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Voorwoord
Hoe kan ik als ministerie invloed uitoefenen bij de OESO? Die vraag krijgen we zo
regelmatig dat het goed is hier wat algemene punten op een rijtje te zetten. Het begint
met een actieve, constructieve inzet in de OESO comités of werkgroepen. Goede
inhoudelijke ideeën en doordachte voorstellen worden bij het OESO Secretariaat op hoge
prijs gesteld. Het helpt veel om op grotere punten vooraf belangrijke medestanders te
organiseren (benut die borrels, koffiepauzes, lunches en diners!) en zorg dan dat je ook
minstens een grote lidstaat meekrijgt (uit G7 bijvoorbeeld). Wie zich daarnaast
regelmatig actief in de discussies mengt, valt al snel op. En dan ben je best snel al
kandidaat om in het Bureau van het comité te komen of zelfs voorzitter te worden. In
het Bureau of als voorzitter kijk je mee in de keuken van het OESO Secretariaat waar
budget en werkplan wordt klaargemaakt. Kortom, dan kun je al vroegtijdiger meesturen
in de koers. Last but not least, geld kan ook wonderen doen. Voor relatief kleine
bedragen kun je een OESO (deel) studie (mede-) financieren en zo een onderwerp
zwaarder pushen of samen met de OESO een conferentie of seminar organiseren. Een
andere vorm is inzet van mensen in het OESO Secretariaat zelf via detacheringen van
kortere of langere duur op strategisch geachte plekken. Zo maar enkele algemene
punten ter overweging. De PV is graag bereid om meer toegespitst advies te geven en
waar nuttig te faciliteren.

http://www.oecd.org/forum/
https://twitter.com/NLmissionOECD
https://www.facebook.com/pages/Permanente-Vertegenwoordiging-van-het-Koninkrijk-der-Nederlanden-OESO/534718489982459?ref=hl


Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO

7, rue Eblé |75007| PARIS

T +33 (0) 1 4062 3313

noe.vanhulst@minbuza.nl;

www.twitter.com/noevanhulst;

http://oeso.nlvertegenwoordiging.org;

Actualiteiten
25 november - Comprehensive action needed to shift the global
economy into higher gear, says OECD in latest Economic Outlook
Volgens de OESO zijn veelomvattende maatregelen nodig om de wereldeconomie in een
hogere versnelling te krijgen en de groeimotoren te herstellen. Er is sprake van een
bescheiden economische groei, met steeds meer verschillen tussen landen. De economie
van de eurozone dreigt opnieuw tot stilstand te komen als er niet geïnvesteerd en
gestimuleerd wordt, met een groot risico voor het herstel van de wereldeconomie.
Monetair, fiscaal en structureel beleid moeten volgens de OESO gezamenlijk worden
benut om risico’s adequaat te adresseren en groei te bevorderen. OESO-ramingen voor
economische groei in Nederland: 2014 (0,8%); 2015 (1,4%); 2016 (1,6%)
http://www.oecd.org/economy/outlook/economicoutlook.htm
http://bit.ly/1xYVYJr

20-21 november - BZK en MRDH starten gezamenlijk onderzoeksproject
met de OESO over metropoolregio’s
Op 21 november jl. werd in Parijs formeel een start gemaakt met een gezamenlijke
studie van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de OESO over de organisatie van
metropoolregio’s. Deze studie vloeit direct voort uit de OESO Territorial Review van
Nederland (april 2015). http://bit.ly/11qMdr1

13-14 november - Green Growth and Sustainable Development Forum
2014: Addressing the social implications of green growth
http://bit.ly/1zU5yNg

13 november - A Skills beyond School Review of the Netherlands
Het rapport gericht op beroepsonderwijs en trainingen in Nederland, geschreven door
Mihály Fazekas en Ineke Litjens werd op 13 november gepubliceerd. Het rapport
examineert hoe werkgevers en vakbonden betrokken kunnen worden, hoe trainingen
gebaseerd op de werkomgeving kunnen worden gebruikt en hoe onderwijzers en trainers
effectief kunnen worden voorbereid. Voor het hele rapport: http://bit.ly/1zJjnxL

12 November – Launch IEA World Energy Outlook 2014
http://www.worldenergyoutlook.org zie ook BLOG: http://bit.ly/1vmcWSP

12 November - The second Round Table on the Water-Energy-Food

mailto:noe.vanhulst@minbuza.nl
http://www.twitter.com/noevanhulst
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/
http://www.oecd.org/economy/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/economy/outlook/economicoutlook.htm
http://bit.ly/1xYVYJr
http://bit.ly/11qMdr1
http://bit.ly/11qMdr1
http://bit.ly/1zU5yNg
http://bit.ly/1zJjnxL
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://bit.ly/1vmcWSP


Nexus
Op 12 November organiseerde de PV OESO in samenwerking met de OESO en de IEA
een tweede Rond Tafel over de Water-Energie-Voedsel nexus. Presentaties van Angela
Wilkinson (OESO), Rob Dellink (OESO), Coralie Noel (Franse overheid), Olivier Gantois
(Shell France) en Sean de Cleene (Yara International) vormden de input voor een
succesvolle discussie. Voor meer informatie en de slides van alle presentaties:
http://bit.ly/1r4jsH5 / http://bit.ly/1yyhjIb / http://bit.ly/1syApiI

12 november - The OECD Science, Technology and Industry Outlook
2014
De OESO heeft onlangs haar tweejaarlijkse STI Outlook 2014 gepubliceerd, een
diepgaande analyse van trends en ontwikkelingen ten aanzien van het innovatie- en
R&D-beleid wereldwijd en van landen afzonderlijk. Het meest recente STI-rapport
kenmerkt zicht door drie hoofdboodschappen: kennis- en innovatie zouden hoger op de
agenda moeten staan om groei te bevorderen en adequate maatschappelijke oplossingen
te bieden; bedrijfsuitgaven aan R&D moeten worden gestimuleerd; en de impact van
publieke investeringen moet omhoog. Volgens de OESO haalt in 2019 China de VS met
R&D-uitgaven in en zal dan ook de grootste ‘spender’ zijn op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling. http://bit.ly/1vvGSvL zie ook BLOG: http://bit.ly/1tpXXjU

7 november - On the Road to OECD Principles on Water Governance
Op 7 november jl. organiseerde de PV OESO in samenwerking met het OESO
secretariaat en het OESO Water Governance Initiative een bijeenkomst over 'On The
Road to OECD Principles on Water Governance'. Lees verder: http://bit.ly/1txXTOU
http://bit.ly/1xxMLYN

30 oktober - Presentation "Roads to Recovery" by the Netherlands
during STEP meeting
Het CPB heeft bij de OESO een presentatie gegeven over hun recente publicatie “Roads
to Recovery”. Op basis van diepgaande analyses van de financiële markten, de
woningmarkt, de arbeidsmarkt, de productiviteit, de consumptie en de situatie in Europa
hebben de auteurs drie mogelijke scenario’s gepresenteerd voor ‘de wegen naar herstel’
in het komende decennium. http://bit.ly/1z2r1SU

28-29 oktober - OESO-missie bezoekt Den Haag, Wageningen en
Bleiswijk in het kader van de evaluatie van het Nederlandse agrarisch
kennis- en innovatiesysteem
Frank van Tongeren en Catherine Morredu van het OESO secretariaat waren van 28-30
oktober in Nederland om zich te laten informeren over het Nederlandse agrarisch kennis-
en innovatiesysteem (AKIS). Niet alleen in Den Haag spraken ze met verschillende
vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs en onderzoek, maar
ook op locatie in Wageningen en bij GreenQ in Bleiswijk. Vanwaar deze interesse van de
OESO voor het Nederlandse AKIS? Lees verder op: http://bit.ly/1yM4ZEt

28 oktober - Mental Health and Work: the Netherlands
Christopher Prinz (OESO) presenteerde op dinsdag 28 oktober in Den Haag officieel het
rapport “Mental Health and Work: the Netherlands” aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma
van sociale zaken. Het rapport zal aan het eind van deze maand gepresenteerd worden
aan het parlement. Lees verder: http://bit.ly/1pbsJlA

17 october - Mr. François Hollande, President of the French Republic,
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meets with the Heads of international economic organisations at the
OECD - Paris, Château de la Muette http://bit.ly/1xxGYT9

13-14 oktober – Food Chain Analysis Network on Public-Private
Partnership for Agricultural Innovation (Parijs, 13-14 oktober 2014)
Jolanda Mourtits van het ministerie van Economische Zaken en Frank van Ooijen van
Friesland Campina gaven een presentatie over respectievelijk 'Innovation and action
program: Greenhouse as Source of Energy' en 'PPP's and its relevance for rural
development and farmers support'. Doelstelling van de bijeenkomst was om door het
uitwisselen van ervaringen tussen overheden, onderzoeksinstituten, de private sector en
NGO's te verkennen hoe succesvolle PPP's voor landbouwinnovatie vorm te geven. Lees
verder: http://bit.ly/1nlBVm5

11-18 oktober - OECD-mission visits the Netherlands for the
Environmental Policy Review
Van 11-18 oktober jl. was een delegatie van de OESO in Nederland voor de review van
het Nederlands milieubeleid. Naast intensieve gesprekken met verschillende
stakeholders, toog de delegatie ook naar Rotterdam en Rozenburg om zich ter plekke te
laten informeren over initiatieven op het gebied van duurzaamheid en
klimaatverandering, duurzame mobiliteit en afvalbeheer. Lees verder:
http://bit.ly/1F81zh7

8 oktober - Hoe is het gesteld met het welzijn in mijn regio?
Hoe is het gesteld met het welzijn in mijn regio? Deze vraag is nu gemakkelijk te
beantwoorden met een nieuwe interactieve web-tool van de OESO. Met een enkele klik
kun je de regio’s noord, oost, zuid of west Nederland vergelijken met 362 andere regio’s
in OESO-landen. De tool is gelanceerd als onderdeel van de nieuwe OESO-publicatie
‘How’s Life in Your Region’. Lees verder: http://bit.ly/ZsIXKG

6 oktober - Interregionale verschillen in BBP per capita in Nederland
van de OESO-landen het laagst na Nieuw-Zeeland
Interregionale verschillen in BBP per capita in Nederland van de OESO-landen het laagst
na Nieuw-Zeeland, zo blijkt uit de OECD Regional Outlook 2014, die SG OESO Angèl
Gurria deze week presenteerde. Bovendien zijn binnen Nederland de interregionale
verschillen in jeugdwerkloosheid het laagst binnen het OESO-gebied. Lees verder:
http://bit.ly/1neawlP

2 oktober – “How Was Life? Global Well-Being since 1820”
Historische analyse vanaf 1820 in samenwerking met team van Nederlandse
onderzoekers. Het welzijn van mensen is de afgelopen 200 jaar wereldwijd
vooruitgegaan, zo blijkt uit dit indrukwekkende onderzoeksrapport. Deze studie (met als
projectleider prof. dr. Jan Luiten van Zanden) is het resultaat van samenwerking tussen
economisch historici verbonden aan het Clio-Infra project en de OESO. De enorme
hoeveelheid nieuwe gegevens beslaan meerdere wellzijnsindicatoren: reële lonen, BBP
per hoofd van de bevolking, onderwijs, levensverwachting, lengte (gebruikt als
meetinstrument voor gezondheid en voeding), persoonlijke veiligheid, politieke
instituties, kwaliteit van de leefomgeving, inkomensongelijkheid, en ‘gender’
ongelijkheid. Door de lange termijn ontwikkeling van al deze indicatoren systematisch in
kaart te brengen, nuanceert het rapport het bestaande beeld van de ontwikkeling van
welzijn dat gebaseerd is op de ontwikkeling van inkomen op landelijk en individueel
niveau. http://bit.ly/1p5tJr1
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30 september - OECD Long-Term Scenarios for Food and Agriculture
Op 30 september discussieerde een twintigtal vertegenwoordigers van ELV, OESO, WRR,
WUR, RLI, LEI, HCSS, en BuZa over lange termijn scenario's voor voedsel en landbouw.
Doelstelling was input te leveren voor dit OESO-project en tegelijkertijd het werk van de
OESO dichterbij Den Haag te brengen. Naast de OESO waren er presentaties van het LEI
over Foodsecure en het Hague Center for Strategic Studies over 'data mining'. Lees
verder: http://bit.ly/1vwxkyL

24 september - Bridging the Gap: The Governance of Youth Employment
Strategy http://bit.ly/1uNKd7Y

Terug naar boven

BLOG's van de PV OESO PARIJS

HET ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANG VAN INNOVATIE- EN R&D-

BELEID, http://bit.ly/1tpXXjU

WORLD ENERGY OUTLOOK 2014: “LAST CHANCE IN PARIS” ,
http://bit.ly/1vmcWSP

TWEET's van de PV OESO PARIJS
Volg ons op TWITTER en FACEBOOK

Enkele voorbeelden van recente Tweets:

Noe van Hulst@noevanhulst
·

21 nov

I was happy 2 be at kick-off project #NL Ministry of Interior + the
Metropolitan Region Rotterdam/The Hague & OECD
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/nieuws/2014/november-2014/141121-
kick-off-review-metropolitan-review.html …

OECD @OECD · 16 nov.

#G20 leaders commit to bring more than 100 million #women into labour
force globally by 2025 http://bit.ly/1qLB4Yg pic.twitter.com/aEtK1Xyd6Q

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD
·

13 nov.
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The OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014
http://bit.ly/1vvAzrY

Terug naar boven

Overzicht komende evenementen
24–27 november - OECD Eurasia Week

25-26 november – Global Strategy Group

27-28 november - Global Forum on Environment: New Perspectives on the
Water-Energy-Food-Nexus

28 november – New Approaches to Economic Challenges, NAEC group meeting

30 november – lancering: Mental Health and Work: Netherlands
http://bit.ly/1pbsJlA

1-2 december - High Level Forum on Migration and launch of International Migration
Outlook 2014, Paris

15-16 december, Paris – DAC High Level Meeting

http://www.oecd.org/dac/upcomingdacandrelatedevents.htm#dec

Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/

Terug naar boven

OESO publicaties

http://www.oecd.org/about/publishing/

Terug naar boven

Benoemingen en toetredingen

Mw Marlies Hoedemakers, benoemd tot voorzitter van het Steering Committee van

het Nuclear Energy Agency – NEA http://bit.ly/1qG2PHp

Dhr Leon Lomans, benoemd tot voorzitter van het Visserij Committee van het Trade

and Agriculture Directorate http://bit.ly/1scEFyZ

Terug naar boven
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OESO vacatures
Geïnteresseerd in een baan bij de OESO? Hierbij enkele algemene tips voor sollicitaties
bij de OESO: informeer je heel goed op het betreffende terrein via de website, lees de
belangrijkste OESO publicaties op dit terrein, laat je Engels checken door een native
speaker, informeer naar terugkeergaranties bij je werkgever. Wees niet verbaasd als het
lang duurt voor je wat hoort (kan 6 maanden zijn, hopelijk minder en soms meer). Als je
niet op de shortlist komt voor interviews, dan hoor je meestal niks.

Ben je geshortlist? Gefeliciteerd, maar de concurrentie zal groot en sterk zijn! Dus bereid
je voor op een zwaar panel interview waar op alles gelet wordt: inhoud (wat kan jij
toevoegen), stijl (niet te kort door de Nederlandse bocht), Engels (ken je vaktermen en
boodschappen van kern publicaties), communicatieve vaardigheden (kijk je de mensen
aan, houd je oogcontact met het panel), kleding/uiterlijk (OESO is best formeel, dus
geen jeans, bij mannen das en scheren). Verrassingen zijn ook mogelijk: een
schriftelijke test, een casus e.d.

De PV is graag bereid in specifieke gevallen te adviseren en faciliteren waar mogelijk.
Check de actuele vacatures:
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en;

OECD Young Professionals Programme http://bit.ly/1ppQSPg

Terug naar boven

PV OESO PARIJS contacten

• Noé van Hulst

Permanent Vertegenwoordiger OESO

• Peter Schuurman

Plv. Permanent Vertegenwoordiger OESO

Uitvoerend Comité OESO, Energie, Duurzame Ontwikkeling, Ontwikkelingscluster

• Carla Boonstra, Landbouwraad

Landbouw, Voedsel, Visserij, Biotechnologie, Regionaal beleid, Milieu

• Natalia Cerrato, Economische Raad

Algemene economie, Mededinging, Innovatie, Handel, Investeringen, Multinationale

Ondernemingen (MNO’s), Ondernemerschap MKB, Digitale Economie, Financiële Markten,

Fiscale aangelegenheden, Corporate Governance, Public Governance

• Iris Smalbrugge

OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding

• Marjoleine Hennis

Sociale Zaken, Werkgelegenheid, MvO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken,

Skills, Gender

Secretariaat:

• Ilse van Ruler

• Esther Jongejan

• Karin Kok

Terug naar boven

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
http://bit.ly/1ppQSPg


Colofon

Contact:
Reageren op de nieuwsbrief of een bijdrage leveren?
Mail naar:
ilse-van.ruler@minbuza.nl;

PV OESO PARIJS
7, rue Eble, 75007 Paris, France
Tel: +33 (0)1-40623313
E-mail: pao@minbuza.nl;
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org
https://twitter.com/NLmissionOECD
Facebook: http://on.fb.me/1gGlhrC

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit
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