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One-pager track PV NY 

The West Wing 2021-2022 

 

is de jongerendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze 

onafhankelijke denktank is medio 2015 opgericht en bestaat uit studenten en young 

professionals met interesse voor de ontwikkeling van (buitenlands)beleid. The West 

Wing voorziet het ministerie jaarlijks van advies en publiceert daarnaast artikelen over 

onderwerpen die voor de denktank van belang zijn.   

 

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.   

 

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 

Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE), de Directie Europa (DEU), de Directie Noord-Afrika en Midden-

Oosten (DAM) en de Permanente Vertegenwoordiging VN, New York (PV NY).  

 

 

Global Health Security  

Deze beleidsvraag van aankomend West Wing-jaar richt zich op Global Health Security en is ingediend door de 

Permanente Vertegenwoordiging VN New York (PV NY). Andere partijen die echter nauw betrokken zijn en dit 

vraagstuk onderschrijven, zijn: de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM), de Directie voor 

Sociale Ontwikkeling (DSO), de Permanente Vertegenwoordiging VN in Genève (PV Genève) en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).  

 

Introductie 

De COVID-19 pandemie heeft de wereld over de volle breedte geraakt. Meer dan ooit is duidelijk geworden dat de 

wereld een ‘global community’ is, welke vraagt om een internationale aanpak. Nationale belangen zetten echter de 

internationale solidariteit, en daarmee het multilaterale systeem, onder druk. De aanpak van mondiale 

gezondheidskwesties is politieker dan ooit, terwijl ook de wederzijdse afhankelijkheid nog nooit zo groot is geweest. 

Dit leidt tot grote spanningen tussen nationale en internationale belangen.  

 

Recentelijk zijn er verschillende internationale adviezen uitgebracht over de geleerde lessen uit de mondiale aanpak 

van de COVID-19 pandemie. Zo wordt onder meer gepleit voor nieuwe internationale en juridisch bindende afspraken 

op het gebied van ‘pandemic preparedness and response’, als ook voor de oprichting van nieuwe internationale gremia, 

zoals een ‘Global Health Threat Council’. 

 

Door deze ontwikkelingen ontstaat de vraag welke positie en rol het Koninkrijk der Nederlanden (KNL) internationaal 

het beste kan innemen op het gebied van ‘pandemic preparedness and response’. Een geïntegreerde en 

interdepartementale strategie is daarbij van essentieel belang voor Nederland om impact te hebben en bij te dragen 

aan volksgezondheids-, economische en internationaal-politieke belangen.  

 

Onderzoeksvraag:  

Hoe kan KNL, op basis van de internationale ontwikkelingen en adviezen, het beste zijn positie en inzet op het gebied 

van ‘pandemic preparedness and response’ vormgeven binnen de VN? 

 

Potentiële subvragen: 
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● Hoe kan KNL zich het best positioneren ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en adviezen op het gebied 

van pandemic preparedness and response?  

● Waar ligt de toegevoegde waarde van KNL in de internationale inzet op pandemic preparedness and 

response? Waar liggen hier de risico’s en kansen? Hoe prioritair zou dit moeten zijn voor KNL? Hoe kan 

KNL hier interdepartementaal het best invulling aan geven? 

● Wat is het bredere krachtenveld? Welke rol spelen landen als de VS, Rusland, India en China? Wat is de 

positie en inzet van de EU? En van G20 landen? 

● Met welke landen of actoren zou KNL de samenwerking moeten opzoeken? 

 

Voor wie  

Internationale en nationale ontwikkelingen rondom Global Health Security volgen elkaar in rap tempo op. Waar 

meewerken aan een beleidsadvies rondom dit vraagstuk een mooie kans is om de multilaterale context op het gebied 

van pandemic preparedness and response van dichterbij mee te maken, zorgt het dynamische speelveld er naar 

verwachting ook voor dat je als groep wellicht een aantal keer van koers dient te veranderen. Een flexibele 

werkhouding is dus een pré wanneer je je voorkeur opgeeft voor deze track.  

 


