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De Jongerenadviesraad 
Als antwoord op de vraag hoe de stem van jongeren beter vertegenwoordigd kan worden in het 

buitenlandbeleidadviseert track DWH van the West Wing een Jongerenadviesraad. Deze 

Jongerenadviesraad adviseertde opdrachtgever, het ministerie van Buitenlandse Zaken,engeeft 

voorlichting aan jongeren over het Nederlandse buitenlandbeleid. Deze raad zal bestaan uit 15 leden 

en zal twee keer per maand bijeenkomen met de leden, en eens per maand met de opdrachtgever,om 

advies op te stellen over verschillende beleidsvraagstukken. Deze vraagstukken zullen aangedragen 

worden door de raad en de opdrachtgever. De Jongerenadviesraad zorgt ervoor dat de stem van 

jongeren actief vertegenwoordigd wordt in het buitenlandbeleid. 

Missie & Visie 
“Youth is not only the old jargon of the future of the world. No, youth is… the population of 
today.” - Secretaris-Generaal der Verenigde Naties António Guterres 

De missie van The West Wing Track Directie Westelijk Halfrond (DWH) is om jongeren te betrekken in 
het buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid. Het is van groot belang om de stem van de 
toekomstige generatie naar voren te brengen zodat de mening van de Nederlandse jongeren beter 
vertegenwoordigd wordt. Nederland heeft daarom een Jongerenadviesraad nodig die actief bijdraagt 
aan vraagstukken op het gebied van buitenlandbeleid. 

De Jongerenadviesraad staat in direct contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Naast 
dat het ministerie van Buitenlandse Zaken opdrachtgever is van de Jongerenadviesraad voor input voor 
beleidsvragen kan de Jongerenadviesraad ook zelf onderwerpen aandragen die belangrijk zijn voor 
jongeren. Tevens worden krachten gebundeld met bestaande jongereninitiatieven van Nederland. 
Door samen te werken worden meer jongeren bereikt en wordt meer bewustzijn gecreëerd voor de 
Nederlandse politiek en de 
invloed die jongeren hierop 
kunnen uitoefenen. Daarnaast 
onderscheidt de 
Jongerenadviesraad zich van 
The West Wing door 
maandelijks advies te geven 
aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, in plaats 
van het beantwoorden van een 
jaarlijkse beleidsvraag. Ten 
slotte maakt de 
Jongerenadviesraad de directe 
verbinding mogelijk tussen 
jongeren en verschillende 
ministeries, zoals het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
 


