar dat ze daar bovendien ook goed aan zou 
kunnen verdienen. 
 
Ervaring, in ieder geval in Indonesië, wijst uit dat hoewel bovengenoemde 
veronderstelling/aanname (in ieder geval gedeeltelijk) juist is voor bijvoorbeeld SDG's 2 en 7 
(landbouw en energie, sectoren waar de private sector al een belangrijke rol heeft), dat in veel 
mindere mate het geval is voor de meer door publieke sector gedomineerde SDG's 6, 11, 13 
en 15. 
 
Meerjarenlandenstrategie (MLS) Indonesië 

In de MLS zullen we SMART resultaten, indicatoren en targets moeten formuleren en met 
uitvoerbare strategieën moeten komen voor onze economische diplomatie t.b.v. de 
verwezenlijking van de in bovengenoemde nota’s verwoorde beleidsdoelstellingen. Die 
strategie zal gebaseerd moeten zijn op een specifiek voor Indonesië geldende/relevante 
Theorie of Change (ToC), een ToC gebaseerd op ‘evidence’, een ToC waarin we ook expliciet 
aangeven wat nodig is (conditions) om de strategie tot een succes te maken, wat onze 
aannames zijn en welke risico’s er zijn. Resultaten, aannames en risico’s zullen in toekomstige 
jaarplancycli en MTR's regelmatig moeten worden gemeten, geanalyseerd en bijgesteld. 

Rol/Opdracht West Wing Denktank 

Het opstellen van een op ‘evidence’ gebaseerde strategie en ToC voor de bovenaan gestelde 
beleidsdoelstelling, inclusief SMART indicatoren en targets, aannames, (rand)voorwaarden en 
risico’s. Hoewel deze opdracht/uitwerking van de strategie door een externe consultant 
gedaan zou kunnen worden, willen we de WW denktank hiervoor gebruiken. Interessant voor 
hen omdat hun werk beantwoordt aan een concrete vraag en hun advies zal worden 
meegenomen in de verdere discussie over de Meerjarige Landenstrategie. Goed voor ons 
omdat er enthousiast en met een frisse/creatieve blik naar gekeken zal worden. 


