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● Welkom & voorstelrondje van bestuur

● Verloop van de informatieavond

� Uitleg over TWW en selectie

� Voorstellen: Josefine Abdellatif en ESA 

� Pitches Trackleiders: Beleidsvragen



Deelname aan TWW

● Een WW-jaar loopt van oktober tot en met mei.

● Brainstormavonden zijn om de week op dinsdagavond van 
19:00 tot 21:00 (zie jaarkalender). Activiteiten vinden 
ongeveer eens per maand plaats op vrijdag. 

● TWW vergt ongeveer 6 á 8 uur per week.

● Taken/bezigheden als tracklid (eindredacteur, activiteitencommissie, schrijver 

publicaties sociale media, notulist).





Brainstormsessies, activiteiten en aanwezigheid
● Invulling van de brainstormsessies en activiteiten

� Aanwezigheid bij tracksessies en activiteiten verplicht.

� Activiteiten zijn gedeeltelijk TWW-algemeen en gedeeltelijk track-specifiek.

● TWW in combinatie met een fulltime studie en baan

� Combinatie van studenten en young professionals. 

● Deelname vanuit het buitenland

� Niet mogelijk i.v.m. fysieke tracksessies en activiteiten.



Selectie
● Selectiedag – 23 september
❖ Nader te bepalen tijdslot 
❖ Casus in groepsverband

● Brief: Relevantie van de keuze van de track en motivatie voor The West Wing.

● Extra aanmeldeis: schrijven van een paragraaf over een dossier van het 
Nederlandse buitenlandbeleid bij TWW.



Voorkennis en ervaring
● Voorkennis of ervaring met buitenlandbeleid is niet nodig. 

● Alle studie- en werkachtergronden zijn welkom bij TWW. We proberen zo divers 
mogelijke groepen samen te stellen. 



Josephine Abdellatif– Eenheid Strategische 
Advisering (ESA)

ESA is het aanspreekpunt en de schakel tussen BZ en het bestuur van TWW

● ESA (Eenheid Strategische Advisering) heeft als doel het Nederlands 
buitenlands beleid meer langetermijnbestendig, op kennis gebaseerd, extern 
gericht en coherent te maken.

•ESA signaleert relevante ontwikkelingen en trends;

•ESA adviseert de politieke en ambtelijke leiding;

•ESA faciliteert beleidsdirecties en posten bij het strategisch en toekomstgericht denken



Track: DMM

� Trackleider: Axel Rooden

● Economie en Politicologie (internationale focus) in Utrecht
● Werkzaam bij Cordaid

DMM: Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

● Nastreven Sustainable Development
● Versterken mensenrechtenpositie
● Internationale financiële instellingen, internationale strafhoven en tribunalen
● Samenwerking met Permanente Vertegenwoordigingen (bv. PV NY, PV Genève)



Track: DMM

Beleidsvraag:  “Hoe moeten de mondiale SDG-doelen ‘post-2030’ eruit zien en 
wat zou hieruit voortvloeiend de Nederlandse inzet moeten zijn?”



Track: DMM

Aanvliegen beleidsvraag
● Wat kunnen we leren van de Millennium Development Goals en de Sustainable Development Goals?
● Welke doelen worden belangrijker na 2030 en welke minder belangrijk? Welke doelen moeten worden 

toegevoegd en welke kunnen worden weggelaten? Welke doelen zijn belangrijk vanuit het 
jongerenperspectief?

● Hoe moeten de nieuwe doelen worden gemeten en naleving afgedwongen/gestimuleerd?
● Wat wordt de Nederlandse inzet voor de SDG-Summit en de Summit of the Future? Hoe kunnen het 

jongerenperspectief en de toekomstige generaties worden meegenomen?

Jouw kansen
● Communicatie-, samenwerkings- en onderzoeksvaardigheden
● Strategisch denken en tegelijkertijd de link leggen naar praktisch beleid
● Idealen gieten in meetbare en haalbare doelen



Track: DEU

� Trackleider: Nick Noteboom

● 24 jaar oud, Utrecht
● Bachelor: Rechten en Geschiedenis
● Master: International and European Governance

Directie: Directie EU-RvE

●  Samenwerken PV RvE in Straatsburg



Track: DEU

● Bevorderen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat
● Uitdaging samenwerking ter bescherming van de Europese 

waardengemeenschap 
● Toekomst Raad van Europa
● Voorstel Macron ‘Europese Politieke Gemeenschap’

● Wat zou de Nederlandse inzet moeten zijn tijdens RvE-top?



Track: DEU
Beleidsvraag: 
Wat is de rol van de Raad van Europa in het Europa van morgen?



Track NAI

Trackleider: Sophie Joele
○ 29 jaar, Gouda
○ Heeft Human Resource Management gestudeerd
○ Werkt als HR beleidsadviseur L&O bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Post: de Nederlandse ambassade in Nairobi, Kenia (NAI)
○ Inclusieve economische groei in Kenia
○ Een nieuwe combi-approach: meer focus op het bedrijfsleven t.o.v. hulp bieden



De beleidsvraag van NAI

De beleidsvraag: “Kan betere synergie tussen handelskansen en 
ontwikkelingsdoelstellingen zorgen voor een inclusieve, duurzame, economische 
groei in Kenia?” 



Track NAI

● Kenia wordt gezien als ‘combi-land’ én ‘ontwikkelingsland’
● De ambassade focust zich op meerdere handelsperspectieven en ontwikkelingsprogramma’s
● Er wordt gezocht naar meer samenhang
● Veel (studie)achtergronden zijn van toegevoegde waarde! Bijvoorbeeld: 

○ (jongeren) ondernemerschap
○ klimaatverandering
○ digitalisatie
○ innovatie
○ het terugdringen van na-oogst verliezen 

● Blinde vlekken ontdekken: waar heeft de ambassade nog niet aan gedacht?
● Hoe kan je de handel bevorderen terwijl je óók aan de SDG-doelen werkt?



Track: Ambassade Brasília

� Trackleider: Paco Mens

● 27 jaar oud, Amsterdam
● Master: International Development Studies en Internationale Betrekkingen 
● Werkzaam bij Free Press Unlimited als Project Officer

Ambassade in Brasilia
● Het onderhouden van politieke en diplomatieke relaties met Brazilië
● Nederlandse belangen op het gebied van politiek, economie en handel, en 

ontwikkelingssamenwerking



Track: Ambassade Brasília

Beleidsvraag: Waar ligt onbenut potentieel voor Nederlandse en Braziliaanse 
organisaties om samen te werken op het gebied van klimaat en hoe kan de 
communicatie tussen zulke organisaties op gang worden gebracht?



Track: Ambassade Brasília

● Brazilië is belangrijk voor het klimaat
● Slechte reputatie in de ogen van veel Nederlandse organisaties

● Wat voor invloed hebben NL organisaties?
● Waar kunnen Braziliaanse organisaties hulp bij gebruiken?
● Hoe past dit binnen het Nederlandse buitenlandbeleid?
● Hoe kunnen we werken aan de beeldvorming over Brazilie?



Q&A: Veelgestelde vragen
● Werken de verschillende tracks apart of samen? 

In beginsel apart, echter zijn er wel trainingen en activiteiten samen.
● Is de paragraaf buitenlandbeleid onderdeel van het selectieproces? 

Ja. 
● Hoe werkt de interactie met BZ? 

Interactie met BZ loopt in beginsel via het bestuur, maar door het jaar   
heen zal je zeker veel interactie hebben met medewerkers van BZ.

● Is er ruimte om onderwerpen die je interessant vindt verder uit te 
diepen? 

Ja, via de publicaties. 


