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Voorwoord

2017 is een verkiezingsjaar in Nederland. Een nieuw kabinet zal aantreden en een beleidsagenda
ontwerpen voor de komende jaren. Wie door een bril met OESO-glazen naar Nederland kijkt, ziet een
middelgrote open economie met een goede uitgangspositie, dankzij een solide financieel-economisch
beleid gekoppeld aan structurele hervormingen. Maar ook met de nodige uitdagingen als we die positie
willen vasthouden of zelfs verbeteren. Andere landen zitten ook bepaald niet stil. In de afgelopen jaren zijn
op bijna alle relevante beleidsterreinen rapporten van de OESO over Nederland verschenen, zoals de
trouwe lezer van deze nieuwsbrief weet. De beleidsaanbevelingen hieruit verdienen serieuze overweging.
Bij de PV OESO hebben we dit alles geconsolideerd in een sterkte-zwakte analyse van Nederland bezien
door OESO-bril. Het resultaat daarvan is te vinden in de blog “Hoe Nederland verder op te stoten in de
vaart der volkeren” ?

Noé van Hulst, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van de OESO
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The Kingdom of the Netherlands
7, rue Eble |75007| PARIS
T +33 (0) 1 4062 3304
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Actualiteiten

G20

OECD releases report on Key Issues for Digital Transformation in the G20
Begin april 2017 organiseert Duitsland als G20-voorzitter een conferentie over digitalisering van de
economie. Ter voorbereiding is op 12 januari jl. een interessant rapport uitgebracht over de meest urgente
beleidsuitdagingen hierbij, variërend van de toegang tot digitale infrastructuur tot juridische kaders voor
digitale beveiliging. Het rapport doet 11 beleidsaanbevelingen om tot een alomvattende digitale agenda
voor de G20 te komen.

G20 Landbouwministers ontmoetten elkaar in Berlijn (20 januari)
Op 20 januari jl. kwamen de landbouwminister van de G20 bijeen in Berlijn. De eerste ministeriele
vergadering onder Duits voorzitterschap. De eerste vergadering ook waaraan Nederland, in de persoon van
de Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam, als permanente gast van het Duitse
voorzitterschap deelnam. Hoofdthema van de bijeenkomst was ‘Landbouw en water’.
Lees hier verder

G20/OECD Principles of Corporate Governance

De geschiedenis van de G20

Het Duitse G20-voorzitterschap: wat staat er op de agenda?

OESO en de G20

Working Group on Future Size Membership OECD- WGM
De informele groep over toekomstige omvang en lidmaatschap van de OESO is regelmatig bijeen gekomen
om te bespreken aan welke criteria aspirantleden zouden moeten voldoen, voordat een politiek besluit wordt
genomen over echte deelname aan het accessietraject. Bij de Ministerial Council Meeting (MCM) kan
waarschijnlijk een document met principes worden aangenomen, zodat daarna aspirantleden beter weten
waar ze aan toe zijn.

Ministerial Council Meeting – MCM – 6-8 juni 2017
De voorbereidingen van de Ministerial Council Meeting verlopen gestaag, met als thema globalisering, onder
vakkundige leiding van Denemarken, met hulp van vice-voorzitters VK en Australië.

20 februari - Publicatie OESO rapport “Dare to Share”
Hoe kan gelijkwaardig partnerschap binnen families bevorderd worden? Volgens de OESO begint dat met een
goed evenwicht tussen werk en privéleven. De OESO wijst daarbij op het belang voor de partners (binnen
een familie) om verschillende taken (betaald en onbetaald werk) te verdelen. Dit rapport gaat over de
ontwikkelingen op dit gebied in Duitsland. De titel “dare to share” verwijst naar de belangrijkste aanbeveling
van de OESO. Sinds de jaren 2000 heeft Duitsland belangrijke hervormingen doorgevoerd ter bevordering
van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. De OESO moedigt Duitsland aan nog een stapje
verder te gaan via een gelijkwaardigere taakverdeling tussen mannen en vrouwen.
In het rapport zet de OESO de Duitse ontwikkelingen af tegen die in andere landen, zoals in Frankrijk en
Scandinavische landen, met een lange traditie van beleid ten behoeve van de werk-privé-balans en gender
gelijkheid.



De publicatie gaat tevens in op patronen in betaald vs onbetaald werk en de link tussen gelijkwaardigheid en
vruchtbaarheidscijfers. Ten slotte laat het rapport zien dat een betere werkverdeling tussen mannen en
vrouwen lonend is voor de economie en de maatschappij als geheel.

20 februari - Quarterly National Accounts: Quarterly growth rates of real GDP
De groei in OESO-landen kwam vorig jaar uit op 1,7% op jaarbasis, na een groei van 2,4% in 2015. Dit
markeerde het traagste groeitempo sinds 2013. Op kwartaalbasis groeide de economie in het OESO-gebied
met 0,4%, na een groei van 0,5% in de drie maanden ervoor.
In Duitsland en Frankrijk was sprake van een sterkere groei, maar in de VS nam de groei flink af. In het VK
bleef die stabiel. In Japan en Italië was een lichte afzwakking te zien.

17 februari - Expert Meeting on the digital STRI
Op 17 februari vond er op de OESO een expert meeting over de digitale kant van de Services Trade
Restrictiveness Index (STRI) plaats. De STRI is een door de OESO ontwikkeld instrument dat kan helpen bij
het identificeren van handels-belemmerend beleid. Het is uiteindelijk de bedoeling om ook de digitale handel
van diensten en dienst restricties zo goed mogelijk binnen de STRI te vatten. Tijdens de meeting is er
nagedacht over welk beleid uit de bestaande STRI sectoren relevant is en waar het huidige STRI raamwerk

nog tekort schiet op het gebied van de digitale handel in diensten.

15 februari - DAC en private sector: Nederland organiseerde op 15 februari samen met DCD en de
DAC Voorzitter een informele bijeenkomst over AGID - de werkgroep van het Investment Committee en de
DAC over investeringen en ontwikkeling - dat waarschijnlijk ophoudt te bestaan. Daarbij keken we vooral
naar de toekomst, en mogelijkheden om het private sector werk in DAC en DCD beter te organiseren,
coherenter en strategischer te maken. DCD beloofde een paper/ontwerpstrategie schrijven ter bespreking in
april. Het Global Forum on Development, op 5 april, zal dit jaar gaan over de private sector en de SDGs.

14 februari – IEA Informal Workshop “Future of the IEA”
Op 14 februari organiseerde Nederland met het IEA een informele workshop onder leiding van PV Van Hulst
over de toekomst van het International Energy Agency. De nadruk lag op betrekkingen met associatielanden
en key partners, zoals China, India, Indonesië en Brazilië, maar er werd ook gesproken over
energievoorzieningszekerheid. Vanwege het veranderende energie-landschap en het belang van goede
relaties met grote producerende en consumerende landen wordt gekeken naar nieuwe en diepergaande
vormen van samenwerking met niet-leden.

12 februari – Global trends in public innovation
Het ‘Observatory of Public Sector Innovation’ (OPSI) heeft 150 innovatieprojecten uit de publieke sector in
46 landen onderzocht. Op grond van de uitkomsten identificeert het 6 trends op dit gebied, zoals het
samenwerken van mens en machine, het opschalen van overheidsdiensten, het inzetten van burgers als
expert en de experimentele overheid.

9 februari - A dash of data: Spotlight on Dutch households
Periodiek multidimensionaal overzicht (statistiek-directoraat) van nationale huishoudens, dit keer met
aandacht voor Nederland. Grafiek 1 in het bijzonder biedt ook een langere termijn perspectief en illustreert
dat Nederlandse huishoudens nog moeten herstellen tot hun pre-crisis niveau van het gezinsinkomen, wat
betekent dat huishoudens nu minder koopkracht hebben dan vóór de crisis. Ook is het gezinsinkomen meer
volatiel dan het BBP geweest, met een opwaartse trend sinds Q3 2014.



8-9 februari - Due diligence garment and footwear sector - launch of guidance on RBC
Op 8 en 9 februari j.l. vond in het conferentie centrum van de OESO de jaarlijkse bijeenkomst over due
diligence in de textielsector plaats. Hieraan namen 200 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven,
vakbonden en civil society uit OESO en niet-OESO lidstaten deel. In de bijeenkomst, die getekend was door
de recente geopolitieke ontwikkelingen, wees G20 Sherpa Gabriela Ramos op RBC en due diligence als
belangrijk instrument tegen de nadelige gevolgen van mondialisering.
Delegatieleider voor Nederland was Hans Docter, Directeur duurzame ontwikkeling en Ambassadeur voor
Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking. Hij sprak namens Minister Ploumen bij de lancering van de
OESO Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector.
Tijdens de rest van de bijeenkomst werd ingegaan op 'responsible employment of migrant workers', het
meten van de impact van due diligence en de gevolgen daarvan voor inkooppraktijken. Er bleek veel
overeenstemming te bestaan over het belang van het maken van lange-termijn commitments, over level
playing-field, over de kansen die technologische oplossingen kunnen bieden voor de kleinste spelers voor wat
betreft economies of scale en transparantie, over het belang van handhaving (bijvoorbeeld bij illegale arbeid)

en collective bargaining. De “traditionele” audits vis-à-vis due diligence kwam uitgebreid aan de orde.

8 februari – Lancering van New OECD Affordable Housing Database

7 februari – Main Science and Technology Indicators (MSTI): Overheidsfinanciering R&D stijgt
bijna niet meer in westerse wereld, Nederland een middenmotor
De meest recente MSTI-indicatoren van de OESO (over 2015) laten zien dat het bedrijfsleven voorlopig de
drijvende kracht blijft achter R&D in de wereld. In Europa en de VS verandert het percentage van het BBP
dat wordt besteed aan onderzoek en innovatie niet of nauwelijks meer. In China stijgt het nog steeds hard
en ligt het nu boven het EU-gemiddelde. Uit de jongste ramingen blijkt dat Nederland een middenmotor is op
het gebied van R&D-investeringen. Met uitgaven van 2% van het BBP valt de score lager uit dan in bijv.
buurlanden Duitsland en België. In vergelijking met de 28 EU-lidstaten komt Nederland nipt boven het
gemiddelde uit. Van 2008 tot en met 2011 — een periode waarin de kredietcrisis en de eurocrisis uitbrak —
lag de score tijdelijk onder het EU-gemiddelde. Volgens de OESO gaf Nederland in 2015 ruim €13,6 mrd uit
aan onderzoek en ontwikkeling. Bijna de helft van dat bedrag heeft de eigen industrie voor haar rekening
genomen, een derde is gefinancierd door de overheid en 15% door buitenlandse organisaties. China gaf in
1995 iets meer dan 0,5% van haar BBP uit aan R&D. Twintig jaar later kwam dat op 2,07% uit. In dezelfde
periode groeide Zuid-Korea van 2,20% naar 4,23%. Israël geeft het meeste aan R&D uit, met 4,25% van
het BBP.

6 februari - De documentaire "Sea Blind" The Price of Shipping Our Stuff'
Op 6 februari jl. organiseerde PV OESO de vertoning van de documentaire 'Sea Blind: The Price of
Shipping our Stuff' van de Nederlandse documentairemaakster en klimaatactiviste Bernice Notenboom
(bekijk hier de teaser). Aansluitend was een paneldiscussie waaraan naast Bernice Notenboom
vertegenwoordigers deelnamen namens de Clean Arctic Alliance, de International Energy Agency (IEA),
de International Transport Forum (ITF), de European Federation for Transport & Environment en

International Oceanographic Commission UNESCO (IOC UNESCO)
Lees hier verder



2 februari - Development Assistance Committee
Directeur DCD presenteerde een 'routekaart voor de DAC in 2017' met als hoofdthema’s
1. Financing for development, inclusief de overgang van ODA-land naar HIC-status.
2. Toekomst van de DAC, mede n.a.v een High-Level panel rapport
3. Beleidsdialoog over SDGs en effectieve ontwikkelingssamenwerking.
DAC voorzitter Gornitzka voorziet een uitgebreid consultatieproces ter follow-up, intern in de DAC, maar ook
met externen. HLP Voorzitter Mary Robinson presenteerde het rapport in de DAC en zij komt in maart ook
naar de OESO Council. In juni zal een Senior Level Meeting de reactie van de DAC bespreken en een High
Level Meeting eindoktober zal dit bekrachtigen. Tegelijk wordt een actieplan over de In-Depth Evaluatie van
de DAC opgesteld; alsook het nieuwe mandaat van de DAC voor 2018-2019. De besprekingen over Private
Sector Instruments (PSI/DFI) duren voort. Momenteel wordt vooral gesproken over het verschil tussen
PSI/DFI en exportkredieten. Daarnaast probeert het DCD secretariaat het concept Total Official Support for
Sustainable Development (TOSSD) vorm te geven.
Er ligt een voorstel voor een werkgroep onder de VN Statistische Commissie, om het wereldwijde
eigenaarschap van het concept te vergroten. Beide zaken, PSI en TOSSD, komen volgende week in de DAC
Working Party on Statistics aan de orde. Voor meer informatie:
http://www.oecd.org/dac/modernisingtheinternationalaidsystem.htm en
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/

30 januari - BIAC Council Liaison Committee Meeting
2017 LCM Statement to Ambassadors - Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven benadrukten het
belang van vrijhandel en de noodzaak van bijdragen aan duurzame, schone en inclusieve groei: "Forcefully
defending cross border trade and investment and better understanding their links to growth; [...]
commitment to responsible business conduct; support for a clean environment and sustainable
development".
De hoofdboodschap was dat de OESO en BIAC samen moesten blijven pleiten voor liberalisering en tegen
protectionisme, mede met het oog op de plannen van de nieuwe Amerikaanse regering. Deze boodschap van
BIAC was in lijn met de nieuwjaarsboodschap die SG Gurria diezelfde dag had gegeven. "The OECD, as an
evidence based global policy making institution, is now more critical than ever. At the consultation, OECD
leadership gave a clear call for business and governments to engage more actively and concretely to address
the challenges posed by globalisation and so counter populist rhetoric."
Daarnaast besteedden de bedrijven aandacht aan het belang van digitalisering en van digitale vaardigheden.

27 januari - Presentatie horizontaal project Migratie en Integratie van de meest kwetsbare
migranten
De OESO heeft een horizontaal project opgezet om te komen tot een zo breed en coherent mogelijke aanpak
van migratie en integratie van de meest kwetsbare migranten. Het project omvat 6 werkterreinen (en
waarschijnlijk binnenkort een zevende over gezondheidszorg en migratie). Het hele project wordt
ondersteund door de statistische divisie van de OESO. De OESO onderzoekt tevens de haalbaarheid van een
informatie/communicatie- component. Deze zou tot doel hebben om de kloof tussen perceptie over
migranten en de realiteit in de publieke opinie te verkleinen.
Het project beoogt niet alleen alle relevante actoren (ministeries, sociale partners, ngo’s, etc.) en niveaus in
het land van vestiging in de analyse te betrekken, maar kijkt ook naar mogelijkheden om migratie te
beïnvloeden in de landen van herkomst. Integratie staat centraal binnen het project. Zo is één van de
werkterreinen gericht op de integratie van migranten op de arbeidsmarkt via onderwijs en training. Een
ander werkterrein betreft foresight ten aanzien van migratiestromen. Het heeft tot doel om landen te helpen
zich beter voor te bereiden op toekomstige pieken in migratiestromen.



26 januari - Towards better trade policies
Nuttig overzicht van het werk en de belangrijkste producten die het TAD-directoraat de afgelopen 5 jaar op
handelsterrein heeft ontwikkeld en uitgebracht.

25 januari – NAEC Seminar – OECD/Utrecht University/Bertelsmann Stiftung - Robotics and the
Future of Work from a Multidisciplinary Perspective. Lees hier verder

16-17 januari - The Future of Health: Putting People at the Centre
Op 16 en 17 januari vond in Parijs de OESO Ministeriele Vergadering plaats op het gebied van gezondheid.
Namens Nederland was hier Minister Schippers van Volksgezondheid bij aanwezig. De OESO agenda was
vooral gericht op het ontwikkelen van een zorgsysteem dat draait om de belangen en de wensen van de
patiënt. De OESO wil daarom een nieuw systeem opzetten om zorg te meten op basis van Patient-Reported
Indicators Survey (PaRIS). Ook stonden het tegengaan van verspilling in de zorg en de betaalbaarheid van
innovatieve medicijnen hoog op de agenda tijdens de vergadering.
Ministers gaven aan om meer samen te willen optrekken om ervoor zorgen dat nieuwe innovatieve
medicijnen wereldwijd sneller beschikbaar worden voor de patiënt. Ministerial statement
Voor meer informatie: https://www.oecd.org/health/ministerial

16 januari - New approach needed to tackle rising drug prices
De groei van het aantal dure geneesmiddelen en de stijgende prijzen van geneesmiddelen zorgen voor een
toenemende druk op de collectieve uitgaven voor de gezondheidszorg. Volgens een recent OESO-rapport is
een nieuwe innovatiebenadering voor de farmaceutische industrie nodig.
Overheden zouden samen met de industrie en toezichthouders op zoek moeten gaan naar een
innovatiemodel dat nieuwe technologieën stimuleert maar tegelijkertijd medicijnen ook beter betaalbaar
maakt.

12-13 januari - Bezoek van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW
Op 12 en 13 januari j.l. brachten Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en dhr Cees Oudshoorn, algemeen
directeur van VNO-NCW, een werkbezoek aan Parijs. Permanente Vertegenwoordiger bij de OESO, Noé van
Hulst, wisselde visies uit met collega’s van de OESO en de Franse zusterorganisatie Medef over de
economische en politieke stand van zaken van Nederland, Frankrijk en de OESO lidstaten in het algemeen.
De volgende dag stond helemaal in het teken van informatie-uitwisseling met de OESO met het doel de
vertegenwoordigers van VNO-NCW een beeld te geven van de sterke en zwakke punten van Nederland.
Gesprekken vonden plaats over uiteenlopende onderwerpen als digitalisering van de economie, belastingen,
migratie, energietransitie, werkgelegenheid en onderwijs. Ten slotte hield Hans de Boer voor een zeer volle
en geïnteresseerde zaal met ambassadeurs en OESO-experts een presentatie over de nieuwe VNO-NCW
strategie: NL next level.

12 januari – Launch “Going Digital” initiative
De conferentie van 12 januari jl. in Berlijn (Duits G20-voorzitterschap) markeerde de lancering van het
ambitieuze tweejarige horizontale en multidisciplinaire digitaliseringsproject van de OESO (getrokken door
het STI-directoraat en het CDEP-cté in het bijzonder, i.s.m. 13 relevante OESO-comités). Met dit project
wordt geprobeerd beleidsmakers het instrumentarium aan te reiken om pro-actief de voordelen van digitale
transformatie in de economie en in maatschappelijke sectoren ten volle te kunnen benutten (in termen van
groei en welzijn). De OESO-Raad heeft voor het project ook extra financiële middelen gereserveerd.
Daarnaast hoopt men nog op vrijwillige bijdragen van landen o.a. in de vorm van te organiseren workshops
e.d.



10-11 januari - Visit SG Gerritsen, Ministry of Health, Welfare and Sport
Op 10 en 11 januari van dit jaar bracht de Secretaris-Generaal van het Ministerie van VWS, Erik Gerritsen,
samen met een delegatie van het Ministerie, het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), een bezoek aan de OESO. Doel van het bezoek was niet alleen om de
OESO beter te leren kennen, maar vooral om meer inzicht te krijgen in het werk van de OESO op het gebied
van kwaliteit van zorg en ziekenhuizen. Zo werd er onder meer gesproken over de Health Care Quality
Reviews die landen een ‘toolkit’ bieden om de kwaliteit in de zorg op bepaalde punten te verbeteren. Een
ander terugkerend thema was het recent uitgebrachte OESO rapport over verspilling in de zorg, waar uit
blijkt dat ongeveer 20% van de zorgkosten in OESO-landen niet bijdraagt aan een betere gezondheid van de
patiënt.
Het bezoek gaf uiteindelijk een positief beeld van het werk wat de OESO op gebied van zorgkosten en
kwaliteit van zorg. Afgesproken werd dan ook om het gesprek later in het jaar voort te zetten om te kijken
hoe samenwerking tussen de OESO en Nederland op dit gebied verder kan worden vormgegeven.

9 januari - Lunch Seminar Eurozone Crisis: Lessons Learned & Next Steps
Tijdens een geslaagd seminar georganiseerd door de PV OESO, deelde TG Hans Vijlbrief zijn ervaringen over
de crisis in de eurozone: terugblik, geleerde lessen en volgende stappen om de ez-economie sterker en
veerkrachtiger te maken. Enkele vragen die aan bod kwamen: Hoe kunnen we de opbouw van bubbels
voorkomen en prikkels in de financiële sector verbeteren? Hoe kunnen we steun voor de eurozone
waarborgen in een tijd van toenemend populisme? Hoe kunnen we NPLs (‘non-performing loans’) reduceren
en het proces van creatieve destructie een impuls geven? De presentatie werd gevolgd door een reactie van
Chief Economist Catherine Mann, met aansluitend een levendige en stimulerende discussie met andere PV’s
en het OESO-secretariaat. Zie bijgevoegde presentaties.

19 december - 40 years of OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Op 19 december werd ter ere van het 40-jarige bestaan van de OECD Guidelines for Multinational
Enterprises een discussie georganiseerd. Deze richtlijnen bestaan uit aanbevelingen, principes en
standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van multinationale ondernemingen actief
zijn bij de declaratie aangesloten 44 landen.
Deze landen zijn bij elkaar goed voor 85% van de wereldwijde buitenlandse investeringsstromen. In het
bredere MVO-landschap maken deze richtlijnen deel uit van de Golden Triangle for Responsible Business
Conduct en onderscheiden de OESO-richtlijnen zich door de in alle aangelosten landen aanwezige nationale
contactpunten. Zij dragen onder andere bij aan dispuutresolutie wanneer de richtlijnen niet worden
nageleefd. Tijdens de discussie werd uitvoerig stilgestaan bij zowel de evolutie als het nog onbenutte
potentieel van de OECD Guidelines. Voor meer info:
http://www.oecd.org/corporate/mne/roundtable-40-years-of-the-guidelines.htm



BLOG's van de PV OESO PARIJS

BLOG - Hoe Nederland verder op te stoten in de vaart der volkeren?

BLOG - A Responsibility Revolution in the Fashion Industry: How OECD’s new Due Diligence
Instrument can transform the global garment industry

BLOG - What is key for the OECD in 2017? An open economy perspective

TWEET's van de PV OESO PARIJS

Landbouwtwitteraccount: @AgriPV_OESO

Volg ons op TWITTER en FACEBOOK
Enkele recente Tweets:

NL Ambassador OECD@noevanhulst
For #NL followers: article on how #Netherlands can advance based on #SWOT analysis derived from #OECD
reports on various #NL policy areas

OECD@OECD OECD Agriculture@OECDagriculture
Illegal #fishing costs global economy up to $23 billion/year – read our blog post on crimes in the fisheries
sector http://bit.ly/2izcT2h

NETHERLANDS AT OECD@NLmissionOECD
G20 Monitor over #landbouwministers bijeenkomst #water #ICT
#AntimicrobialResistance #AMR http://bit.ly/2kKL2B2

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

Landen in accessietraject naar Lidmaatschap OESO:

- Colombia
- Costa Rica
- Litouwen

Landen met een “OECD country-programme”:

- Kazachstan
- Marokko
- Peru

“Key Partners” van de OECD:

- Brazil

- China

- India
- Indonesia
- South Africa



Overzicht komende evenementen

23-24 februari - OECD Workshop on Measuring Business Impacts on People’s Well-being

2-3 maart - Senior Financial Management Officials (Accruals) Symposium

7 maart - Lancering Interim Economic Outlook

6-10 maart - Investment week + Global Forum on Investment

14 maart - Conferentie georganiseerd door het Duitse voorzitterschap van de G20,Berlijn
i.s.m. de OESO, over de integratie van vluchtelingen.

17 maart - Lancering Going for Growth (en marge van de G20 voor Ministers van Financiën,
Baden-Baden)

18-20 maart – China Development Forum, Beijing

20-21 maart - 2nd OECD Forum on Governance of Infrastructure and 10th Annual Meeting of the
OECD Network of Senior Infrastructure Officials

22 maart - High-Level B20-OECD-BIAC Joint Special Session

27-31 maart - OECD Integrity Week + OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum

29 – 31 maart – International Summit Teachers Profession, Scotland

30-31 maart - OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum

April -LEED bijeenkomst over integratie in de stad vs landelijk gebied, Praag.

5 april – Global Forum on Development
Op 5 april vindt het jaarlijkse Global Forum on Development plaats. Het thema dit jaar is Working together to
Achieve Sustainable Development. De nadruk moet komen te liggen op de private sector. Op welke manier
kan de publieke sector de private sector betrekken bij duurzame ontwikkeling en het behalen van Agenda
2030.

6-7 april - G20 Digital Ministers Meeting, Dusseldorf

10 april – Bezoek Dhr Kempeneers, NCIF

10 april – Seminar over Labor-related issues to Global Responsible Business Conduct,
georganiseerd door PV OESO

10-12 april - International Congress on Transport Infrastructure and Systems, Rome

12-13 april - OECD-WWC-Netherlands Roundtable on Financing Water

12-14 april - Global Forum on VAT



31 mei -2 juni – International Transport Forum Summit 2017, Leipzig

6-8 juni – OECD WEEK, inclusief OECD Ministers vergadering

13 Juni - High-Level Policy Forum on the New OECD Jobs Strategy, Parijs

16 juni - Expert workshop over manieren om op toekomstige migratiestromen te anticiperen aan
de hand van scenario’s, Parijs

15 en 16 januari 2018 - First International Forum on Migration Statistics, Parijs

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

Terug naar boven

Recente OESO publicaties

ITF Transport Outlook 2017

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2017

Caring for Quality in Health

IEA Energy Efficiency Market Report 2016

Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2017

Global insurance market trends

IEA Technology Collaboration Programmes

IEA Key World Energy Statistics 2016

Tackling Wasteful Spending on Health

OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector

IEA Global EV Outlook 2016

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



OECD360 – Hoe doet Nederland het?
De 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 van G20 Sherpa Gabriel Ramos:
Towards an empowering state: turning inclusive growth into a global reality,
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

- Peter Glas is herkozen als voorzitter van de OESO Water Governance Initiative

- Sjef Ederveen (EZ) Bureaulid WP1 ECO

- Robbert Droop (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is benoemd tot vicevoorzitter van de
Working Party on Resource Productivity and Waste



OESO vacatures

The OECD is recruiting!

The Economics Department is looking for Senior Economists
More info: oecd.taleo.net/careersection/…

The OECD Young Professionals Programme (YPP)

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

Stagiairs:
Eind februari neemt het team van de PV afscheid van onze stagiairs Colin Koelewijn en Erik Houwing, die ons
6 maanden ondersteund hebben. Inmiddels is de nieuwe stagiair Jona de Jong begonnen en krijgt de PV
vanaf begin maart ondersteuning van een financiële Rijkstrainee, Emma Smit

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.


