
 
 
 

 
 
 

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). 

De beleidsvraag van DAF en DIE gaat over de veranderende Nederlandse diplomatieke rol in de 
Europese Unie (EU) ten aanzien van Afrika als de Britten de EU eenmaal hebben verlaten. Het 
Verenigd Koninkrijk (VK) is een actieve speler in Afrika, in het bijzonder in de Hoorn van Afrika en 
in de landen in Zuidoost-Afrika zoals Kenia en Zimbabwe. Voor Nederland is de Hoorn van Afrika 

een van de focusregio’s (zie Beleidsnota Investeren in Perspectief). Het strategische belang dat NL 
heeft in de Hoorn van Afrika zit in veiligheid, politieke stabiliteit en economie. Omdat die belangen 
voor het VK vergelijkbaar zijn, werkt Nederland in EU verband vaak samen met het VK. 
 
De vraag is wat NL kan doen om de prioriteiten voor de Hoorn van Afrika in Brussel op de agenda 

te houden na het vertrek van de Britten. Het gaat dan o.a. om het voorkomen van conflict, het 
bestrijden van armoede, omgaan met irreguliere migratie en het versterken van de positie van 
vrouwen en meisjes. Het vertrek van de Britten zou effect kunnen hebben op de mogelijkheid om 
Nederlandse beleidsprioriteiten, zoals het bevorderen van regionale stabiliteit, binnen de EU te 

realiseren.  
 
De centrale vraag is: 
 

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? 

Potentiele subvragen: 
• Met welke landen in de EU zou Nederland nieuwe allianties kunnen aangaan en hoe zou 

Nederland die allianties vorm kunnen geven? 

• Zijn er andere delen van Afrika of thematische onderwerpen die met Afrika te maken hebben 
die door het vertrek van de Britten uit de EU mogelijk onderbelicht zullen raken?  

• Hoe kunnen Nederland en de EU met het VK effectief blijven samenwerken in Afrika na de 
Brexit? 

• Optioneel: Welke andere ontwikkelingen, naast het vertrek van het VK, hebben invloed op het 

veranderende speelveld in Afrika, denkend aan o.a. de veranderende opstelling van Afrikaanse 
landen, de VS en China, en wat betekent dit voor hoe Nederland zich zou moeten opstellen ten 
opzichte van het Europese Afrika-beleid? 

 
 


