
 

 
 

 

 

 

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 DWH voor aankomend West Wing-jaar richt zich op de toekomst van het 

grootste buurland van het Koninkrijk, Venezuela. Het land verkeert al enkele jaren in een diepe 

multidimensionale crisis met directe gevolgen voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Met name 
Aruba, Curaçao en Bonaire hadden tot voor kort nauwe economische, sociale en culturele banden 

met Venezuela. De politieke situatie en de gevolgen van de crisis bemoeilijken de bilaterale relatie 

met Venezuela. 

De neergaande spiraal is op een aantal vlakken aan het versnellen. Door de val van de olieproductie, 
het uitblijven van nieuwe contracten en internationale druk (sancties) lijkt financieel bankroet nabij. 

De effecten van de economische crisis zijn duidelijk zichtbaar. De primaire levensbehoeften (water, 

elektriciteit, voedsel en medicijnen) van de Venezolanen zijn steeds schaarser verkrijgbaar en het 

overheidsapparaat stokt. Door de inflatie is een enkele baan niet meer genoeg en steeds meer 
levensonderhoud wordt in natura verdiend (ruilhandel) of op de zwarte markt voor woekerprijzen 

aangeschaft.  

De crisis in Venezuela kan zich de komende maanden in verschillende richtingen ontwikkelen. De 

verwachting is dat in (bijna) alle gevallen de instabiliteit in een neerwaartse spiraal doorzet. De 
humanitaire crisis zal verergeren. Een uitweg uit de langdurige crisis en duurzaam herstel van het 

land lijkt nog ver weg te zijn. Tegelijk wordt er in multilaterale organisaties (EU, OAS, Grupo de 

Lima) en bij de Internationale Financiële Instellingen (IMF, Wereldbank en IDB) al voorzichtig 

gesproken over ondersteuningspakketten in het geval van een transitie. Ook het bewind van Maduro 
en de door Nederland erkende interim-president Guaidó hebben elk een eigen visie op het 

economisch herstel van Venezuela.  

 

De centrale vraag die dit voor het ministerie oproept is: 
 

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 cisis in 
Venezuela? 

 

 

 
 

 



Potentiele subvragen: 

• Moet het Koninkrijk een rol spelen bij duurzaam herstel in Venezuela? En zo ja, hoe prioritair 
zou een Nederlandse bijdrage aan een duurzaam herstel van Venezuela moeten zijn? Zou het 

een beleidsspeerpunt voor de komende jaren moeten zijn?  

• Wat zijn de korte-middellange scenario’s voor de situatie in Venezuela? En welke 

randvoorwaarden zijn nodig om duurzaam (economisch) herstel mogelijk te maken? 
• Welke rol speelt de internationale gemeenschap hierin en welke initiatieven bestaan er al? 

Sluiten deze initiatieven aan bij de visie van het Maduro-bewind of de oppositie? 

• Zijn er andere actoren (bedrijfsleven, maatschappelijk veld etc.) die een rol willen, kunnen of 

zouden moeten spelen bij herstel van de situatie in het land? 
• Op welke sectoren (bijv. economie, humanitair, politiek, rechtstaat, veiligheid) zou het 

Koninkrijk der Nederlanden in het bijzonder moeten inzetten omdat het daar specifieke expertise 

of een eigen belang heeft? Waar liggen hier de risico’s en kansen? 

• Welke rol spelen landen als de VS, Rusland, China en Cuba in de toekomst van Venezuela?  
• Met welke landen of actoren zou Nederland de samenwerking moeten opzoeken om het doel te 

bereiken?  

 

NB. De huidige situatie in Venezuela is onvoorspelbaar en kan zeer veranderlijk zijn. Op dit moment 
is de inschatting dat de beleidsvraag ook in mei 2020 relevant is. Mocht de situatie dusdanig 

veranderen dat het van invloed is op de beleidsvraag, dan zal deze tussentijds in overleg met de 

track worden aangepast.   


