
One-pager track DDE 

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).  

 

 

De directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) wil de volgende beleidsvraag voorleggen aan The West Wing: 

Hoe kan digitalisering bijdragen aan versterking van het MKB en betere banen in Afrika?  

En wat kan BZ doen in haar aanpak voor private sector ontwikkeling om dit te stimuleren? 

Deze one-pager geeft een toelichting op de missie en visie van DDE en gaat in op de kansen, uitdagingen en voorbeelden 

van de inzet van DDE binnen het thema digitalisering. 

Aanleiding 

COVID-19 heeft de transitie naar een digitale economie versneld en daarmee het belang van digitalisering voor private 

sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden verder vergroot. Tegelijkertijd weten ontwikkelingslanden, met name in 

Afrika, nog maar mondjesmaat te profiteren van de voordelen van digitalisering. Ze blijven achter waardoor de kloof tussen 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden steeds groter dreigt te worden.  

DDE 

DDE werkt aan versterking van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in ontwikkelingslanden, als motor voor waardig werk 

en economische groei (SDG8). De private sector wordt beschouwd als partner voor ontwikkeling, met als doel om armoede 

en ongelijkheid te verminderen. De inzet voor waardig werk en economische groei richt zich op: 1) het 

ondernemingsklimaat, 2) het handels- en investeringsklimaat en 3) inclusieve toegang tot financiering. Binnen DDE richt 

het innovatieteam zich op hoe (met name digitale en circulaire) innovaties kunnen worden benut om impact op de SDG’s 

te versnellen en te vergroten. Dit doen we onder meer door Nederlandse en lokale ondernemers te ondersteunen met het 

ontwikkelen en opschalen van innovaties om maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden op te lossen. 

Digitalisering 

Digitalisering biedt kansen voor waardig werk en economische groei, via nieuwe verdienmodellen, meer werkgelegenheid 

in de dienstensector (agtech, edtech, ehealth, fintech, e-commerce, etc.), de ontwikkeling van digitale en soft skills (Future 

of Work), en technologische innovaties ten behoeve van productiviteit, digitale handel en financiële inclusie. Ook creëert 

digitalisering nieuwe uitdagingen, waaronder automatisering van banen, groeiende digitale ongelijkheden tussen en binnen 

landen, bescherming van data en privacy, en de ontwikkeling van daarop toegespitste wet- en regelgeving.1 

 

Beleidscontext 

DDE zet in op een inclusieve digitale transitie die bijdraagt aan waardig werk en economische groei2. We willen bijdragen 

aan de ontwikkeling van een digitale economie waarbinnen het MKB kansen biedt voor de Bottom of the Pyramid3, en dan 

 
1 UNCTAD Technology and Innovation Report 2021; World Bank World Development Report 2021 
2 Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 
3 De Bottom of the Pyramid (BoP) is de grootste en armste sociaaleconomische laag van de bevolking. 
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met name voor jongeren en vrouwen in ontwikkelingslanden. Via verschillende programma’s dragen we bij aan versterking 

van het MKB en goede randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Een aantal van onze programma’s heeft een 

digitaal component, bijvoorbeeld: 

• Het initiatief UNCTAD eTrade for Women biedt ondersteuning aan e-commerce ondernemingen geleid door 

vrouwen in ontwikkelingslanden met training en netwerken. 

• Het Small Business Innovation Research instrument daagt Nederlandse ondernemers uit om (digitale) innovatieve 

oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden. 

• Het ITC Netherlands Trust Fund IV ondersteunt startups en digitale ondernemingen in ontwikkelingslanden met 

het ontwikkelen van essentiële digitale vaardigheden. 

Om onze impact te versnellen en te vergroten willen we beter op de kansen van de digitale transitie in ontwikkelingslanden 

inspelen met onze aanpak voor private sector ontwikkeling. Met het advies van The West Wing willen we beter gaan 

begrijpen hoe DDE zo effectief mogelijk met digitalisering kan bijdragen aan de groei en weerbaarheid van het MKB en 

meer en betere banen in ontwikkelingslanden. Hierbij vragen we om adviezen op strategisch niveau, met nadruk op kansen 

binnen de dienstensector in sub-Sahara Afrika. Hoewel we niet zoeken naar adviezen gericht op een specifiek land, is het 

mogelijk om netwerken van DDE in Ghana te gebruiken om digitalisering en waardig werk te plaatsen binnen de lokale 

context.  
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