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Voorwoord
Het zijn barre tijden. In de halfjaarlijkse Economic Outlook die de OESO begin van de maand uitbracht, stelt
de organisatie dat we terecht zijn gekomen in een “low-growth trap”. Een situatie van langdurig lage groei
van de wereldeconomie vanwege een zeer matig groeitempo van investeringen, wereldhandel,
werkgelegenheid, lonen en productiviteit. De structureel tegenvallende productiviteitsgroei bedreigt op
lange termijn de verhoging van onze levensstandaard en baart beleidsmakers daarom grote zorgen. De
significante productiviteitswinst die de “Next Production Revolution” oplevert, dringt kennelijk nog maar
mondjesmaat door in brede lagen van de economie. Bovenop dit structurele vraagstuk kampt de
wereldeconomie sinds afgelopen vrijdag met wat in de Economic Outlook nog gold als het belangrijkste
neerwaartse risico: Brexit. Volgens de OESO analyses zal dit op korte termijn een negatief economisch
effect hebben, niet alleen op het VK, maar ook op de EU en de wereldeconomie als geheel. Geen welkom
nieuws en de OESO heeft haar hulp aangeboden om de schadelijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO
Permanent Representation of
The Kingdom of the Netherlands
7, rue Eble |75007| PARIS
T +33 (0) 1 4062 3304
noe.vanhulst@minbuza.nl
http://oecd.nlmission.org;
www.twitter.com/noevanhulst

Actualiteiten
G20 Monitor
Waarom open economieën een stem in de G20 moeten hebben
G20 GDP Growth - First quarter of 2016, OECD

27 juni – IEA/World Energy Outlook (WEO) 2016 Special Report on Energy and Air Pollution
Nieuw rapport over de schadelijke gezondheidseffecten van luchtverontreiniging veroorzaakt door
energieproductie en –consumptie. IEA stelt een nieuwe Clean Air Strategy voor.
24 juni - Seminar over ZZP-ers in Nederland. Op uitnodiging van Ambassadeur Van Hulst van de PV
OESO, gaf op 24 juni j.l. Sr Beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Thijs
Weistra, een presentatie over ZZP-ers in Nederland, in het licht van de toekomst van werk voor een publiek
van OESO experts en vertegenwoordigers van OESO landen. Senior Laboureconomist van de OESO, Alexander
Hijzen, was discussant. Lees verder
23-24 juni - het OECD Water Governance Initiative (WGI) vergaderde in Den Haag onder voorzitterschap van
Peter Glas, voorzitter van Waterschap De Dommel en tot eind 2015 voorzitter van de Unie van Waterschappen.
Lees verder
21-23 juni - Ministerial Meeting on Digital Economy, Cancun, Mexico
Centraal thema van deze Ministeriële bijeenkomst is vanzelfsprekend de digitale economie, gekoppeld aan 4
verdiepingsonderwerpen: 1) open internet en innovatie, 2) connectiviteit, 3) vertrouwen, en 4)
werkgelegenheid en vaardigheden. Daarnaast staat tijdens een gesloten sessie de nieuwe 'Ministerial
declaration on the digital economy: innovation, growth and social prosperity' op het programma. Deze
verklaring onderschrijft onder meer het belang van een multistakeholder aanpak, het benutten van de kansen
die digitale platforms bieden en het vergroten van connectiviteit. Namens de Nederlandse overheid nemen EZ
en de Nederlandse ambassade in Mexico deel aan de bijeenkomst.
16-17 juni - IEA Governing Board: de leden van het International Energy Agency bespraken hoe zij verder
wilden gaan werken met niet-leden zoals China, India, en Indonesie, en Marokko en Singapore. Zij bespraken
ook mogelijkheden om de financiering van het IEA duurzaam te maken voor de lange termijn. Daarnaast
spraken ze onder meer over een nieuw werkterrein van de IEA: energy efficiency.
17 juni - DAC: De Development assistance Committee (DAC) sprak deze maand over de aanstelling van zijn
nieuwe voorzitter (die na de zomer moet aantreden), omdat Erik Solheim vertrekt naar UNEP waar hij de
nieuwe baas wordt. Ook keurde de DAC de samenstelling van een High-Level Panel goed dat advies moet
uitbrengen over de toekomst van de DAC, onder leiding van Mary Robinson. Daarnaast werd onder meer
gesproken over vluchtelingen en migratie, Aid for Trade, en het nieuwe concept van Total Official Support for
Development Cooperation.
Deze maand werden ook het nieuwe werkprogramma en de begroting, Programme of Work and Budget 20172018, afgerond. Daarnaast kwam het rapport van de In-Depth Evaluation van de DAC uit: een brede evaluatie
van de DAC. Dat concludeerde dat de DAC zeer relevant is en efficient en effectief te werk gaat, en gaf
aanbevelingen onder meer om de communicatie en de werkwijze met de subgroepen te verbeteren.
Op 24 juni besprak de DAC de peer review van Denemarken. Dat land scoort nog steeds goed op gebied van
Ontwikkelingssamenwerking, ondanks recente bezuinigingen.
16 juni - presenteerde de OESO het rapport ‘Agricultural Policies: Monitoring and Evaluation 2016’.
Hierin wordt voor 50 landen de laatste ontwikkelingen in het landbouwbeleid beschreven. Lees meer

16 juni – Working paper “The risk of automation for jobs in OECD countries: a comparative
analysis”
In de afgelopen jaren verschenen tal van publicaties die stellen dat de steeds verdergaande automatisering en
digitalisering leidt tot een arbeidsloze toekomst. Zo voorspelt men dat kunstmatige intelligentie gaat leiden tot
een ‘nutteloze klasse’ van mensen. Dat gaat veel te ver, stelt de OESO: een apocalyps als gevolg van
automatisering en digitalisering is onwaarschijnlijk. Verschillende publicaties gaan ervan uit dat hele banen
verdwijnen, terwijl nieuwe technologieën in de werkelijkheid vooral specifieke taken overnemen.
Automatisering en digitalisering zullen daarom in werkelijkheid 9% van de banen kosten. De belangrijkste
uitdagingen voor de toekomst zijn veeleer dat automatisering en digitalisering gaan leiden tot toenemende
ongelijkheid. Dat vereist extra beleidsaandacht voor vaardigheden en het garanderen van een
bestaansminimum.
Voor meer info: http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jlz9h56dvq7.pdf?expires=1467025135&id=id&accname=guest
&checksum=555DA90A7852BC7B67A226BDF15636EE
15 – 16 juni Working Party on Migration
Op 15 en 16 juni vond de Working Party on Migration plaats. Hier werd naast de Europese en Nederlandse
arbeidsmigratie review, het hoofdstuk over ‘Het inspelen van migratiebeleid op milieu en geopolitieke
schokken’ behandeld, uit de International Migration Outlook (IMO; geplande publicatie september 2016). Dit
gaat in op lessen uit vorige migratieschokken en werd erg positief ontvangen. Ook werden potentiële
hoofdstukken voor de IMO 2017-2018 gepresenteerd: (1) de intentie om te emigreren en de aantrekkelijkheid
van OESO landen; (2) gezinsmigratie; (3) illegale werkzaamheden van buitenlandse werknemers; (4) impact
op de arbeidsmarkt en integratie; (5) internationale mobiliteit van leraren en de impact op hun landen van
herkomst.
15 juni – Lancering “ Regions at a Glance 2016”,
De OESO publicatie ‘ Regions at a Glance 2016’ geeft inzicht in hoe regio’s en steden bijdragen aan de
nationale economische groei en welzijn. Daarbij heeft de OESO gekeken naar een 11-tal welzijnsindicatoren als
ook naar de vraag welke factoren cruciaal zijn voor prestaties van regio’s en welke lokale middelen beter
gemobiliseerd kunnen worden om de nationale welvaart en welzijn te vergroten. Voor Nederland vallen de
onderzochte regio’s samen met de provincies. Lees verder
14-15 juni - Francois Hollande, President van Frankrijk opent de internationale “Anti-Corruption
Practitioner Conference“ bij de OESO in Parijs.
10 juni - OESO-ELS expert meeting over Collective Bargaining
De OESO-ELS heeft een nieuw project over collectieve onderhandelingen en hun link met de arbeidsmarkt in
kwantitatieve en kwalitatieve zin. Op 10 juni j.l. werd het project voor het eerst besproken met OESO
delegaties, academici, sociale partners en de ILO. De OESO gaf aan dat er gekeken zal worden naar de manier
waarop technologische veranderingen, mondialisering, het ontstaan van nieuwe vormen van werk en
economische crises, de collectieve onderhandelingen hebben beïnvloed. Ook werd aangekondigd dat het
project zich zal richten op de rol die collectieve onderhandelingen kunnen (blijven) spelen bij het verbeteren
van het herstellingsvermogen van arbeidsmarkten, inclusive labour markets, job quality, sociale mobiliteit,
skills etc. zodat het project goed aansluit bij de gekozen aandachtsgebieden binnen de OESO Jobs Strategy.
De Nederlandse arbeidsmarktexpert prof. Jelle Visser sloot af met een interessante lezing over decentralisering
van collectieve onderhandelingen.
10 juni - OECD Economic Surveys of the European Union and of the Euro Area
Volgens de OESO moeten EU-landen beter en aanhoudend samenwerken om hun economie naar een hoger
plan te tillen. Europa heeft het ergste deel van de crisis achter zich gelaten, maar er moet nog veel meer
gebeuren om te zorgen voor een volledig en robuust herstel voor alle Europeanen. Het alternatief is geen
status quo, maar iets ergers: het risico dat Europa achteruitgaat. Dan brengen we alle prestaties van de EU in
gevaar, verlagen we de groei en vernietigen we banen in heel Europa.
De OESO verwacht dat de Europese economie dit en volgend jaar met bijna 2 procent groeit (zie ook de
laatste Economic Outlook). Men ziet daarbij heil in aanhoudend stimuleringsbeleid van de Europese Centrale
Bank plus meer structurele hervormingen en ziet een vertrek van de Britten uit de EU als het meest directe
gevaar voor de economische groei.

9 juni - Innovation policy: new insights, new questions, new directions
Op 9 juni jl. vond in Lund (Zweden) een bijeenkomst plaats over nieuwe wegen voor het innovatie- en
onderzoeksbeleid. Dirk Pilat, plv. directeur van het OESO-directoraat voor Wetenschap, Technologie en
Innovatie, gaf een uiteenzetting over de nieuwste inzichten op dit gebied. Systeemdenken is een van de
sleutelbegrippen in zijn relaas. Het verzamelen en voortbouwen op gegevens over wetenschap en innovatie is
een andere hoeksteen van vernieuwend innovatiebeleid, zoals het versterken van innovatie-ecosystemen, het
bevorderen van een innovatieve cultuur in gemeenschappen (steden, regio’s) en op innovatie gerichte publiekprivate samenwerkingen.
Voor meer info: http://www.slideshare.net/DirkPilat1/pilat-eu-spri-new-avenues-innovationpolicy-9-june-2016?utm_source=emailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert
8-9 juni - 4th Global Forum on Responsible Business Conduct | OECD, Paris, France
Op 8 en 9 juni jl. vond het vierde OESO Global Forum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
plaats in Parijs dat dit jaar in het teken stond van het 40 jarige bestaan van de OESO richtlijnen. Tijdens het
Global Forum werd alom erkend dat MVO een belangrijke rol speelt als het gaat om economische ontwikkeling,
duurzaamheid, inclusiviteit en sociale vooruitgang. Er was veel aandacht voor de steeds sterker wordende
‘business case’ voor MVO. SG OESO, Angel Gurría, verwees tijdens de opening van het Forum naar de
verschillende wetgevingstrajecten van Engeland, de VS en Frankrijk op het gebied van MVO thema's. Gurría
gaf ook aan dat wetgeving niet altijd wenselijk is en alternatieve werkvormen soms zelfs effectiever zijn. Het
eerste panel, waar DG BEB, Marten van den Berg, onderdeel van was, ging door op deze discussie. Van den
Berg wees op het belang van een goede mix tussen wetgeving en regulering, en ging daarbij in op het
convenantentraject in Nederland. Door Duitsland werd het textielconvenant van Nederland geprezen. Andere
thema’s op het Global Forum waren de rol van de NCP’s. Hierbij werd door velen gepleit voor NCP peer reviews
waar Nederland een voortrekkersrol in heeft. Ook werd een publieke consultatie Algemene OESO Richtlijnen
betreffende due-diligence gehouden, hetgeen een succes was.
8-9 juni - Workshop GPEDC: Leden van de Development Assistance Committee (DAC) kwamen bijeen om
hun inbreng te bepalen voor de High-Level Meeting (HLM) van het Global Partnership for Effective
Development Cooperation, in november in Nairobi. DAC leden bespraken welke wijzigingen zij zouden willen
zien in het mandaat en de werkwijze, en wat die HLM voor eindafspraken zou moeten opleveren.
3 juni – Business and Finance Outlook 2016
Het centrale thema van dit jaar is 'fragmentatie’: de inconsistente structuren, beleidsmaatregelen, regels,
wetten en industrieprocedures die bedrijfsefficiëntie en productiviteitsgroei lijken te blokkeren. Dit fenomeen
doet zich voor op alle niveaus van de wereldwijde economie, en omvat macro-economische, sectorale,
micro-economische en juridische aspecten.
Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-andinvestment/oecd-business-and-finance-outlook-2016_9789264257573-en#page1
2 juni - High Level Meeting OECD Development Centre
Vertegenwoordigers van de meer dan 50 leden van het centrum spraken over migratie, Afrika en de
Sustainable Development Goals (SDGs). De president van Senegal was daarbij kort aanwezig, en de voorzitter
van het Chinese ontwikkelingscentrum (DRC) was vice-voorzitter van de bijeenkomst . Japan is per 1 juni weer
lid geworden van het centrum en nam ook deel. Japan werd meteen de grootste donor van het centrum.
1-2 juni – Ministerial Council Meeting, Paris ( “ Enhancing Productivity for inclusive growth” )
MCM 2016 richtte zich op ‘vergroten van de productiviteit voor inclusieve groei’.
er was veel welkome aandacht voor Responsible Business Conduct, maar ook voor de SDGs en Agenda 2030
als nieuwe context. Letland trad toe als nieuw lid; en er komt een strategische reflectie op toekomstige
ledental/toetreding tot de OESO (nader te bespreken bij de MCM 2017).
Nederland werd vertegenwoordigd door o.a. minister Ploumen. Prinses Laurentien was aanwezig bij het Forum.
Nederland was vrij prominent aanwezig, mede dankzij een geslaagd optreden van minister Ploumen bij een
plenaire panelsessie over de OESO Economic Outlook. Zij sprak daarbij over de noodzaak om handelsagenda
te hervomen: een ‘ reset’ ten bate van duurzaamheid en inclusieve groei.
Deze MCM markeerde de start van de derde termijn van Gurría.

1 juni – Economic Outlook 2016
De wereldeconomie zit in een val van lage groei. Volgens de laatste Global Economic Outlook van de OESO –
gepubliceerd tijdens de Ministerial Council Meeting (MCM) 2016 – moet de hele wereld intensiever en meer
gecoördineerd beleid gaan voeren om terug te keren naar een hoger groeipad. Bij de te nemen
beleidsmaatregelen denkt de OESO onder andere aan hogere investeringen in R&D, het bevorderen van
ondernemerschap en het uitbreiden en verbeteren van onderwijs en training in vaardigheden. Als speciaal
aandachtspunt bij het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de wereld noemt de OESO het tegengaan van
ongelijkheid, binnen en tussen landen. Daarover gaf de OESO ook een speciaal rapport uit: ‘The ProductivityInclusiveness Nexus’.
Zie ook BLOG
Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecdeconomic-outlook-volume-2016-issue-1_eco_outlook-v2016-1-en?utm_source=emailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert#page1
http://www.oecd.org/global-forum-productivity/library/The-Productivity-Inclusiveness-NexusPreliminary.pdf?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+email+alert
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/oecdcompendium-of-productivity-indicators-2016_pdtvy-2016-en?utm_source=emailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert#page1
1 juni - Hoe is het leven in Nederland anno 2016?
Over het algemeen goed als je afgaat op een een aantal, internationaal vergelijkbare welzijnskernindicatoren
van de OESO. De gemiddelde inkomsten liggen boven het OESO-gemiddelde en de onzekerheid op de
arbeidsmarkt is relatief laag. Slechts 0,4% van de Nederlandse werknemers werken veel uren vergeleken met
het OESO-gemiddeld van 13%. Daar staat tegenover dat langdurige werkloosheid in de periode 2009-2014
verdrievoudigd is tot bijna 3%, terwijl voor de OESO als geheel dat percentage op 2,6 ligt. Over het algemeen
kennen Nederlanders zeer goede woonomstandigheden. Dit is anders voor luchtverontreiniging die hoger is
vergeleken met andere OESO-landen. Als we kijken naar opleidingsniveau, dan heeft 75,9% van de
beroepsbevolking ten minste hoger voortgezet onderwijs afgerond. Dit is iets lager dan het OESO-gemiddelde
van 76,4%. Daar tegenover staat dat de geletterdheid en rekenvaardigheid van de Nederlandse volwassenen
ver boven het OESO-gemiddelde liggen. Stakeholder engagement bij de ontwikkeling van regelgeving is laag
vergeleken met ander OESO-landen, maar de opkomst bij verkiezingen hoog. Ook zijn de Nederlands meer
dan tevreden met hun leven in vergelijking met in andere landen. Lees verder
1 juni - Forum sessie Talk Together: Children Advising Business & Government, HKH Prinses
Laurentien De prinses informeerde het gehoor over de Kinderraden, die haar stichting Missing Chapter opzet:
een succesvol concept waarbij kinderen van 9-12 jaar om advies en analyse wordt gevraagd over problemen
van bedrijven en overheden.
31 mei - Forum sessie Skills for the Future HKH Prinses Laurentien
Skills panel: Laurentien pleitte voor onconventioneel onderwijs, om de creativiteit en vaardigheden van
kinderen ten volle te ontplooien en te benutten.
30 mei - The ocean economy in 2030
De oceaan als goudmijn voor economische groei en innovatie: voor sommigen is de oceaan met zijn immense
rijkdom aan hulpbronnen en potentieel voor het stimuleren van economische groei, werkgelegenheid en
innovatie de nieuwe economische belofte. Tegelijkertijd is er sprake van overexploitatie, vervuiling, afnemende
biodiversiteit en klimaatverandering. De OESO bepleit in deze publicatie onder andere versterking van de
internationale samenwerking in onderzoek en innovatie.
Voor meer info: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/the-oceaneconomy-in-2030_9789264251724-en
25 mei - Nederlands onderwijs behoort tot de wereldtop:
Het Nederlands onderwijsstelsel is één van de beste van alle OESO landen, zo staat in het OESO rapport
‘Foundations for the Future’ dat Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker in ontvangst namen in het
Zaanlands lyceum op 25 mei. Nederland heeft relatief veel goed presterende scholieren op alle niveaus (vmbo,
havo, vwo) en ongeacht sociaal-economische achtergrond. Ook hebben we sterk ontwikkeld beroepsonderwijs

en een traditie van innovatie in het onderwijs. Dat maakt dat we ons als Nederland kunnen scharen in het
lijstje van onderwijstoppers als Finland en Japan. Goed nieuws dus!
Natuurlijk observeert de OESO ook dingen die beter kunnen in het Nederlandse onderwijs. In Nederland is
bijvoorbeeld het aantal uitblinkende scholieren met name op het gebied van wiskunde gedaald vanaf 2003. We
kunnen dus meer doen om talentvolle scholieren te stimuleren, ongeacht hun achtergrond. Want ook op het
gebied van gelijkheid ziet de OESO ruimte voor verbetering. Er bestaan grote verschillen tussen scholen en de
prestaties van scholieren en de vroege keuze voor een middelbare school niveau kan die verschillen groter
maken. Daarom is het van belang dat scholieren gemakkelijk kunnen overstappen naar een hoger niveau als
ze die capaciteiten hebben. Ook pleit de OESO voor een onafhankelijke test voor lagere school leerlingen om
hun middelbare schoolniveau te bepalen.
De OESO raadt ook aan om meer te investeren in de kwaliteit van voorschoolse educatie voor de allerkleinsten
omdat dat er vaak voor zorgt dat kinderen op latere leeftijd beter presteren op school. Daarnaast is het
belangrijk dat leraren zich goed blijven ontwikkelen en vooral ook leren van elkaar.
Een positief rapport dus met een aantal belangrijke aanbevelingen om het onderwijs in Nederland nog beter te
kunnen maken.
Voor het hele rapport: http://www.oecd.org/edu/netherlands-2016-9789264257658-en.htm
18 mei – Policy paper “No country for young firms”
De OESO beschikt sinds 2014 over een internationale database op basis van bedrijfsgegevens naar sector,
bedrijfsomvang (werkzame personen) en leeftijd. Met name op die laatste dimensie levert het ‘Dynemp’
project interessante inzichten op. In deze studie constateert de OESO op basis van econometrisch onderzoek
dat starters en jonge bedrijven, meer dan gevestigde bedrijven, gevoelig zijn voor overheidsbeleid als het gaat
om de (netto) werkgelegenheidsontwikkeling, aantal bedrijven en overlevingsaandeel. Naast toegang tot
financiering zijn ook de procedures rondom faillissementen en het handhaven van contracten van groot belang
voor een dynamisch start-up klimaat. In het bijzonder geldt dat in meer disruptieve of volatiele sectoren. Dit
onderzoek is een eerste verkenning. Om te komen tot robuuste beleidsimplicaties is verder onderzoek nodig.
Vervolgstappen zijn o.a. toepassing van meervoudige regressies in plaats van enkelvoudige regressies en
zoeken naar betere indicatoren voor de onderzochte beleidsvelden.
Voor meer info: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/no-country-for-youngfirms_5jm22p40c8mw-en;jsessionid=3amc10d07cte0.x-oecd-live-02
15-16 mei – Conference on the Financial Management of Flood Risk, Paris
12 mei - Tweede stakeholdersbijeenkomst over SKILLS strategie in Den Haag.
3 mei - Publicatie van OESO rapport Taxing Wages 2016
Op 3 mei a.s. zal het jaarlijkse OESO rapport over loonbelasting, Taxing Wages 2016, verschijnen. Het
behandelt onder andere inkomensbelasting, werknemersbijdragen, sociale premies en arbeidsgebonden
uitkeringen in vergelijkend perspectief. Het laat tevens zien hoe deze belastingen en uitkeringen in elk OESO
land worden berekend en welk effect die hebben het inkomen van huishoudens.
Een belangrijke bevinding dit jaar is dat binnen de OESO in 2015 de loonbelasting, na jarenlange jaarlijkse
stijgingen, voor het eerst stabiel is gebleven op gemiddeld 35,9%. Dit blijkt vooral te maken te hebben met
dalingen in acht OESO landen zoals Griekenland, Spanje en Estland. In 24 OESO landen is deze belasting ook
in 2015 licht gestegen. Over de periode 2010-2015 zijn de loonbelastingen gemiddeld met zo’n 1 % gestegen
voor werknemers in OESO landen.
Taxing Wages 2016 bevat een hoofdstuk over het effect van arbeidsgebonden uitkeringen, inclusief die gericht
zijn op kinderen, op prikkels voor huishoudens om naar een tweeverdienersmodel te gaan. In veel OESO
landen betreft dit vrouwen die beslissen om al dan niet te re-integreren op de arbeidsmarkt. In die zin heeft
deze belasting een belangrijke gender-dimensie. In het rapport valt Nederland (samen met Ierland) op voor
wat betreft een daling van de belastingwig met meer dan 0,4%. Voor meer informatie

BLOG's van de PV OESO PARIJS
BLOG - Economic Outlook 2016: collectieve actie beleidsmakers noodzakelijk om vicieuze cirkel van
aanhoudende lage globale economische groei te doorbreken en om beloftes waar te kunnen maken

BLOG - Waarom open economieën een stem in de G20 moeten hebben
BLOG - The Force of Finance for Responsible Business: How the financial sector could and should
contribute to responsible business conduct
BLOG - Game Changing Trade Regulations in US Shake Up Corporate Supply Chain Responsibility

TWEET's van de PV OESO PARIJS
Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

Noe van Hulst @noevanhulst
World Economic Forum With #Netherlands very high in ranking

Which countries have the best literacy and numeracy rates? http://wef.ch/290AsAY #education #edchat

OECD@OECD #UK: Statement by OECD Secretary-General @A_Gurria on referendum result
bit.ly/28SipdH #euref #Brexitvote pic.twitter.com/qqTf4j21Np

OECD NETHERLANDS @NLmissionOECD

Who where NL presenters in @OECDagriculture Food Chain Analysis
Network mtg on Food Waste: http://bit.ly/293Xfb4
Terug naar boven

Tips voor postennetwerk
De OESO voert momenteel vier regionale programma’s uit:
Het MENA programma gericht op goed bestuur en investeringen:
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/middleeastandnorthafrica.htm
Het Zuid-Oost Azië programma, gericht op o.a. goed bestuur, belastingen, anti-corruptie,
investeringen, innovatie en vaardigheden:
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeastasia.htm
Het Eurasia programma, gericht op o.a. concurrentievermogen, anti-corruptie en corporate
governance: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/eurasia.htm
Het Zuid-Oost Europa programma gericht op het aantrekken van investeringen en het versterken
van goed bestuur (ism de EU):
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/southeasteurope.htm

Daarnaast voert de OESO regionale activiteiten uit in:
Latijns-Amerika: http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/latin-america.htm
Afrika: http://www.oecd.org/africa/
In het kader van de regionale programma’s worden regelmatig activiteiten door de OESO georganiseerd in de
regio. Posten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen met de PV OESO:
iris.smalbrugge@minbuza.nl

Overzicht komende evenementen
28 juni - OECD Education and Skills Webinar series, Skills Matter - Further Results from the Survey of
Adult Skills
29-30 juni - Skills Summit 2016, Bergen, Noorwegen
7 juli - Den Haag: Presentatie van het OESO rapport: Recruiting Immigrant Workers: the
Netherlands. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van Nederland en maakt een analyse van het
arbeidsmigratiebeleid en het functioneren van de Nederlandse aanpak van arbeidsmigratie in het algemeen.
Het geeft antwoord op vragen zoals “wat kan Nederland doen om hooggekwalificeerde arbeidsmigranten aan
te trekken en te behouden”.
12 juli - Installation Meeting of the Steering Group of the OECD Latin America and the Caribbean
Regional Programme
Het Cooperative Research Programme on Biological Resources in Agriculture (CRP) van de OESO
heeft de inschrijvingen voor onderzoeksbeurzen en sponsoring van conferenties weer geopend. Voorstellen
moeten vallen onder een of meer van de volgende drie thema’s: managing natural capital for the future,
managing risks in a connected world, of transformational technologies and innovation. Deadline: 10
september 2016.
8 September - Den Haag (SER gebouw): Derde OESO dialoogbijeenkomst Nationale Skills Strategie
met als titel “Exploring good practices”.
28-29 september, Parijs - Meeting of the Environment Policy Meeting at Ministerial Level
September 2016 in New York: Lancering van International Migration Outlook
13-14 oktober, Parijs - Conference on Combating Tax Crimes and Other Crimes in the Fisheries
Sector http://bit.ly/1WD6suJ
Oktober 2016 in Rome: OESO-CEDEFOP “Vocational education and training for adult refugees”
6-8 november - Derde PIAAC International Conference, Madrid
9-10 november, Parijs - Green Growth & Sustainable Development Forum on ‘Urban Green
Growth, Spatial Planning and Land Use’ http://bit.ly/1SgpS6U
29 november t/m 1 december, Parijs - Joint scientific conferenceof ProSafe & OECD on Science
based support for regulation of Manufactured Nanomaterials
Meer evenementen zie: http://www.oecd.org/newsroom/upcomingevents/
Terug naar boven

Recente OESO publicaties
How's Life in Netherlands 2016
REGIONAL WELL-BEING IN OECD COUNTRIES: NETHERLANDS
Fiscal Federalism 2016 Making Decentralisation Work
Equations and Inequalities Making Mathematics Accessible to All
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation
The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution
The Impact of EU Directives on the labour migration framework in EU countries
African Economic Outlook 2016 Sustainable Cities and Structural Transformation
Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016
Medium-Term Gas Market Report 2016 – IEA
Secretary-General's Report to Ministers 2016
Adopting a Territorial Approach to Food Security and Nutrition Policy
Lees alles: http://www.oecd.org/about/publishing/ - http://www.oecd-ilibrary.org/
International Energy Agency – IEA publications
International Transport Forum – ITF publications
Nuclear Energy Agency – NEA publications
Implementation of Defence in Depth at Nuclear Power Plants
OECD360 – Hoe doet Nederland het?
De nieuwe, Nederlandstalige publicatie ‘OECD360 – Nederland’ geeft in vogelvlucht weer hoe Nederland
presteert t.o.v. ander OESO-landen op het gebied van onder meer groene groei, onderwijs, welzijn, regionale
ontwikkeling, werkgelegenheid, economie en landbouw - www.oecd360.org/netherlands
OECD insights
Interessante columns over actuele onderwerpen, zie o.a. de column: Did the OECD Composite Leading
Indicators see it coming? 27 June 2016
http://www.oecd.org/insights/
Alternatief voor OLIS: O.N.E.-App
Met het oog op minder papiergebruik, toegenomen mobiliteit en verdergaande digitalisering heeft de OESO een
App ontworpen die snel toegang geeft tot alle informatie over vergaderingen (documenten, delegaties etc).
Bovendien is het via de App mogelijk om – na eerst aangemeld te zijn - met een E-badge toegang te
verkrijgen tot het Conferentiecentrum van de OESO. De O.N.E.- App is te instaleren op PC’s, smartphones en
tablets via: https://one.oecd.org
Terug naar boven
____________________________________________________________________________
Benoemingen en toetredingen
Dhr Arthur Eijs (Ministerie IenM) is herbenoemd als vicevoorzitter van de EPOC Working Party on

Biodiversity, Water and Ecosystems

OESO vacatures
The OECD is recruiting!
Gezocht: Stagiairs (M/V) die het team van PV OESO voor een periode van 3-6 maanden willen versterken.
Heb je de Nederlandse nationaliteit, nog niet afgestudeerd en wil je de collegebanken een keer afwisselen met
een stoel achter de Nederlandse vlag bij de OESO, kijk dan op:
http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/organization/stages
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
Terug naar boven
PV OESO PARIJS contacten
• Noé van Hulst
Permanent Vertegenwoordiger OESO
• Marit van Zomeren
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, Corruptiebestrijding
• Iris Smalbrugge
OESO Comité Externe Betrekkingen, Onderwijs, Begroting, Toetreding, Health
• Marjoleine Hennis
Sociale Zaken, Werkgelegenheid, IMVO, Migratie/Integratie, Gezond en Veilig Werken, Skills, Gender
Secretariaat:
• Ilse van Ruler
• Karin Kok
• Esther Jongejan
Terug naar boven

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://oecd.nlmission.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
bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.

