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Herinner je je de eerste keer dat je naar het buitenland ging? 

Waarschijnlijk zat je op de achterbank in de auto van je ouders, 

op weg naar vakantie in Frankrijk of Duitsland. Verveling dreigde. 

Tot je de grens overging. Die nieuwe, bijzondere wereld: andere 

wegen, andere huizen, andere taal. Een kleine magische ervaring 

in je jonge jaren.

Veel Nederlanders hebben deze magische ervaring omgezet 
in fascinatie. Fascinatie voor de wereld, voor andere culturen, 
voor reizen, voor ondernemen in andere landen of voor
wereldpolitiek. Niet zo gek voor inwoners van een klein land 
als Nederland: ontwikkelingen in het buitenland raken ons 
dagelijks leven op allerlei fronten. 

Of het nu gaat om werkgelegenheid, terrorisme, migratie of 
milieu: onze eigen welvaart, vrijheid en veiligheid zijn volop 
verbonden met wat er in andere landen gebeurt. Als exportland 
zijn we gebaat bij stabiliteit in de wereld en een zo eerlijk mo-
gelijk speelveld. Doordat Nederland samenwerkt met andere 
landen hebben we invloed op internationale ontwikkelingen. 
Dat is precies het werk van het ministerie van Buitenland-
se Zaken: kansen pakken en bedreigingen minimaliseren. Zo 
dragen we met ons wereldwijde werk bij aan het oplossen 
van problemen in ons eigen land en maken we ons Koninkrijk 
veiliger en welvarend.

Eén derde van de werkende Nederlanders dankt zijn baan 
aan internationale handel en investeringen. Daarom onder-
steunen onze diplomaten Nederlandse bedrijven. Zoals het 
chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely, dat zijn missie van 
slaafvrije chocolade over de landsgrenzen wil brengen. Of 
Dopper dat met het opvallende waterflesje druppel voor 
druppel de wereld verovert. Hoe zij dat doen met behulp van de 
internationale netwerken van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de ambassades lees je in dit magazine. 

Nog veel meer Nederlanders reizen naar of wonen in het 
buitenland. ‘De wereld is te mooi om thuis te blijven’, zegt 
programmamaker en Nederlands’ bekendste “beroepsreiziger” 

Floortje Dessing. Ze vertelt hoe belangrijk goede voorberei-
ding is. Daarom was zij erbij toen ons ministerie het 24/7 BZ 
Contactcenter opende. Hier staat een team dag en nacht 
klaar voor hulp en advies aan Nederlanders in het buitenland.

Of het nu gaat om een verloren paspoort of een evacuatie na 
een aardbeving. Het buitenland is immers niet altijd veilig, 
zeker in deze tijd. Wat ver weg gebeurt, kan ons dichtbij raken. 
Daarom is het belangrijk samen te werken met andere landen, 
zowel binnen de Europese Unie als internationaal. Dat is het 
werk van onze medewerkers in Den Haag en op onze ambas-
sades en consulaten. 

Wie zijn zij? 
Dat zijn Nederlanders die hun magische ervaring met het 
buitenland hebben omgezet in fascinatie voor de ontwikkelin-
gen in de wereld en zich inzetten voor Nederland wereldwijd. 
Niet voor niets is Buitenlandse Zaken één van de meest gewilde 
werkgevers bij jonge mensen. Medewerkers van Buitenlandse 
Zaken zijn onze ogen, oren, handen en voeten in de wereld. We 
spelen een belangrijke en invloedrijke rol binnen organisaties als 
de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. We praten 
en onderhandelen met andere regeringen en overheden. We 
organiseren handelsmisses. Wij bieden hulp aan de allerarm-
sten in de wereld en mensen die slachtoffer zijn geworden van 
oorlogen en conflicten, zodat ook die mensen een kans krijgen. 
En we voeren de politieke druk uit in het buitenland als dat 
nodig is. Zo werken we aan een veilige en eerlijke wereld. Voor 
Nederland, wereldwijd.
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‘De wereld is
te mooi om
thuis te blijven’

‘Als je je goed voorbereidt en je 
gezonde verstand gebruikt, kun je 

als reiziger veel winst behalen.’

Foto: VARA

24/7 BZ Contactcenter: 
voorbereiding, hulp en advies

Hoe bereid je je als reiziger voor op een reis? 
En waar kun je terecht als je in het buitenland om hulp 

verlegen zit? Voorlichters van het 24/7 BZ Contactcenter 
beantwoorden via mail, Twitter en telefoon rond de drieduizend 

vragen per dag. De vragen gaan over paspoorten en visa, maar 
ook over het legaliseren van documenten, berovingen of andere 

vervelende zaken die Nederlanders op reis meemaken. Het contact-
center brengt als het nodig is Nederlanders in nood in het buitenland 

in contact met de ambassade. De 24/7 BZ reisapp biedt ook hulp. 
In de app staan de actuele reisadviezen van het ministerie en veel 

informatie over allerlei landen op de wereld. Met één tik op je 
telefoon heb je contact met het 24/7 BZ Contactcenter in 
Den Haag. Je kunt het contactcenter ook bereiken via het 

nummer van de ambassade van het land waar je je 
bevindt of via het directe nummer 

+31 247 247 247.

Floortje Dessing - Radio- en televisiepresentatrice en programmamaakster, VARA



‘Voor mijn programma ‘Floortje naar het einde van de wereld’
interviewde ik een jonge meid die samen met haar man wild-
life-reportages maakt. Ze werken en leven in een open four wheel 
drive. Zij zei: “ik weet dat ik gevaarlijk werk doe, dat ik  risico’s 
loop. Maar als er nu iets met me zou gebeuren, dan kan ik 
zeggen: man, wat heb ik geleefd”. Dat heb ik ook: ik wil me 
niet laten weerhouden door mijn angsten. De wereld is daar veel 
te mooi en te bijzonder voor.

Als je je goed voorbereidt en je gezonde verstand gebruikt, kun 
je als reiziger veel winst behalen. Voor de programma’s die ik 
maak, zit een groot deel van het werk in de voorbereiding. Mijn 
team en ik regelen visa, vergunningen, lokale gidsen. We kijken 
naar onze bestemming: kun je daar gemakkelijk filmen? Is het 
regentijd, zijn er verkiezingen of gezondheidsrisico’s? Als je 
naar een gebied wilt waar wat aan de hand is, moet je je 
afvragen: wil ik daar naartoe? En áls ik ga, hoe bereid ik me dan 
voor? Zelfs in Europa geldt die goede voorbereiding. Ik heb 
bijvoorbeeld door een tekenbeet hersenvliesontsteking op-
gelopen in Scandinavië. ‘De Nederlander is meer in beweging 

dan ooit. Als consument en wereldreiziger juich ik het 24/7 BZ 
Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken daar-
om erg toe. Hoe meer mensen op pad gaan, hoe groter de kans 
dat meer mensen het ministerie nodig hebben. Er zijn talloze 
voorbeelden van reizigers die ergens stranden. Het is dan fijn 
om te weten dat je met één telefoontje hulp kunt vragen. Het 
24/7 BZ Contactcenter helpt je, of stuurt je door naar iemand 
die kan helpen als er snel actie nodig is. Ook kan het contact-
center je helpen met de voorbereiding van je reis. Met vragen 
over de BZ reisadviezen bijvoorbeeld.  

Wij Nederlanders laten ons niet zomaar ergens weghouden. 
Het is opvallend dat we toch vrij snel weer “gewoon” naar een 
bestemming gaan waar kort daarvoor nog iets aan de hand was. 
Maar het is wel belangrijk om te kijken naar de reisadviezen van 
het ministerie en daarnaar te handelen. Zorg dat je vooraf goed 
weet wat de situatie in een land is, waar je terechtkomt en dat je 
weet wat je moet doen als er iets gebeurt. En ga! Ga op reis! De 
wereld is zo mooi.’

Floortje Dessing lanceerde 
24/7 BZ Contactcenter: een goede voorbereiding is het halve werk

‘Als je je goed voorbereidt en je 
gezonde verstand gebruikt, kun je 

als reiziger veel winst behalen.’

Voor Nederlanders, overal dichtbij
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is er niet alleen voor de in het buitenland geïnteresseerde Nederlanders in Nederland, maar 
ook voor de Nederlanders die wonen, werken en reizen in het buitenland. Het ministerie behartigt belangen en werkt aan oplossingen 
voor Nederlanders die in het buitenland ondersteuning nodig hebben. Ze biedt hulp aan Nederlanders in de problemen in het buitenland, 
in individuele gevallen zoals bij een arrestatie, ernstig ongeval of bij detentie via onder andere gevangenenbezoek. Maar ook na een 
ramp of in een crisissituatie, of voor consulaire hulp bij grote internationale evenementen. Het ministerie helpt ook Nederlanders in 
het buitenland met het regelen van burgerzaken die je normaal bij je gemeente zou regelen. Zoals het vernieuwen of aanvragen van 
een paspoort of het legaliseren van documenten. Het 24/7 BZ Contactcenter is daarbij het eerste aanspreekpunt; de klantenbalie.  

Wel of niet op reis? Check de reisadviezen van BZ
Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt samen met 
ambassades, inlichtingendiensten, lokale autoriteiten en andere 
partijen om een reisadvies te maken. Ruim 2,5 miljoen bezoekers 
per jaar checken de website van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken voor reisadviezen. ANVR-directeur Frank Oostdam: ‘We 
hebben sinds jaar en dag een goed contact met elkaar. En dat 
wordt steeds intensiever. Helaas, zou ik wel bijna zeggen. De 
kans dat Nederlanders op reis problemen tegenkomen, is groter 

doordat ze steeds meer verre avontuurlijke reizen maken. Ook 
de veiligheidsrisico’s worden groter. Onze touroperators kennen 
de situaties over de hele wereld goed. Hierin vullen wij BZ aan. 
Is er ergens in een land een probleem, dan kan het zo zijn dat je 
in een ander deel van het land best veilig kunt reizen. De wereld 
ligt aan onze voeten, en de hulpvraag aan touroperators en het 
ministerie zal steeds groter worden. Onze samenwerking met 
het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarom meer nodig en 
waardevoller dan ooit.’ 

Floortje Dessing - Radio- en televisiepresentatrice en programmamaakster, VARA
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‘Delen en 
verspreiden

van kennis 
is essentieel’

Wereldwijd krijgen we steeds meer te maken met terroristische aanslagen die worden gepleegd 

door groepen of individuen die geweld gebruiken om hun ideologische doelen te realiseren. In 

het verleden vonden dit soort aanslagen meestal plaats in brandhaarden in bijvoorbeeld Azië 

en Afrika. De aanslagen in Europese hoofdsteden zoals Parijs maakten aan dit beeld definitief 

een einde. Tegenwoordig steekt extremistisch geweld overal ter wereld de kop op. Er vallen 

vaak onschuldige burgerslachtoffers. Zoals we bijna dagelijks in de media zien, is dit extremis-

tische geweld zeer moeilijk te bestrijden. Wat kunnen we wel doen?

Ivo Veenkamp - Plaatsvervangend directeur Hedayah



Internationale aanpak verkleint dreiging gewelddadig extremisme

Kunnen overheden, maatschappelijke organisaties en andere 
partijen inderdaad iets doen om dit gewelddadig extremisme het 
hoofd te bieden? Hoe kunnen we voorkómen dat mensen kwets-
baar worden voor de radicale ideologieën van terroristische 
groeperingen en radicaliseren? Dit kan door internationaal samen 
te werken en het ontwikkelen van een effectieve, gezamenlijke 
aanpak om radicalisering tegen te gaan. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken coördineert  namens Nederland onze inbreng 
op het gebied van terrorismebestrijding in internationale fora 
zoals het Global Counterterrorism Forum (waarvan Nederland 
samen met Marokko co-voorzitter is), de Europese Unie, de 
Verenigde Naties en de anti-ISIS coalitie.

Hoe kunnen we 
voorkómen dat mensen 
kwetsbaar worden voor 
de radicale ideologieën 
van terroristische 
groeperingen en 
radicaliseren?

Ivo Veenkamp - Plaatsvervangend directeur Hedayah



De terroristische aanslagen 
die vanuit Syrië en Irak 
worden ‘aangestuurd’, 
hebben invloed op hoe 
veilig wij ons in Nederland 
voelen, wat ons land doet 
aan terrorismebestrijding 
en met welke partijen wij 
samenwerken. 

Zorg wegnemen
Natuurlijk is het bestrijden van terrorisme makkelijker gezegd 
dan gedaan. Dat weet ook Roelant Sitvast, beleidsmede-
werker bij de afdeling Terrorismebestrijding van de directie 
Veiligheidsbeleid. ‘De internationale (on)veiligheid heeft, nog 
meer dan vroeger, invloed op onze nationale (on)veiligheid 
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De terroristische 
aanslagen die vanuit Syrië en Irak worden "aangestuurd”, 
hebben invloed op hoe veilig wij ons in Nederland voelen, wat 
ons land doet aan terrorismebestrijding en met welke partijen 
wij samenwerken. Het gezamenlijke doel is helder. Als interna-
tionale gemeenschap willen wij wereldwijd de terroristische 
dreiging verminderen en toekomstige aanslagen voorkomen. 
Door een veiligere wereld, wordt ook Nederland veiliger.’ 

Zo is het voor Buitenlandse Zaken belangrijk om in de eerderge-
noemde fora, het Global Counterterrorism Forum, positieve 
ervaringen te delen met het voorkomen van radicalisering en het 
tegengaan van gewelddadig extremisme. Roelant Sitvast: ‘Door 
open, snel en actief informatie te delen, kun je goede ideeën van 
elkaar overnemen. Zo vertelt BZ over de positieve rol van in-
vloedrijke personen in lokale Nederlandse gemeenschappen die 
dichtbij jongeren staan. Dit zijn bijvoorbeeld wijkagenten, jeugd-
werkers, leraren en jeugdvrienden, maar ook maatschappelijke 
organisaties. Zij weten wat er lokaal speelt, waar de problemen 
zitten en hoe die goed kunnen worden aangepakt voordat het 
escaleert of jongeren radicaliseren. Het is belangrijk dat ook 
ouders de juiste instanties kunnen bereiken als zij zich zorgen 
maken over hun radicaliserende kinderen. Dankzij het delen van 
dit soort ervaringen en dit soort programma’s helpen wij elkaar 
in onze gezamenlijke strijd tegen terrorisme.’ 

Samen resultaten boeken
Zoals gezegd, werkt Nederland niet alleen. ‘Complexe vraag-
stukken, zoals voorkomen dat strijders naar Syrië of Irak 
vertrekken om zich aan te sluiten bij ISIS, kan ons land niet 
alleen oplossen’, vertelt Roelant Sitvast. ‘Wij zijn in de strijd 
tegen gewelddadig extremisme van elkaar afhankelijk. Zonder 
gezamenlijke aanpak boek je als land geen resultaten. Zonder 
krachtenbundeling tussen landen, ministeries, lokale overheden, 
politiediensten en maatschappelijke organisaties wissel je 

minder snel praktijkervaringen uit. Bijvoorbeeld over hoe je 
terrorismefinanciering tegengaat of over hoe je in gesprek bent 
mét jongeren, leraren en buurtwerkers over het thema radical-
isering. Binnen de gezamenlijke aanpak heeft ieder land, ieder 
ministerie, iedere organisatie, maar ook iedere burger een eigen 
verantwoordelijkheid. Door samen te werken boek je tijdwinst, 
wissel je kennis uit en zorg je dat behaalde resultaten niet 
stoppen bij de grens; dat doet het probleem namelijk ook niet.’ 

Beter begrip van radicalisering
Nederland wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van hun 
rol in het tegengaan van gewelddadig extremisme en de ver-
mindering van terreurdreiging. Hoe groot of klein die rol ook is. 
Ook dáárom werkt ons land samen met allerlei internationale 
partners. Eén daarvan is Hedayah. Deze onafhankelijke “think 
and do tank” voor het tegengaan van gewelddadig extremisme 
komt voort uit het Global Counterterrorism Forum en is geves-
tigd in Abu Dhabi. Nederland financiert een aantal activiteiten 
van Hedayah. De Nederlander Ivo Veenkamp is sinds de start 
van dit centrum de tweede man bij Hedayah. ‘Onze focus ligt op 
dialoog, onderzoek en het trainen van medewerkers van over-
heden, maatschappelijke organisaties en invloedrijke personen 
uit lokale gemeenschappen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken 
aan geestelijk leiders, docenten en politieagenten. Door al 
deze organisaties en personen beter te laten begrijpen waarom 
mensen radicaliseren en hoe ze kunnen meewerken aan het 
voorkómen dat mensen geweld gebruiken, helpen wij mee de 
dreiging van gewelddadig extremisme te verkleinen.’ 

Preventieve aanpak relatief nieuw
Het is niet in één antwoord te vangen waarom mensen radi-
caliseren en overgaan tot geweld. Het is een combinatie van 
verschillende factoren, die contextgebonden is. ‘Iemand kan 
zich bijvoorbeeld buitengesloten voelen of vinden dat hem 
onrecht is aangedaan’, zegt Ivo Veenkamp. ‘Dit kan er soms toe 
leiden dat die persoon zich dan sterk aangetrokken voelt tot de 
ideologieën en boodschappen van terroristische organisaties als 
ISIS, Boko Haram of Al-Qaida. Omdat de redenen zo verschil-
lend zijn, is er ook niet één dezelfde aanpak die altijd werkt. Een 
preventieve aanpak van gewelddadig extremisme is relatief 
nieuw. Wij blijven nadrukkelijk weg van het bestrijden van geweld 
met geweld. Omdat er zoveel organisaties en individuen uit de 
samenleving bij betrokken zijn, is het cruciaal kennis en kunde te 
vergroten en te verspreiden. Dat is wat Hedayah in verschillende 
delen van de wereld doet.’

Het verschil maken
Ivo Veenkamp geeft drie voorbeelden van hoe Hedayah die 
kennis verspreidt. ‘We ondersteunen landen bij het opstellen 
van nationale actieplannen. Zo gaan we gewelddadig extre-
misme tegen en bevorderen we dat alle betrokken partijen binnen 
en buiten de overheid hun rol kunnen spelen. Daarnaast helpen 
we bij het ontwikkelen van een aanpak voor de re-integratie 
van terugkerende strijders en organiseren we een jaarlijkse 
internationale onderzoeksconferentie om de laatste inzichten 
beschikbaar te maken en te delen. Met financiële steun van 
Nederland ontwikkelen wij bijvoorbeeld een workshop om 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken 

is onder meer actief binnen het Global 

Counterterrorism Forum (GCTF) en de 

anti-ISIS coalitie om radicalisering te 

voorkomen en terrorisme te bestrijden.  

Buitenlandse Zaken is samen met 

Marokko de co-voorzitter van het GCTF 

en van de Foreign Terrorist Fighters

-werkgroep daarbinnen. Het ministerie 

van Buitenlandse Zaken financiert 

diverse projecten die radicalisering 

tegengaan, maar ondersteunt ook 

trainings- en vredesmissies. Nederland 

staat bekend als een betrouwbare en 

efficiënte partner die zich inzet voor 

veiligheidsbelangen binnen de Europese 

Unie en voor veiligheidsbelangen van 

landen daarbuiten. Het uitwisselen 

van ervaringen en het opbouwen van 

capaciteit is essentieel in de bestrijding 

van terrorisme. Internationale samen-

werking in alle vormen staat daarbij 

voorop. BZ levert hieraan een belang-

rijke en internationaal gewaardeerde 

bijdrage. We verbinden partijen, delen 

kennis en innovatieve ideeën.

de stem van vrouwelijke oud-strijders te versterken en uit te 
bouwen tot een mediacampagne. 

Hierdoor kun je een geloofwaardige partij een authentiek 
verhaal laten vertellen; een verhaal dat geloofwaardig is en 
bepaalde ideaalbeelden ontkracht. Een ander voorbeeld: in 
kleine gemeenschappen is de rol van onder andere onderwij-
zers, religieuze autoriteiten en politieagenten van onschatbare 
waarde. Wij trainen hen in het tegengaan van radicalisering 
onder (vooral) jongeren. Zij maken echt het verschil. Zo was 
een onderwijzer uit Kenia genomineerd voor de Global Teacher 
Prize 2016 als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan 
het vakgebied in de lokale gemeenschap. In een interview 
vertelde hij hoe een training van Hedayah hem hielp zijn leer-
lingen meer weerbaar te maken tegen radicalisering.’

Proces van de lange adem
In de afgelopen jaren namen ook diverse Nederlandse experts 
deel aan trainingen van Hedayah. Ivo Veenkamp: ‘Zo gaven wij 
in Den Haag een training aan een groep Nederlandse diplomaten 
over het tegengaan van gewelddadig extremisme en de inter-
nationale aanpak daarvan. Natuurlijk zijn wij slechts één van de 
partijen. Wereldwijd werken veel organisaties, in een toenemend 
aantal landen samen aan dit thema. Die krachtenbundeling blijft 
essentieel, want het is een proces van de lange adem.’
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’Extra kracht
om mijn 

strijd in Oeganda
   voort te zetten’



Nederland geeft mensenrechtenverdedigers tijdelijk onderdak 

‘In Oeganda voelde ik me
 zelden veilig, in Nederland 
altijd.’

‘Het is een grote uitdaging om als homoseksueel te leven in 
Oeganda. De religieuze en culturele tradities in ons land zorgen 
voor een ware homofobie. Soms ben ik mijn leven echt niet 
zeker. Ik ben al meerdere keren in elkaar geslagen en ik ben 
gevolgd door de staat. Ik weet nooit wie ik echt kan vertrouwen. 
Toen ik op mijn 23ste uit de kast kwam, verbande mijn familie 
mij meteen uit hun leven. Ze gaven me een jaar om het ouderlijk 
huis te verlaten. Ik vertrok de dag daarna, met wat kleding en de 
meest dierbare bezittingen. Dat was 2003. Het was de laatste 
keer dat ik mijn familie zag.

Uitkomen voor mijn homoseksualiteit gaf me veel kracht. Ik 
kon eindelijk laten zien wie ik ben. Het eerste jaar overleefde 
ik door op straat te werken als prostitué. Daarna kreeg ik een 
vriendje die mij in huis nam. Dat bood mij de kans om als activist 
te gaan strijden voor de rechten van lesbiennes, homoseksue-
len, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). 
Enkele jaren geleden richtte ik Queer Youth Uganda op. Met 
hulp van ambassades en maatschappelijke organisaties pro-
beren wij de LHBTI-gemeenschap in Oeganda sterker te maken. 
Omdat er nog steeds veel geweld is tegen mensen met een andere 
seksuele geaardheid, blijft het levensgevaarlijk om openlijk ons 
werk te doen. We houden bijvoorbeeld in het geheim work-
shops om het bewustzijn van mensen te vergroten. Gelukkig 
zie ik verandering in Oeganda. De regering accepteert dat er 
LHBTI-organisaties bestaan en wij zijn meer zichtbaar in de 
gemeenschap. Volgende stap is om de wetgeving te veranderen. 
Pas dan kunnen wij echt uitkomen voor onze seksuele geaard-
heid.

Dat het Shelter City-initiatief van Justice and Peace Nederland 
mij de kans bood om drie maanden in Utrecht te verblijven, 
betekent veel voor mij. In Oeganda voelde ik me zelden veilig, 
in Nederland altijd. Dankzij trainingen over digitale en fysieke 
veiligheid weet ik nu ook hoe ik mijn organisatie veilig kan 
runnen. En heel praktisch: door de goede internetverbin-
dingen kon ik in twee dagen tijd net zoveel werk verzetten als 
thuis in twintig dagen. Daarnaast kreeg ik in Nederland de kans 
op universiteiten en hogescholen mijn verhaal te delen met 
grote groepen studenten. Dat alles gaf mij nieuwe energie om 
mijn strijd in Oeganda nog krachtiger voor te zetten. Samen met 
mijn medewerkers. Mijn echte familie.’            
 

Shelter City

Wereldwijd strijden duizenden mensenrechtenverdedigers 
met gevaar voor eigen leven tegen de schending van mensen-
rechten. Shelter City biedt jaarlijks vijftien van hen drie 
maanden onderdak in Amsterdam, Den Haag, Middelburg, 
Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Groningen of Tilburg. Shelter 
City is een initiatief van Justice and Peace Nederland in samen-
werking met gemeenten, ministeries, non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en universiteiten. Directeur Sebastiaan 
van der Zwaan: ‘We hebben Shelter City uitgebouwd tot een 
landelijk initiatief. Die betrokkenheid is cruciaal, omdat we er 
samen voor kunnen zorgen dat de mensenrechtenverdedigers 
hun werk beter kunnen doen.’ Beleidsmedewerker mensen-
rechtenverdedigers Frank Huisingh vult aan: ‘Als ministerie 
van Buitenlandse Zaken geven wij financiële steun, maar wij 
verlenen ook de visa. Daarnaast zit ik namens het ministerie 
in de commissie die bepaalt welke mensenrechtenverdedigers 
naar Nederland mogen komen. Een lastige keuze. Belang-
rijke afwegingen zijn onder meer de mate van bedreigingen 
en of iemand na zijn verblijf weer terug kan naar huis. Doel 
is dat ze met nieuwe energie, kennis en contacten hun werk 
als mensenrechtenverdediger kunnen voortzetten. Dankzij 
Shelter City draagt Nederland bij aan het werk van deze 
moedige mensen. En dat blijven we doen.’

Nederland beschermt en bevordert 
mensenrechten over de hele wereld, 
onder meer op het gebied van vrijheid 
van meningsuiting, gelijke rechten voor 
vrouwen en gelijke rechten voor 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen 
(LHBTI). Wat de rechten van die groep 
betreft, is het beleid helder: iedereen 
moet kunnen uitkomen voor wie hij 
is. Helaas is homoseksualiteit in meer 
dan 70 landen nog strafbaar. Sommige 
landen hanteren zelfs de doodstraf. 
Mede daarom horen de gelijke rechten 
van LHBTI tot de prioriteiten van het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid.  

Gelijke rechten voor LHTBI

Samuel Opio - Mensenrechtenverdediger Oeganda
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‘Nederlanders doen heel veel online. We appen, zitten op Facebook, vullen online formulieren in. 

Als we via internet aankopen doen, sturen we in goed vertrouwen naam en creditcardnummer naar 

buitenlandse webshops. Zo gaan onze gegevens de hele wereld over. Landsgrenzen bestaan niet 

in het gegevensverkeer. Maar als Nederland vinden we dat er wél grenzen moeten worden gesteld 

aan wat er met onze gegevens gebeurt. Aan wat we nog acceptabel en veilig vinden. Via Europese 

regelgeving proberen we dat vast te leggen. Gegevensbescherming is daarom een onderwerp dat we 

samen met andere lidstaten moeten regelen.’     

We kunnen
voor ons land 
veel bereiken

De permanente vertegenwoordiging in Brussel zet zich namens ons land 
in voor bescherming van digitale persoonsgegevens van alle Nederlanders 
door Europa. Deels zijn dat medewerkers van Buitenlandse Zaken. Deels 
zijn het ook beleidsmedewerkers van andere ministeries. Ze hebben een 
gezamenlijke taak: het uitdragen van Nederlandse standpunten, het 
verdedigen van onze belangen en het ondersteunen van de Nederlandse
Europarlementariërs.

 Carin Lobbezoo - ministerie van Buitenlandse Zaken



Samenwerking met Europarlementariërs
Een collega van Buitenlandse Zaken is Carin Lobbezoo. Ze leidt de 
diplomatieke contacten met Europarlementariërs van alle landen. 
In de eerste plaats met de Nederlandse Europarlementariërs. 
‘Daar begint het vaak mee. Als je een voor Nederland belangrijk 
onderwerp als gegevensbescherming bespreekbaar wilt maken, 
is hechte samenwerking met onze eigen Europarlementariërs een 
absolute voorwaarde. We hebben elkaar namelijk hard nodig. We 
praten veel met elkaar. Je moet je voorstellen dat zij onmogelijk
achter alle informatie en achtergronden van de Nederlandse 
standpunten kunnen aangaan. Daar is gewoonweg de tijd niet 
voor. Toch is het voor hen belangrijk om te weten wat de Neder-
landse standpunten en belangen zijn. Andersom is het ook voor 
de Nederlandse ministers belangrijk te weten hoe er in Brussel 
wordt gedacht. Want hoe beter we samenwerken, hoe beter de 
Europarlementariërs de Nederlandse standpunten in het Europese 
parlement kunnen overbrengen of tegen ons kunnen zeggen dat 
iets niet gaat lukken.’

Medestanders vinden
De samenwerking tussen de permanente vertegenwoordiging 
en Europarlementariërs gaat verder dan alleen maar zorgen 
voor informatie. Carin Lobbezoo: ‘Ons land heeft 26 Europarle-
mentariërs. Dat is niet veel als je nagaat dat er alles bij elkaar 751 
parlementsleden uit 28 landen in die grote vergaderzaal zitten. 
En toch kunnen we als Nederland heel wat invloed uitoefenen. 
Waar het om gaat, is dat we contacten leggen en medestanders 
vinden. Dat is ingewikkelder dan je denkt. Brussel is namelijk 
een complexe wereld. Neem het Europarlement. Dat bestaat 
uit acht grote fracties. Onze Nederlandse Europarlementariërs 
werken daarin samen met parlementariërs uit Griekenland, 
Duitsland, Frankrijk, noem maar op. Ze hebben te maken met 
taalverschillen, andere culturen en soms tegengestelde (natio-
nale) belangen. Ze kunnen dus heel goed inschatten wat hun 
collega’s denken en waarom. Als diplomaten van de permanente 
vertegenwoordiging kennen we de verschillen en ook de over-
eenkomsten. We weten welke landen gelijkgestemde ideeën 
hebben. We weten met wie we afspraken over gezamenlijke 
standpunten kunnen maken. Daarin trekken we samen op met 
onze eigen Europarlementariërs. We zetten ons netwerk in: 
leggen contact met parlementariërs en diplomaten van andere 
landen, met EU-ambtenaren en de Europese Commissie. We 
schrijven mee aan voorstellen en sparren over de beste aanpak. 
Door dat samen goed te doen, kunnen we veel bereiken voor 
ons land.’  

Samen
Geran Kaai, werkzaam in Brussel, ziet ook dat er met goed 
diplomatiek samenspel veel mogelijk is. Van huis uit is hij geen 
diplomaat, maar een medewerker van het ministerie van Veilig-
heid en Justitie. ‘Binnen de permanente vertegenwoordiging in 
Brussel ben ik de ”linking pin” tussen enerzijds de specialisten 
van mijn Haagse ministerie en anderzijds de Brusselse wereld. 
De details die de vakspecialisten in Den Haag uitdenken, brengen 
wij in bij voorstellen, overleggen, debatten en onderhande-
lingen. Dat levert daadwerkelijk successen op. Met onze inbreng 
is er bijvoorbeeld overeenstemming gekomen over een stevig 
dataprotectiepakket. Hierdoor sluiten de wettelijke kaders voor 
de bescherming van persoonsgegevens nu goed aan bij het 
Nederlandse stelsel. Met slimme diplomatie kunnen we echt 
een verschil maken.’

Permanente vertegenwoordiging bij de EU 
laat het Nederlands geluid horen

 Carin Lobbezoo - ministerie van Buitenlandse Zaken
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Internationale vrede en veiligheid

Nederland helpt oorlogen te voorkomen of beëindigen en draagt bij aan het verbeteren van de internationale rechtsorde. Bijvoorbeeld 
door mee te doen aan vredesmissies. Of door de wederopbouw te ondersteunen in landen die in oorlog waren. Daarnaast huisvest 
Nederland het Internationaal Strafhof en het Joegoslavië-tribunaal. Nederland kiest in het buitenlandbeleid nadrukkelijk ook voor het 
aanpakken van problemen die aan een oorlog voorafgaan. Zo werkt ze met de 3D-benadering (Diplomacy, Development, Defense): een 
gezamenlijke visie van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken op inzet in fragiele staten en conflictgebieden op het gebied van 
veiligheid en stabiliteit. De benadering ook wel bekend als ‘geïntegreerde’ benadering of comprehensive approach is vooral gericht op 
preventie en stabilisatie in fragiele regio’s en landen waar nationale belangen in het geding zijn. Welvaart, vrede en veiligheid in Nederland 
valt of staat met de welvaart, vrede en veiligheid in andere landen. Ook met landen ver van ons vandaan. Daarom is samenwerken zo 
belangrijk. Diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken werken met organisaties als de EU, de Verenigde Naties en de NAVO 
aan een veiligere en rechtvaardigere wereld. Ze werken aan uitdagingen, zoals op het gebied van milieu, voedsel, drinkwater en mensen-
rechten. Want wat er ergens anders ter wereld gebeurt, kan snel gevolgen hebben voor ons land. Samen werken

we aan een 
veiligere wereld

Joep Wijnands, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, was in 2009 als civiel vertegenwoordiger Task Force Uruzgan, 
Afghanistan betrokken bij deze missie. ‘De 3D-benadering is geen Nederlandse uitvinding, maar we hebben hem in de praktijk wel ver 
doorgevoerd, bijvoorbeeld in Afghanistan. Daar hebben we gezien dat dit meer is dan een mooie theorie. Een puur militaire inzet biedt in 
bepaalde conflictsituaties geen duurzame oplossing. In elke situatie zoeken we naar een mix van diplomatieke, humanitaire en militaire 
middelen en ontwikkelingssamenwerking. Veiligheid kan niet zonder ontwikkeling én andersom. De opstand van de Taliban in Afghani-
stan draait niet alleen om een militair probleem, maar ook om sociale en politieke aspecten. Daarom bouwde Nederland in Afghanistan 
ook aan een goed functionerende rechtsorde, de basis van elke rechtsstaat. Een voorbeeld is de politietraining door Defensie in Kunduz. 
De training is gekoppeld aan de versterking van de rechtsketen. We steunden opleidings- en infrastructurele projecten voor advocaten en 
rechters. We hebben daarmee bevorderd dat inwoners ook aangifte doen bij een politieagent, naar een opgeleide advocaat stappen en een 
eerlijke rechter tegenover zich treffen. Mensen met zulke mogelijkheden voeren geen oorlog, en zetten hun eigen leven niet op het spel.’

Foto: ANP Evert-Jan Daniels

Samenwerking met het Ministerie van Defensie 



Samen werken
we aan een 

veiligere wereld

‘In 2009 was ik Commandant van de Task Force Uruzgan. 
Twee jaar daarvoor werd hard gevochten om Chora, 
een district in de provincie Uruzgan in Afghanistan. Het 
was voor Nederland de grootste gevechtsoperatie sinds 
decennia. De gevechten wonnen we, maar dat maakte 
het gebied niet direct veiliger. Het probleem werd pas 
opgelost toen we achter de dieperliggende oorzaak 
van de spanningen kwamen: water. De verdeling van 
schaars water was de bron van veel lokale spanningen. 
De Taliban maakte gebruik van die spanningen en kon 
daardoor vrij gemakkelijk voet aan de grond krijgen. 
Een speciaal team van militairen en deskundigen van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelde in 
een oplossing. Er kwamen waterputten en het water 
werd beter verdeeld. Anderhalf jaar later kon ik, met 
minimale bescherming, samen met onze huidige koning 
door de hoofdstraat van Chora wandelen. Zo stabiel 
was de situatie daar geworden. 

De moraal van dit verhaal zit in onze “3D-benadering”. 
Die D’s staan voor Diplomacy, Development en Defense.
Met de benadering vullen we als ministeries van 
Defensie en Buitenlandse Zaken de internationale veilig-
heidsstrategie in. Voordat we de Nederlandse inzet 
in een conflictgebied bepalen, maken we een analyse 
van allerlei verschillende aspecten in een gebied. De 
oorzaak van militaire conflicten kun je bijvoorbeeld 
vaak vinden in problemen of spanningen op een heel 
ander vlak, zoals we dat zagen in Afghanistan. Door 
de 3D-benadering denken we dieper door over vragen 
als: Waarom krijgen extremisten voet aan de grond? 
Wat zijn de oorzaken van spanningen in een land? De 
benadering werkt en helpt ons als Nederland onze 
verantwoordelijkheid te nemen. En dat moet ook. Niets 
doen, is geen optie.

De conflicten die spelen in onze wereld, zijn complex. 
Willen we ze oplossen? Dan moeten we samenwerken. 
We kunnen alleen effectief zijn als defensie, diplomatie, 
ontwikkelingssamenwerking, politie, justitie en handel 
samen optreden. 

Daarom werken het ministerie van Defensie en ik als 
Commandant der Strijdkrachten samen met het mini-
sterie van Buitenlandse Zaken. Die samenwerking 
levert synergie op. We hebben elkaar leren kennen en 
respecteren, en daardoor kijken we nu meer integraal 
naar de uitvoering van ons internationale veiligheids-
beleid. We werken niet naast elkaar, maar vooral met 
en voor elkaar. Zo vinden we elkaar gemakkelijk op 
momenten dat het nodig is, zoals bij de MH17-ramp.

In de vele internationale contacten die ik heb, zie ik 
hoe goed Nederland erin is geslaagd om civiele en mili-
taire inspanningen op elkaar af te stemmen en samen 
te brengen in één aanpak. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het overleg van de Stuurgroep Missies en Operaties; 
de ambtelijke top van de ministeries van Defensie, 
Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken en Veiligheid
en Justitie - inclusief mijzelf - komt wekelijks bijeen in 
die Stuurgroep. Ik ken maar weinig landen waar de 
topadviseurs van verschillende betrokken ministeries 
elkaar wekelijks treffen. We weten elkaar goed te 
vinden, zowel in Den Haag als op de diverse ambassa-
des in landen over de hele wereld. Daardoor zijn we 
er ook in geslaagd de 3D-aanpak door te voeren in 
missiegebieden. Een grote verdienste die we naar de 
toekomst toe moeten koesteren en ontwikkelen.’

‘In de vele internationale 
contacten die ik heb, zie ik 
hoe goed Nederland erin is 
geslaagd om civiele en militaire 
inspanningen op elkaar af te 
stemmen en samen te brengen 
in één aanpak.’

Tom Middendorp - Commandant der Strijdkrachten, ministerie van Defensie



TONY’S 
CHOCOLONELY 
OP MISSIE IN 
AMERIKA
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TONY’S 
CHOCOLONELY 
OP MISSIE IN 
AMERIKA

Eén van Nederlands’ meest geliefde chocolade-
merken, Tony’s Chocolonely, wil de wereld een 
stukje beter maken. Volgens Chief Chocolate 
Officer Henk Jan Beltman is het tijd om die missie 
over de landsgrenzen te brengen. Dat doet Tony’s 
met hulp van het Oranje Handelsmissie Fonds en 
het Dutch Good Growth Fund: initiatieven van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. De fondsen 
helpen Nederlandse bedrijven bij het realiseren 
van hun internationale ambities. >

Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt 
Nederlandse bedrijven in het buitenland



‘Het netwerk en de 
kennis van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken 
zijn groter dan ik dacht’

'Ik wil de schommelstoeltest halen.  Als ik in het bejaardenhuis 
zit en ik kijk terug op mijn leven, heb ik de wereld dan een klein 
beetje mooier gemaakt? Wil je de ongelijk verdeelde choco-
ladewereld veranderen, dan moet je je verantwoordelijkheid 
nemen aan het begin van de keten. Wij zijn op weg naar honderd 
procent slaafvrije chocolade en hopen anderen te inspireren. Dat 
doen we door bewustwording te creëren en zelf het goede 
voorbeeld te geven. Door een winstgevend handelsmodel te 
ontwikkelen in West-Afrika hopen we andere chocolademakers 
te inspireren om op een eerlijke manier zaken te doen. We willen 
de grote spelers in de chocolade-industrie ervan overtuigen dat 
het anders kan. We onderzochten: is het economisch haalbaar 
om succesvol te zijn in de Verenigde Staten? Het antwoord is ja, 
maar we kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Daarom schreven 
we ons in voor het Oranje Handelsmissie Fonds.

‘Ik ben aangenaam verrast door wat het 
ministerie en de ambassades in de VS voor 
ons kunnen betekenen.’

Het ondernemerschap moet van ons komen en dat is ook logisch. 
Maar het netwerk en de kennis van het ministerie zijn groter 
dan ik dacht. Zo komen we in de VS op een heel andere manier 
binnen bij belangrijke partijen als bijvoorbeeld een supermarkt 
met fairtrade producten dan wanneer dat als klein Nederlands 
bedrijfje zelf zouden doen. Naast ondersteuning via het Oranje 
Handelsmissie Fonds krijgen we ook financiële hulp via het 
Dutch Good Growth Fund. Het fonds is er speciaal voor MKB’ers 

die willen investeren of exporteren naar opkomende markten 
en ontwikkelingslanden. Wij kopen de cacaobonen rechtstreeks 
in bij cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust en gaan met hen een 
lange relatie aan. Bovenop de fairtrade prijs betalen wij een extra 
premie aan de cacaoboeren. 

Het mooie is: het Dutch Good Growth Fund stelt niet het middel, 
maar het doel voorop. Succesvol zijn als ondernemer die echt 
iets betekent in de wereld is belangrijker dan geld verdienen. De 
steun van het Fund zorgt voor rust en stabiliteit binnen Tony’s, 
omdat we ons minder zorgen hoeven maken over kosten, en 
helpt ons in het bereiken van onze doelen. We zijn nog lang niet 
klaar. Na Amerika staat het Verenigd Koninkrijk op ons lijstje.’

* In de chocoladeproductie werken nog ruim 1 miljoen mensen in de cacao-
slavernij. Journalist Teun van de Keuken was vastberaden hier iets in te 
veranderen. In november 2005 bracht Teun (Tony) de eerste (lonely) slaafvrije 
chocoladereep op de markt. Tony’s Chocolonely was geboren. Met Henk Jan 
Beltman aan het roer, wil het merk nu voet én missie aan de grond krijgen 
in de Verenigde Staten: daar waar de chocoladewereld wordt gedomineerd 
door grote spelers als Mars, Hershey’s en Nestlé.

Henk Jan Beltman – Chief Chocolate Officer, Tony’s Chocolonely
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Hulp voor ondernemend Nederland

Nederland is een ondernemend land. Nederlandse bedrijven en 
organisaties werken over landsgrenzen heen en verdienen daar 
voor een deel hun geld. Dat gebeurt nu, dat gebeurde altijd al. 
Een groot deel van de Nederlandse welvaart danken we dan 
ook aan het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
ondersteunt ondernemend Nederland door bedrijven, organisa-
ties en overheidsorganen met elkaar in contact te brengen. Door 
met regeringen en internationale organisaties verdragen voor te 
bereiden en door het positioneren van Nederlandse bedrijven, 
kennisinstellingen en sectoren. Diplomaten kennen de wetten, 

regels, de mensen en de cultuur. Met die kennis helpt het ministerie 
het Nederlandse bedrijfsleven. Voor ondernemers die kansen 
zien op buitenlandse markten staat een internationaal netwerk 
klaar. Ze kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies en 
overheidsprogramma’s, zoals het Oranje Handelsmissie Fonds 
en het Dutch Good Growth Fund. Ook is er de app “NL expor-
teert”, wegwijzer voor startende en ervaren ondernemers met 
grensverleggende ambities. De app biedt snel en eenvoudig 
actuele, landspecifieke informatie en geeft toegang tot lokale 
netwerken en adviezen.

Het Oranje Handelsmissie Fonds helpt  jaarlijks tien Nederlandse bedrijven uit het MKB met het realiseren van hun internationale ambi-

ties. Het fonds biedt praktische steun in bijvoorbeeld contacten leggen met plaatselijke bedrijven, heeft veel kennis over lokale markten en 

een groot netwerk waar MKB’ers uit kunnen putten. Het is een initiatief van ING, KLM, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse 

Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gezamenlijke strijd

Maurits van Os, projectleider Oranje Handelsmissie Fonds: ‘De ambities van Tony’s sluiten sterk aan bij die van ons. Het streven naar 
honderd procent slaafvrije cacaoplantages is een gezamenlijke strijd. Vergeleken met het grootbedrijf, hebben Nederlandse MKB-
bedrijven vaak meer moeite om  internationale activiteiten op te zetten en te laten floreren. Met hun beperkte middelen en kennis hebben 
ze vaak meer tijd nodigde juiste ingangen en contacten te vinden. Via onze ambassades over de hele wereld kunnen we hen net dat extra 
zetje geven dat nodig is om hun internationale ambities te realiseren.  

‘We hebben op de posten zoveel expertise die juist MKB’ers kan helpen te internationaliseren. Samen kijken we naar hoe we 
hen het beste kunnen laten zien, bijvoorbeeld op beurzen of door deelname aan een handelsmissie. 

Ook kunnen we Nederlandse bedrijven koppelen aan lokale bedrijven, kennis- of cultuurinstellingen waar wij banden mee hebben of 
projecten mee uitvoeren.’



Ons werk
verandert
levens
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Opkomen voor mensenrechten in een land waar die rechten niet bestaan of geschonden worden: dat is op 

zijn minst moedig. Sheena Hadi, directeur van mensenrechtenorganisatie Aahung, doet het. Ze zet zich in 

voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en volwassenen in Pakistan. Aahung 

kreeg de Mensenrechtentulp uitgereikt, een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met 

die prijs kreeg Aahung meer bekendheid en kon ze haar werk uitbreiden. Nederland draagt op deze manier 

bij aan betere naleving van mensenrechten over de hele wereld.

Sheena Hadi: ‘Het betekent veel voor ons dat de Nederlandse 
ambassade ons werk waardeert en ons zelfs voorgedragen heeft 
voor de prijs. Het is bijzonder dat Nederlanders zich al zo lang 
inzetten voor de mensenrechten in ons land. De Mensenrechten-
tulp was vooral een bevestiging voor ons team dat het werk dat 
we doen de levens van mensen in Pakistan écht kan veranderen. 
Na het winnen van de prijs ging er een golf van energie door 
Aahung. We wisten: we kunnen nóg meer doen, nog meer berei-
ken.
  
Werken aan de bescherming en bevordering van seksuele en 
reproductieve rechten in Pakistan is ronduit gevaarlijk. Seksuele
en reproductieve rechten houden in dat iedereen recht heeft op 
prettige en veilige seks. Het betekent ook dat mensen zelf moe-
ten kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen willen krijgen. 
Pakistan is een cultureel en religieus divers land, waar con-
servatieve moslimgroeperingen de afgelopen decennia steeds 
meer invloed hebben gekregen. Wij zijn vooral actief in Karachi. 
Hét handelscentrum van Pakistan, met 18 miljoen inwoners. 
Een stad met veel politiek en terroristisch geweld. Het politieke 
klimaat in Pakistan wordt steeds conservatiever, waardoor 
openlijk spreken over zaken als seks, voorbehoedsmiddelen, on-
gewenste zwangerschappen en HIV heel moeilijk is. De behoefte 
aan ons werk is groot: 25 procent van alle Pakistaanse vrouwen 
heeft bijvoorbeeld behoefte aan voorbehoedsmiddelen, maar 
heeft daar geen toegang toe.

Wij ontwikkelen interactief lesmateriaal dat jongeren en vol-
wassenen helpt zélf keuzes te maken over hun seksualiteit en 
lichaam. En we maken hen bewust van de rechten die daarbij 
horen. We werken samen met en trainen verschillende partijen: 

ouders, leerkrachten, artsen, godsdienstwetenschappers. Omdat 
ons werk zo gevoelig ligt, hebben we de neiging om “onder de 
radar” te blijven. De Mensenrechtentulp winnen was geweldig, 
maar ook daarmee moesten we voorzichtig zijn. Samen met de 
Nederlandse ambassade hier in Pakistan hebben we een plan 
gemaakt over hoe we er publiciteit aan zouden geven. Door het 
kiezen van de juiste woorden en het juiste moment hebben we 
het toch openbaar kunnen maken en de reacties waren lovend, 
zelfs in de Pakistaanse media.

Door de internationale erkenning die wij via de Mensenrechten-
tulp hebben gekregen, de coaching die onderdeel uitmaakt van 
de prijs en het netwerk van de ambassade zijn we echt verder ge-
komen. We hebben met behulp van de Nederlandse ambassade 
bijvoorbeeld contacten gelegd met VN-organisaties en onder-
delen van de Pakistaanse overheid.

Het prijzengeld van de Mensenrechtentulp hebben we vooral 
besteed aan het verbeteren van onze communicatie en contacten 
met de media. We ontwikkelden mobiele bioscoopcampagnes 
waarmee we informatiefilms kunnen laten zien in verschillende 
gebieden in Pakistan, ook op plekken waar niet iedereen kabel-
televisie heeft. 

Ik hoop ons werk nog lang te kunnen voortzetten. Plannen 
zijn er genoeg. We willen ons werk uitbreiden naar de Punjab-
provincie en daar werken met scholen, gezondheidsinstellingen 
en de medische sector. Onze droom is dat onze informatie-
pakketten onderdeel gaan uitmaken van alle scholen en medische 
opleidingsprogramma’s in Pakistan. Er is nog een lange weg te 
gaan.’

Sheena Hadi - Directeur mensenrechtenorganisatie Aahung



Ministerie van Buitenlandse Zaken reikt Mensenrechtentulp uit aan Aahung

Mensenrechtentulp 

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken voor personen of organisaties die op een moedige en vernieuwende manier 

de mensenrechten in de wereld bevorderen. Met het prijzengeld kan de winnaar zijn 

idee verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepassen. In 2013 ging de Tulp 

naar de Pakistaanse organisatie Aahung. 

Voor mensenrechten, in Nederland en daarbuiten

Mensenrechten zijn rechten die wereldwijd gelden voor alle mensen, overal en 

altijd. Ze zorgen dat iedereen vrij en waardig kan leven. Nederland probeert 

mensenrechten over de hele wereld te beschermen en bevorderen. Zo werkt ze aan 

gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersek-

sen, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid, 

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en mensenrechten en bedrijfsleven. 

Ze stelt grove schendingen van mensenrechten aan de kaak en steunt mensen-

rechtenverdedigers. Ook draagt Nederland bij aan de strijd tegen moedersterfte, 

hiv/aids-infecties en ongewenste (tiener)zwangerschappen. Dit is niet alleen goed 

voor mensen zelf maar ook voor de sociale en economische vooruitgang van die 

landen.



‘De eerste keer dat ik in een mijnenveld in Irak stond, was een heel ontnuchterend moment. Het zag  er 
precies zo uit als het land eromheen. Je kon niet zien waar het veilig was en waar niet. Als je hier leeft, sta 
je dus 24 uur per dag onder immense psychologische druk. Het is een voorrecht dat wij mensen hun land 
kunnen teruggeven…en een veilig leven.’ Nina Seecharan is landendirecteur Irak van Mines Advisory Group 
(MAG). Deze non-gouvernementele (ngo) organisatie ruimt onder meer landmijnen, clustermunitie en 
andere explosieve oorlogsresten op. Daarnaast geeft ze voorlichting aan tienduizenden burgers om hun 
bewustzijn van de gevaren te vergroten en veiliger gedrag te bevorderen. Ngo’s zijn non-profitorganisaties 
die geen deel uitmaken van de overheid, maar wel invloed proberen uit te oefenen op het beleid. Vaak 
behartigt een ngo belangen op een specifiek deelgebied op het terrein van milieu, ontwikkeling of welzijn.
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langer in angst
Burgers leven niet 

Naar schatting zitten wereldwijd nog tussen de 30 miljoen en 
300 miljoen mijnen in de grond. Samen met enorme hoeveel-
heden clustermunitie vormen ze een levensgroot risico voor 
burgers. Ze zorgen voor persoonlijk en economisch leed, omdat 
grote gebieden onbruikbaar zijn voor bebouwing en landbouw. 
Een oorlog kan dus voorbij zijn, maar dat betekent niet dat 
burgers weer veilig kunnen leven. Hulp van de internationale 
gemeenschap is vaak noodzakelijk om de stabiliteit in een land 
te herstellen. In het geval van Irak bijvoorbeeld door het uitvoeren 
van een grootschalig ontmijningsprogramma.  

Met eigen ogen
Nederland is traditioneel één van de grootste donors van ont-
mijningsprogramma’s. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
geeft per jaar ongeveer €20 miljoen subsidie, onder andere
via het Humanitair Ontmijnen en Cluster Munitie Programma. 
Binnen dit programma financiert ons land vier organisaties. 
Beleidsmedewerker humanitair ontmijnen van het mini-
sterie van Buitenlandse Zaken  Dorinda ten Brinke zag tijdens
een veldbezoek in Irak hoe waardevol die inzet is. ‘Twee 
Koerdische mannen vertelden hoe hun dorp vol lag met mijnen 

Nina Seecharan - Country Director,  Mines Advisory Group (MAG) (rechts op foto)
Dorinda ten Brinke – Beleidsmedewerker, ministerie van Buitenlandse Zaken  (links op de foto)



Brede aanpak 
internationale vrede 

en veiligheid

Nederland ondersteunt landen bij de wederopbouw na 
een oorlog. Ontmijningsprogramma’s als het Humanitair 

Ontmijnen en Cluster Munitie Programma 2012-2016 zijn daarvan 
een goed voorbeeld. Binnen het thema internationale vrede 

en veiligheid kiest ons land wel voor een brede aanpak. 
Dit betekent dat Nederland ook problemen aanpakt die 

voorafgaan aan een oorlog, zoals de strijd om grondstoffen, 
slecht bestuur en sociale ongelijkheid. Daarnaast oefent 

Nederland - als onderdeel van de internationale 
gemeenschap - invloed uit op het voorkómen of 

beëindigen van oorlog, onder meer door 
deelname aan internationale missies. 

Ontmijning in Irak werpt vruchten af

en explosieven. Eén van hen verloor zelfs een kind door een 
landmijn. Ze waren nergens veilig. Inmiddels staan er weer 
huizen, hebben ze een veestapel en verbouwen ze groenten. 
Ik reed ook door een gebied waar kinderen speelden, terwijl er 
nog steeds landmijnen worden gevonden. Wij werken vanuit 
ons bureau in Den Haag aan stabiliteit en wederopbouw in 
conflictgebieden. Toch dringt het besef van wat dat betekent pas 
werkelijk door als je het met eigen ogen ziet.’    

14.500 voetbalvelden

Nina Seecharan: ‘Die bijdrage van Nederland is in Irak zo mogelijk 
nog belangrijker, omdat het één van de meest vervuilde landen 
is wat betreft landmijnen en andere explosieven.’ Dat is de 
erfenis van veertig jaar conflict. Vooral in het noorden, langs de 
grens met Koerdistan, is de situatie nijpend. Ook zijn de 250.000 
Syrische vluchtelingen en ruim drie miljoen Iraakse ontheem-
den in Irak zich mogelijk niet bewust van de verborgen gevaren 
als ze onbekende gebieden binnengaan. Bovendien maakt ISIS 
vaak gebruik van zelfgemaakte explosieven. Dat bemoei-
lijkt onze ruimingsacties enorm. Ondanks dit alles werpt onze 
aanpak vruchten af. “Sinds de start van onze activiteiten in 1992 
ontdeden we in Noord-Irak maar liefst 96 km2 van landmijnen 
en andere explosieven. Dat zijn zo’n 14.500 voetbalvelden. Als 
een direct resultaat van het Humanitair Ontmijnen en Cluster 
Munitie Programma 2012-2016 konden wij meer dan twee 
vierkante kilometer land teruggeven aan de bevolking. Als een 
direct resultaat van het Humanitair Ontmijnen en Cluster Munitie 

Programma 2012-2016 konden wij in de laatste vier jaar meer 
dan twee vierkante kilometer land teruggeven aan de bevolking. 
Ruim 20.000 mensen profiteerden daarvan. Ze kunnen gewassen 
verbouwen, vee laten grazen en hun kinderen veilig laten spelen. 
Ze leven niet langer in angst. En daar gaat het ons om.’      

‘Ons land heeft ontmijning al 
jaren hoog op de agenda staan.’

Passend beleid
Als beheerder van de Nederlandse ontmijningsprogramma’s 
adviseert Dorinda ten Brinke de minister van Buitenlandse 
Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking. Dat doet ze onder meer samen met senior 
beleidsmedewerker Irak/Syrië Tim Kreuk. Tim: ‘Ons land heeft 
ontmijning al jaren hoog op de agenda staan. Wij passen het 
beleid uiteraard wel aan de omstandigheden in een land aan. In 
Irak is het probleem van geïmproviseerde explosieven sinds ISIS 
bijvoorbeeld veel groter. Daarom adviseerden we de minister om 
extra geld beschikbaar te stellen voor ontmijning. Dat is gebeurd. 
Dorinda kent de ngo’s uitstekend, ik weet door mijn contacten 
met de Iraakse autoriteiten waar de nood het hoogst is. Zo 
werken wij samen mee aan een veiliger land.’ 
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Een Chinese toerist geeft drie keer zoveel uit als een Nederlander die in het buitenland op vakantie 

is. En komt een Chinese ondernemer naar ons land, dan bestaat de kans dat hij zaken gaat doen met 

Nederland of hier een onderneming vestigt. In beide gevallen is dat goed voor de Nederlandse 

economie. Om het Chinese toeristen en ondernemers makkelijk te maken naar ons land af te reizen, 

opende het ministerie van Buitenlandse Zaken visumloketten in vijftien Chinese steden. Dat is 

óók positief voor KLM, die de kortste verbinding biedt tussen China en Nederland en per jaar vele 

duizenden Chinezen naar Europa brengt.

The sky is
the limit

Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken wil de 

handel en het toerisme 
tussen ons land en China

 bevorderen. 



Visumloketten geven ondernemers vleugels

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de handel en 
het toerisme tussen ons land en China bevorderen. Chinese 
toeristen en zakenmensen willen graag de oversteek maken 
naar Nederland. En voor luchtvaartmaatschappij KLM zijn de 
bestemmingen in het land ook van groot belang. Drie partij-
en, soortgelijke wensen. Om die wensen mogelijk te maken, 
maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken het de Chinese 
ondernemers en toeristen makkelijker om een visum aan 
te vragen. Dit deed ze door in vijftien Chinese steden een 
visumloket te openen, ook  en vooral  in steden waar de KLM 
rechtstreeks op vliegt vanaf Amsterdam. Want de Chinese 
reiziger hecht aan gemak en de kortste route. Het liefst wil 
hij in zijn eigen woonplaats zijn visum kunnen regelen en op 
het vliegtuig kunnen stappen, in plaats van tientallen of soms 
honderden kilometers verderop. Door de visumloketten 
wordt het voor Chinese ondernemers en toeristen gemakke-
lijker om te kiezen voor Nederland als Europese bestemming. 
Gunstig voor de Nederlandse én Chinese economie, mooi 
voor de KLM. 

Pieter Elbers, president-directeur van KLM: ‘De Chinese 
markt is van groot belang voor KLM. Vanaf Amsterdam 
bedienen we in samenwerking met onze partners acht 
verschillende plaatsen in “Greater China” (het Chinese vaste-
land plus Hongkong en Taiwan) non-stop. Met het grote 
aantal vertrekpunten in China is het voor ons essentieel dat 
de uitgifte van (Schengen)visa op die bestemmingen goed 
geregeld is. We hebben hierover nauw overleg met de Neder-
landse ambassade in China. Chinezen kunnen nu al visa 
aanvragen bij loketten in Chengdu, Fuzhou, Hangzhou, 
Shenyang, Nanjing en Jinan. Efficiënte visumuitgifte is een 
belangrijk instrument bij het faciliteren van economische 
bedrijvigheid tussen Nederland en China. 

‘KLM werkt samen met 
het ministerie om het 
voor de Chinese zakenman 
of de Chinese toerist zo 
gemakkelijk mogelijk te 
maken om naar Nederland 
te reizen.’ 

Pieter Elbers – President-directeur KLM
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‘Mijn man was mijnwerker in Zuid-Afrika. Sinds zijn 
overlijden door een noodlottig ongeval in 2007 ben 
ik kostwinner. De eerste jaren viel het niet mee om 
genoeg geld te verdienen voor mijn gezin. Meestal 
hadden we maar twee maaltijden per dag en vaak 
aten we hetzelfde. Ook kon ik zelden schoolspullen 
kopen voor mijn kinderen.’     

Programma maakt mijnwerkersweduwes krachtiger

De 45-jarige Nélia Mucavele uit Maputo - de hoofdstad van 
Mozambique - is één van de vele mijnwerkersweduwes in
zuidelijk Afrika. Zo’n 20.000 arbeidsmigranten uit Mozambique, 
Lesotho en Swaziland werken hun hele leven in de mijnen van 
Zuid-Afrika. Velen van hen overlijden als gevolg van tuberculose, 
hiv/aids of ongelukken en hun gezinnen blijven dan zonder geld 

achter. De twee ziektes vormen dus een serieus probleem. Het 
percentage tuberculose onder de arbeidsmigranten is het aller-
hoogst in de wereld. Daarnaast weet 75% van de mijnwerkers niet 
dat ze hiv-positief zijn. Terug in het land van herkomst besmetten 
ze hun gezin of andere leden van de gemeenschap. 



Ondernemerschap en zelfstandigheid
‘In een vierjarig hiv/aids-programma pakt het Partnership on 
Health and Mobility in the Mining Sector de problemen aan 
van weduwes als Nélia’, vertelt Monique Kamphuis, beleidsad-
viseur gezondheid en HIV/aids van de ambassade in Maputo. 
‘Nederland financiert het programma, omdat het uitstekend past 
binnen het beleidsthema Seksuele en Reproductieve Gezond-
heid en Rechten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde 
de afgelopen jaren €125 miljoen beschikbaar voor projecten die 
onder meer de verspreiding van hiv/aids in ontwikkelingslanden 
helpen bestrijden. In zuidelijk Afrika gaan wij nog een stap verder. 
Het programma zorgt aan de ene kant voor betere toegang tot 
zorg, hiv/aids-preventie en groter gezondheidsbewustzijn. 

Minstens net zo belangrijk is dat wij de mijnwerkersweduwes 
economisch ondersteunen. Ze krijgen de kans zelf geld te ver-
dienen. Dat vergroot hun ondernemerschap en zelfstandigheid. 
Nederland biedt met deze vorm van ontwikkelingshulp, mensen 
kansen hun inkomsten te verhogen en dit draagt ertoe bij dat 
landen economisch sterker worden. Dat is uiteindelijk ook in 
ons belang. De welvaart, vrede en veiligheid van Nederland valt 
of staat tenslotte met de welvaart, vrede en veiligheid in andere 
landen.’

Bewustzijn vergroten
Migration health officer Caroline Wheatley van de International 
Organization for Migration coördineert de hulp aan migrerende 
mijnwerkers. ‘Omdat ze voortdurend heen en weer reizen tussen 
het land waar ze wonen en werken, hebben ze beperkt toegang 
tot zorg. Wij willen hun gezondheid verbeteren en het aantal 
hiv/aids-gevallen terugdringen. Daarom staan wij bijvoorbeeld 
dagenlang bij de grens tussen Mozambique en Zuid-Afrika om 
mijnwerkers voor te lichten over de besmettingsrisico’s. Ook 
organiseren we informatiemarkten en gezondheidschecks in de 
lokale gemeenschappen en op scholen. 

Het moet routine worden dat mensen zich laten testen op én 
behandelen voor hiv/aids, maar zover is het nog lang niet.’

‘Om mijn ondernemerskwaliteiten te 
vergroten, volgde ik een aantal trainingen. 
Daarin leerde ik onder andere hoe ik een 
businessplan moet maken, hoe ik een 
bedrijfje kan leiden en hoe ik mijn bankzaken 
moet regelen. Nu run ik met succes mijn eigen 
winkel in Maputo. Mensen kunnen er bellen, 
maar ik verkoop ook voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten. Dankzij mijn winkel 
kan ik mijn familie een beter leven geven. 
Eindelijk!’

Goed bestaan opbouwen
Dit citaat van Nélia Mucavele illustreert perfect dat het ver-
sterken van het ondernemerschap van mijnwerkersweduwes 
een essentieel onderdeel is van het vierjarige programma. Rute 
dos Santos, health & hiv program manager van Voluntary Service 
Overseas: ‘Wij willen vrouwen als Nélia een goed bestaan laten 
opbouwen. Dat doen we onder meer door ze te leren een eigen 
bedrijfje te runnen, variërend van een kapsalon tot een belshop. 
Ze kunnen daardoor in hun eerste levensbehoeften voorzien 
en een gezonder leven leiden. Ook trainen wij weduwes hoe ze 
mensen met hiv/aids moeten behandelen. Als change agent kun-
nen ze dan het bewustzijn in hun eigen gemeenschap vergroten, 
bijvoorbeeld door het gebruik van condooms te promoten. Het 
programma eindigde in 2016, maar de kennis van deze vrouwen 
is voor eeuwig.’

Nélia Mucavele beaamt dat het programma haar veel heeft 
opgeleverd. 

‘Ik ben een ander mens. Vroeger was ik 
verlegen, nu ben ik een sterke zakenvrouw. 
En ik kan nu ook mensen in mijn gemeenschap 
helpen om gezonder te leven. Mijn leven 
en dat van mijn familie is enorm veranderd. 
Zo eten we nu drie keer per dag. Ook kan ik 
kleding en boeken kopen voor mijn school-
gaande kinderen. Onlangs opende ik zelfs 
een tweede winkel voor mijn zoon. Hij heeft 
nu zijn eigen inkomen.’

Opkomen voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten 

In veel ontwikkelingslanden rust een taboe op de seksualiteit 
van jongeren en op homoseksualiteit. Niet iedereen heeft toe-
gang tot voorbehoedsmiddelen en aidsremmers. Ook bevallen 
veel vrouwen zonder deskundige begeleiding. Ongewenste 
(tiener)zwangerschappen, sterfte onder moeders en hiv-in-
fecties vormen een groot probleem. Nederland wil bijdragen 
aan de strijd hiertegen. Niet alleen omdat het goed is voor 
de mensen zelf, maar ook voor de sociale en economische 
vooruitgang in ontwikkelingslanden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt op het gebied van 
Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) onder 
meer samen met Nederlandse maatschappelijke organisaties 
als het Aids Fonds, Cordaid, Plan Nederland, Rutgers, Save the 
Children, Stichting Kinderpostzegels en Terre des Hommes. In 
het SRGR Partnerschap Fonds richt het ministerie zich van 2016 
tot 2020 op maatschappelijke projecten voor jongeren en sek-
suele en reproductieve rechten. Voor het fonds is € 215 miljoen 
beschikbaar.

Nélia Mucavele - mijnwerkersweduwe, Maputo, Mozambique
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‘We willen 
mensen in 
beweging 
brengen’
Opeens zag je ze overal opduiken. In vergaderingen op 
tafel, op scholen, in de trein. Die opvallende waterflesjes. 
Ze zijn in korte tijd een fenomeen geworden. Wereldwijd. 
Dankzij een bevlogen visie en de internationale netwerken 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken verovert 
Dopper druppel voor druppel de wereld. 

Van ambitie naar buitenlandse business

Het internationale netwerk van Buitenlandse Zaken helpt ondernemers met actuele informatie over landen, markten 
en organisaties, en legt waardevolle contacten met partijen in het land. Dat zijn bijvoorbeeld lokale overheden, dienst-
verleners en toeleveranciers. Het netwerk geeft toegang tot financiering en behartigt de belangen van ondernemend 
Nederland in het buitenland. Kern van het netwerk vormen de Nederlandse ambassades en consulaten. In regio’s die 
bijzondere kansen bieden voor Nederlandse ondernemers, maar waar geen ambassade of consulaat is, zijn er ook de 
Netherlands Business Support Offices (NBSO). In Nederland kunt u terecht bij Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land en de Kamer van Koophandel. 

Economische diplomatie helpt ondernemers aan 
internationale kansen en contacten



Oprichter Merijn Everaarts  weet nog precies hoe hij de eerste ideeën 
voor Dopper kreeg. ‘Ik zag op televisie een documentaire over de plastic 
soep die onze oceanen vervuilt. Ik schrok en wilde wat doen. Ik ben 
met allerlei mensen gaan praten, brainstormen, plannen bespreken. 
We kwamen op het idee van een ontwerpwedstijd. Aan ontwerpers 
vroegen we een duurzaam alternatief voor petflesjes te bedenken. Het 
ontwerp moest mooi en praktisch zijn. Mensen moesten het willen 
gebruiken. Dat was de geboorte van Dopper.’ >
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Bedrijven die over de grens gaan, leveren nieuwe economische 
kansen op voor ons land. Ondernemers met een goed verhaal 
en een sterk product kunnen in het buitenland daarom rekenen 
op de ondersteuning van het internationale netwerk van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassades, Consulaten-
Generaal en Netherlands Business Support Offices (NBSO) 
kunnen helpen bij de positionering op een lokale markt. Advies 
en hulp geven ze zowel aan startende als ervaren ondernemers, 
klein en groot.

‘ We willen mensen in beweging brengen; 
ze bewust laten omgaan met afval en water.’

Twee thema’s
Voor Merijn Everaarts groeide deze ondersteuning uit tot een 
productieve samenwerking. Met een mooie overlap tussen de 
belangen van Nederland én Dopper. ‘Dopper is het duurzame 
alternatief voor al die wegwerpflesjes die elke dag in de oceaan 
terechtkomen. We willen mensen in beweging brengen; ze be-
wust laten omgaan met afval en water. We merkten dat onze 
visie goed aansluit bij de thema’s van Buitenlandse Zaken. Voor 
Nederland is verantwoord waterbeheer één van de belangrijke 
internationale thema’s. We zijn er als land sterk in. Succesvol ook. 
In de hele wereld helpen Nederlandse bedrijven landen en regio’s 
met onze kennis en ervaring.

Onze fles is ook nog eens puur Nederlands design. Nederlands 
design is wereldwijd erg gewild en geliefd. Dat is nog zo’n thema 
waar Dopper en Buitenlandse Zaken elkaar vinden. Als ik voor 
het eerst met nieuwe contacten in het buitenland over Dopper 
praat, gaat het gesprek steeds twee kanten op. We hebben het 
natuurlijk over de duurzame gedachte achter onze fles. Maar 
onze contacten zijn ook altijd erg geïnteresseerd in het design. 
Voor ons is dat een mooie kans om de kwaliteit van Nederlands 
design te benadrukken.

Opvallende acties
We willen met Dopper het gesprek aangaan en mensen 
bewustmaken van hun verspillend gedrag. Dat lukt je niet met 
een standaard aanpak. Daarom kiezen wij ervoor om nieuwe 
steden en landen te veroveren met opvallende acties. In San 
Francisco hebben we een gigantische surfgolf van afgekeurde 
petflessen gemaakt. Daar kon je in gaan staan en op de foto gaan. 
Daaromheen hadden we allerlei spraakmakende activiteiten. 
Dit hebben we kunnen realiseren mede via het netwerk en de 

ondersteuning van het Consulaat-Generaal in San Francisco. We 
kregen veel aandacht van de pers. ABC News ging uitgebreid in op 
de petfles, het gevaar voor het milieu en de Dopper. De halve liter 
petfles is inmiddels verboden in de Nationale parken in Californië 
en binnenkort ook  in kiosken op straat. Een gigantisch succes dus.

Ook in andere landen pakken we het zo aan. Met opvallende 
acties zorgen we voor reuring en aandacht. We hebben in alle 
landen eigen Dopper-vertegenwoordigers. Zij dragen  het ver-
haal uit en organiseren de acties. Die lokale inzet is erg belangrijk. 
Het is een succesfactor. Maar je hebt ter plekke óók de hulp nodig 
van mensen die deuren kunnen openen, netwerken kunnen 
aanspreken en contacten kunnen leggen. Daarom ging ik praten 
met Nederlandse consulaten en ambassades. 

‘Ik dacht dat alleen grote multinationals in 
het buitenland werden geholpen: bedrijven 
als Shell en Unilever. Ik had het mis.’

In het begin was ik sceptisch. Ik had het idee van een logge 
overheid, die niet vooruit te branden was. Ik dacht dat alleen grote 
multinationals in het buitenland werden geholpen: bedrijven als 
Shell en Unilever. Ik had het mis. Mijn beeld is echt veranderd 
toen ik persoonlijk met de mensen van de ambassades en 
consulaten te maken kreeg. Zelf ben je betrokken bij je bedrijf 
en je plannen, maar zij zijn dat ook. Over de hele wereld hebben 
ze me als kleine ondernemer geweldig geholpen met hun lokale 
kennis, adviezen en contacten. Heel actief. En heel effectief.
Zo ben ik bijvoorbeeld aan mijn distributeurs en producenten 
gekomen. 

Een mooi ander voorbeeld is Rio de Janeiro in Brazilië. We wisten 
dat het daar heel belangrijk was om goede contacten met het 
Bureau van Toerisme te hebben. Zonder goede ingang krijg 
je geen vergunning om opvallende publieksactiviteiten uit te 
voeren. Als onbekend bedrijf hadden we weinig kans. Het maakt 
dan veel uit dat je mensen van het consulaat achter je hebt staan. 
De vergunning kwam er, dankzij  de inzet van het consulaat in Rio. 
Wij konden vooruit.’

Merijn Everaarts – Oprichter en eigenaar, Dopper
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De juiste
toon vinden 
en goed luisteren

‘In het oosten van Congo vechten het regeringsleger en rebellen al meer dan twintig jaar tegen elkaar. Met 

de Monusco vredesmissie proberen de Verenigde Naties de regering te ondersteunen bij het bestrijden van 

de gewapende groepen en te werken aan stabiliteit. Inmiddels is het de langstlopende vredesmissie in de 

wereld. Als medewerker van Buitenlandse Zaken ben ik nu een aantal jaren bij Monusco gedetacheerd. 

Ik richt me op het grootschalige seksueel geweld in Congo. Het leger en de rebellen maken zich daar 

allebei schuldig aan. De VN wil de regering helpen er een einde aan te maken. Ook in Nederland vinden we 

dat belangrijk. Ons land wil wereldwijd  een actieve rol spelen bij conflictbeheersing en vredesopbouw. 

Zo dragen we bij aan een stabiele en rechtvaardige wereld. Een veilige en gelijkwaardige positie van 

vrouwen hoort daar bij. Seksueel geweld niet.’



‘We mogen niet 
stilzitten. Er is nog 
veel te doen.’

toon vinden 
en goed luisteren Meer schade dan een geweer

Irma van Dueren is specialist op het gebied van seksueel 
geweld in conflictgebieden. Toen de VN lidstaten opriep om 
specialisten voor de vredesmissie te leveren, kon het ministerie 
van Buitenlandse Zaken met haar snel een kundige aanpakker 
leveren. Aanpakken is nog steeds hard nodig. Dat ziet ze nog 
dagelijks: ‘De oorlog in Oost-Congo is er één zonder respect 
voor mensen en gemeenschappen. Seksueel geweld is er aan de 
orde van de dag. Soldaten van het regeringsleger en de rebel-
len weten helaas maar al te goed dat het een effectief 
wapen is om gemeenschappen kapot te maken. Een vrouw die 
je verkracht, wordt door dorpsgenoten met de nek aangekeken. 
De kinderen worden verstoten. Elke keer als ik in Oost-Congo 
kom, zie ik de resultaten. Ik zie verwaarlozing. Ik spreek met 
slachtoffers die in isolement leven. Ze vertellen me van de 
doden, door hiv of zelfmoord. Seksueel geweld is echt een 
verschrikkelijk wapen. Vaak worden er meerdere vrouwen 
verkracht bij een aanval, soms wel tientallen. Het brengt 
net zoveel schade aan in een gemeenschap als een geweer.’

Gezamenlijk offensief
‘Rebellen en soldaten kunnen al veel te lang ongemoeid hun 
gang gaan. Niemand lijkt ze iets in de weg te leggen. Daarom is 
ons werk zo belangrijk. Met de VN-missie maken we nu écht een 
verschil, maar het probleem kunnen we nooit alleen oplossen. 
Wij zijn onderdeel van een bredere aanpak van de regering 
gesteund door de VN. Ook UNICEF, UNFPA en andere VN-
organisaties werken er hard aan. Andere initiatieven komen 
soms uit onverwachte hoek. Kijk bijvoorbeeld naar de Congolese 
arts Denis Mukwege. Hij heeft inmiddels duizenden vrouwen 
geholpen die door seksueel geweld verminkt waren. Nu reist hij 
de hele wereld over om aandacht te vragen voor het seksueel 
geweld en de straffeloosheid in Oost-Congo.’
 
Onderzoek en gesprekken
Irma van Dueren staat aan het hoofd van het VN-team dat het 
seksueel geweld in de conflictgebieden van Oost-Congo bestrijdt. 
‘We hebben twee belangrijke taken. Eerste taak is onderzoek en 
verslaglegging. We onderzoeken zoveel mogelijk meldingen van 
seksueel geweld.

Werken aan een stabiele wereld door te strijden tegen seksueel geweld

Irma van Dueren – Specialist op gebied van seksueel geweld in conflictgebieden, ministerie van Buitenlandse Zaken



We willen precies weten wat er is gebeurd en wie de daders zijn: 
een gewapende groep of het leger. De onderzoeksresultaten 
bieden we aan de VN aan én aan de regering van Congo. Dan 
weten de Congolese leiders waar we het over hebben als we met 
hen concrete maatregelen bespreken. Dat werkt. De regering van 
Congo vindt het niet leuk om te worden genoemd als het land 
met wereldwijd het meeste seksueel geweld. Ze snappen dat die 
reputatie niet helpt om internationaal een positief imago op te 
bouwen.’ 

Vertrouwen
‘Onze tweede taak is het ondersteunen van de regering en het 
leger om de schuldigen te straffen. Ik heb veel gesprekken met 
generaals en commandanten. Ook ondersteunen we de militaire 
justitie. Vroeger konden zaken jaren slepen. Veel meer daders 
worden nu veel sneller bestraft. Het leger maakt zich net zo 
schuldig aan seksueel geweld als de rebellen. Het zijn gesprek-
ken waar ik al mijn diplomatieke vaardigheden bij nodig heb. Je 
moet de juiste toon vinden.  We helpen door goed te luisteren 
en dan vertrouwen te winnen. De legerleiders moeten weten 
en beseffen waar het om gaat. Er moet voor hen een reden zijn 
om iets aan het seksueel geweld te doen, om de schuldigen aan 
te pakken. Daar praten we intensief over. Het gaat erom dat ze 
zelf de noodzaak van maatregelen inzien. Zolang het Congolese 
leger zich in eigen land aan seksueel geweld schuldig maakt, 
kan het geen bijdrage leveren aan vredesmissies, iets wat ze wel 
heel graag willen. Daar kun je op inspelen. Uiteindelijk moet de 
motivatie van het land zelf komen en kan de VN slechts advise-
ren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door uitwisseling met andere 
landen waar dergelijk werk wordt gedaan. Dat is belangrijk. 

Alleen zo kan Congo werken aan herstel. Inmiddels is het leger 
met onze steun begonnen aan concrete maatregelen tegen sek-
sueel geweld in eigen gelederen. Er is zelfs een actieplan. In 2016 
tekenden 200 hoge commandanten persoonlijke verklaringen 
dat ze “zero tolerance” zouden toepassen en schuldigen van 
seksueel geweld in hun troepen zouden bestraffen. Een aantal 
generaals met een slecht mensenrechtenverleden tekende zelfs 
zo’n verklaring. Dat is een grote overwinning. Het helpt bij het 
opbouwen van betere relaties tussen leger en bevolking.’

Helikopter 
Twee taken, maar een boordevolle agenda. Een 9-tot-5 baan 
is het zeker niet. Irma van Dueren: ‘Ik reis heel veel. Mijn stand-
plaats is Goma en het regeringscentrum zit in Kinshasa. Dat is 
zo’n 2.000 kilometers verderop. Eens in de week ga ik naar 
Kinshasa om daar te praten met vertegenwoordigers van de 
overheid. Ik reis ook veel in de conflictgebieden in oostelijk 
Congo. Alles per helikopter, want de wegen zijn onberijdbaar en 
de afstanden veel te groot. Het is een immens gebied. En een 
immens probleem. 

Voor de vrouwen in Congo is het belangrijk dat we succes 
hebben. Zij hebben genoeg van de straffeloosheid. Het is enorm 
waardevol dat we daar als Buitenlandse Zaken en Nederland aan 
bijdragen, al is het ver weg van hier. Maar afstanden tellen niet. 
Geweld aan de andere kant van de wereld raakt ook Nederland. 
Ook wij hebben te maken met strijdende groepen, met vluch-
telingen en de dreiging van terrorisme. We mogen niet stilzitten. 
Er is nog veel te doen.’

Empowerment 
en bescherming gaan 

hand in hand

‘Vrouwen spelen een sleutelrol bij het herstel na conflicten en 
het bouwen aan vrede. Als vrouwen écht betrokken zijn bij een 

vredesproces, heb je de meeste kans dat er een duurzame vrede 
komt. Daarom moeten we vrouwen en meisjes  in conflictgebieden 

mobiliseren. We moeten ze helpen door te werken aan onderwijs, 
economische kansen, politieke inbreng en gezondheidszorg. De 

samenlevingen in conflictgebieden krijgen daarmee nieuwe kracht. 
Nieuwe power. Empowerment van vrouwen gaat hand in hand met 

bescherming van vrouwen. Vrouwen kunnen niet meedoen aan 
het vredes- en herstelproces als ze fysiek worden bedreigd. 

De VN-Veiligheidsraad heeft seksueel geweld daarom 
aangemerkt als een bedreiging voor internationale 

veiligheid en een obstakel voor vredesopbouw. ’ 
Zainab Hawa Bangura, VN gezant
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‘Gelijk loon, voor 
gelijk werk, op 
dezelfde plaats 
in heel Europa’
‘In Groningen, waar ik opgroeide, kregen tientallen Portugezen 

en Spanjaarden enkele jaren terug bij de bouw van twee 

energiecentrales in de Eemshaven niet het loon waarop ze 

 recht hadden. Ook komt het in Nederland nog voor dat

goedgeschoolde mensen géén kans hebben op een baan in 

bijvoorbeeld de industrie, omdat de voorkeur uitgaat naar 

onverzekerde, onderbetaalde en slecht gehuisveste 

werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Wie spreekt met 

vakbonden, Nederlandse of buitenlandse arbeidskrachten, wat 

we bij het ministerie van Buitenlandse Zaken regelmatig doen, 

hoort hiervan talrijke voorbeelden. Ik geloof in een 

samenleving waarin iedereen een goed bestaan kan opbouwen 

en fatsoenlijk betaald krijgt. Het is dus ongelooflijk dat zoiets 

nog steeds kan in ons land.’

Nederland maakt zich sterk voor Decent Work Agenda

Michiel Emmelkamp, ministerie van Buitenlandse Zaken



Michiel Emmelkamp, senior beleidsmedewerker bij de EU-afdeling 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, steekt zijn mening niet 
onder stoelen of banken. ‘We hebben afgesproken dat Europese 
burgers in de hele EU mogen werken. Dat gebeurt in ons land volop 
in sectoren als transport, bouw en industrie. Andersom werken veel 
landgenoten elders in Europa. Het is fijn dat dat kan, want het dient 
ons economische belang als handelsland en het is een belangrijke 
uitkomst van de Europese samenwerking.’

Diplomatiek 
handwerk

De kartrekker van de Decent Work Agenda 
is het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). Samenwerking tussen het  
ministerie van Buitenlandse Zaken en een vakministerie 

als SZW komt op tal van dossiers voor. De specifieke 
themakennis komt dan van het vakministerie. 

Buitenlandse Zaken adviseert en ondersteunt met 
diplomatiek handwerk. Zo werken ministeries 

samen voor de Nederlandse belangen 
in Europa.
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Het Nederlandse belang dienen
Als het gaat om het thema ”werken” heeft Nederland volgens 
Michiel één helder uitgangspunt. ‘Net als de Europese Commissie 
vinden wij het essentieel dat iedereen in Europa fatsoenlijk betaald 
krijgt. Een gelijk loon, voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat 
is een absolute randvoorwaarde. Of iemand nu werkt op een 
bouwplaats, bij een transportonderneming of in een industrieel 
bedrijf in Bulgarije, Polen, Frankrijk of Nederland, voor hetzelfde 
werk moet je ook hetzelfde loon ontvangen. Ongeacht het land 
waar je zelf vandaan komt. Daarmee voorkóm je uitbuiting van 
werknemers en ga je oneerlijke concurrentie tegen. Nederland 
wil die afspraken graag vastleggen in de Europese “Decent Work 
Agenda”. Dat is ook de wens van de Tweede Kamer. Maar niet alle 
28 lidstaten van de Europese Unie denken daar hetzelfde over. 
Landen als Duitsland en Frankrijk zijn volledig op onze hand. 
Polen en Roemenië zijn bijvoorbeeld niet enthousiast, omdat zij 
lagere lonen zien als hun specifieke concurrentievoordeel. Willen 
wij de Europese regels op het gebied van eerlijke beloning voor 
werk laten veranderen, dan moeten wij dit soort landen dus zien 
te overtuigen van onze visie en ideeën. We voldoen daarmee aan 
de in Den Haag gemaakte afspraken en we dienen vooral het 
Nederlandse belang.’  

Meerderheid “winnen”
Het vormt ook de aanleiding voor het diplomatieke werk van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Michiel: ‘Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is leidend op dit thema, maar 
wij bundelen als twee ministeries echt de krachten wat betreft 
de Decent Work Agenda. Het is aan onze diplomaten in Brussel 
en op de verschillende ambassades om een meerderheid van de 
Europese lidstaten te “winnen” voor onze visie en te komen tot 
een eenduidige Decent Work Agenda. Zover is het nu nog niet.’

Even voor de duidelijkheid: een meerderheid betekent in dit 
geval dat minimaal 16 van de 28 lidstaten moeten instemmen 
met het voorstel van Nederland. Daarnaast moeten die landen 
ook minimaal 65% vertegenwoordigen van de bevolking in de 
Europese Unie. ‘Dat krijg je natuurlijk niet zomaar voor elkaar’, 
reageert Michiel. ‘Juist daarom is het cruciaal dat wij diplomaten 
op onze ambassades in bijvoorbeeld Polen en Roemenië hierbij 
betrekken. Zij weten precies wat de gevoeligheden zijn in het 
betreffende land en hoe we tot het best passende voorstel kun-
nen komen. Af en toe moeten we toezeggingen doen op andere 
politieke thema’s om overeenstemming te bereiken. Zolang die 
niet indruisen tegen het Nederlandse belang, is het soms nodig 
een ‘uitruil’ te maken. Voorop staat dat we in de Europese Unie 
blijven samenwerken met andere landen om er samen uit te 
komen.’

‘Ik hoop van harte dat alle inspanningen uiteindelijk resulteren 
in een Decent Work Agenda die een eind maakt aan uitbuiting 
en oneerlijke concurrentie. Die ervoor zorgt dat alle werknemers 
in heel Europa hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. In de 
Groningse Eemshaven, in de kassen in Noord-Brabant, aan de 
lopende band in Noord-Holland en op een bouwplaats in 
Gelderland.’ 

Opkomen voor het 
Nederlands belang

Nederlandse ministeries zetten zich tijdens 
onderhandelingen in de EU in voor de 
Nederlandse belangen. Dat gebeurt op tal van 
terreinen, bijvoorbeeld bij het oplossen van de 
eurocrisis, het tegengaan van klimaatverandering
of het maken van afspraken over migratie. De 
Nederlandse wensen worden bepaald door de 
politiek - de Tweede Kamer en het kabinet -, 
terwijl ambtenaren en diplomaten ondersteunen 
en onderhandelingen voeren. Nederland staat 
bekend als een constructieve en ook kritische 
EU-lidstaat, die zich inzet voor een EU die zich 
richt op hoofdzaken, via innovatie bijdraagt aan 
economische groei en burgers betrekt bij het 
beleid.
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Duizenden landgenoten vertrouwen op noodhulp
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het verwoestende gevolg? Ruim 8.000 doden en bijna 

15.000 gewonden. In de weken na de aardbeving repatrieerde het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met het ministerie van Defensie en de Alarmcentrale 

van dienst van de reisverzekeraars meer dan 250 landgenoten. Dat gebeurde in samenspraak met het consulaat in Nepal en de ambassade in India. Een verblijf in het 

buitenland brengt soms risico’s met zich mee. Gaat er iets mis en is er bijstand nodig, dan kunnen Nederlanders vertrouwen op de consulaire dienstverlening van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Ons land heeft wereldwijd circa 140 diplomatieke posten, zoals ambassades en consulaten. Deze posten behartigen de belangen 

van Nederlanders in het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt jaarlijks duizenden Nederlanders consulaire hulp. Of het nu gaat om een calamiteit, 

ramp, vermissing, overlijden of arrestatie, het ministerie staat klaar om landgenoten te helpen en te adviseren.
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Wij brengen
jullie thuis

Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

Landgenoten kunnen vertrouwen op noodhulp 
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het verwoes-
tende gevolg? Ruim 8.000 doden en bijna 15.000 gewonden. In de weken na de aardbeving repatrieerde het ministerie van 
Buitenlandse Zaken samen met het ministerie van Defensie en de Alarmcentrale van dienst van de reisverzekeraars meer 
dan 250 landgenoten. Dat gebeurde in samenspraak met het consulaat in Nepal en de ambassade in India. Een verblijf 
in het buitenland brengt soms risico’s met zich mee. Gaat er iets mis en is er bijstand nodig, dan kunnen Nederlanders 
vertrouwen op de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ons land heeft wereldwijd circa 
140 diplomatieke posten, zoals ambassades en consulaten. Deze posten behartigen de belangen van Nederlanders in het 
buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt jaarlijks duizenden Nederlanders consulaire hulp. Of het nu gaat 
om een calamiteit, ramp, vermissing, overlijden of arrestatie, het ministerie staat klaar om landgenoten te helpen en te 
adviseren.
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Nederlanders veilig geëvacueerd uit Nepal na aardbeving

‘Zaterdag 25 april 2015 was een feestelijke dag in Kathmandu. 
We zaten in oranje kleding in een hotel om met de Nederlandse 
gemeenschap Koningsdag te vieren. Mijn Kirgizische vrouw 
Zarina was met ons dochtertje Naomi (2) naar het toilet. Ik zat 
met ons zoontje Daniel (4) vlak bij het zwembad. Ineens was 
er een hels lawaai, alsof er een vliegtuig crashte. Alles begon 
enorm te trillen, de bomen om ons heen vielen neer. Ik wist 
het meteen: aardbeving! Ik trok Daniel naar de grond en 
boog me over hem heen ter bescherming. Het water uit het 
zwembad golfde over ons heen. De trillingen waren zo sterk, 
we gleden alle kanten op. Mijn hart klopte in mijn keel, want 
waar waren mijn vrouw en dochtertje? Gelukkig zag ik ze 
een paar minuten later; ze waren ongedeerd. 

Anderhalf uur daarna stonden we voor ons huis. De muur 
voor de woning was in elkaar gestort, de voordeur was totaal 
verwrongen. Verder leek het veilig. We besloten de eerste 
nacht binnen te slapen, op een matras op de begane grond. De 
buitendeur bleef open voor het geval we moesten wegrennen. 
Zarina en de kinderen deden hun ogen dicht, ondanks de 
stevige naschokken om de twintig minuten. Ik bleef klaar-
wakker, waakzaam om de kinderen en Zarina te alarmeren, 
en ik bad tot God. De tweede nacht sliepen we bij vrienden 
in de tuin, omdat er door de vele naschokken wat scheuren 
in ons huis waren gekomen. Om vier uur ’s nachts belde Kari 
Cuelenaere van het Nederlandse consulaat in Kathmandu. 
Er was een militair vliegtuig onderweg om gewonden en 
mensen met kinderen terug te brengen naar Nederland. 
Of wij meewilden? Eerst zei ik nee, want Nepal is ons thuis. 
Bovendien is het mijn werk om mensen in nood te helpen. 
Toen keek ik naar Daniel, die nog volledig in shock was. Ik 
dacht: we moeten weg. Eerst het gezin in veiligheid brengen, 
dan kom ik daarna snel terug. 

Twee uur later waren we op weg naar het vliegveld. Daar 
aangekomen, regelden medewerkers van de Nederlandse 
ambassade en het consulaat alle formaliteiten. Na uren 
wachten konden we eindelijk inchecken. Op het vliegveld was 
het een chaos. We gingen snel langs de douane en vervolgens 
in één ruk door naar ons vliegtuig. De militaire crew stond 
ons al op te wachten. Ze hadden oog voor iedereen. Ze ver-
zorgden gewonden, verleenden traumahulp, gaven ons eten 
en drinken. Hartverwarmend. Op woensdag 29 april landden 
we uiteindelijk veilig op Eindhoven Airport. 

Terugdenkend aan onze evacuatie ben ik iedereen die ons 
heeft geholpen bijzonder dankbaar, vooral de ambassade. 
“Wij brengen jullie thuis” was hun belofte, en dat hebben ze 
gedaan. Ze gaven ons vooraf niet de garantie dat het zou 
lukken, maar ze werkten keihard om het voor elkaar te krijgen. 
Het is goed dat Nederland haar burgers in nood zo profes-
sioneel bijstaat.’  

‘Ze werkten keihard om 
het voor elkaar te krijgen’. 

Pepijn Trapman -  regiomanager van ICCO en Kerk 
in Actie in Zuid en Centraal-Azië



Een 
Nederlandse

polder in
Zuid-Soedan

Polderen in Zuid-Soedan

Met oer-Nederlandse kennis en expertise heel veel betekenen 
voor tienduizenden ontheemden in Afrika. Het klinkt als een 
moeilijk te realiseren ideaal maar in Bentiu, Zuid-Soedan, 
lukte het. Op initiatief van de Nederlandse ambassade in Juba 
werd voor het grootste vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan 
een heuse Nederlandse polder aangelegd. Het is een 
voorbeeld van hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken 
met zijn posten over de hele wereld ter plekke vormgeeft aan 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

Bentiu is een vreselijk ongelukkige plek voor een vluchtelingen-
kamp: het is een moerasgebied dat tijdens het regenseizoen 
compleet onder water loopt. En toch zitten er 130.000 
ontheemden bij elkaar op een oppervlakte van een bij anderhalve 
kilometer. Wat oorspronkelijk alléén een VN-basis was, werd 
onbedoeld ook een vluchtelingenkamp. Door de aanhoudende 
turbulente situatie in het noorden van Zuid-Soedan groeide het 
aantal ontheemden snel. Een nijpende humanitaire situatie, op 
zijn zachtst gezegd. 

Op het moment dat Robert van den Dool, destijds de 
Nederlandse ambassadeur in Zuid-Soedan en waterexpert Felix 
Hoogveld het kamp in 2014 bezochten, schrokken ze van wat 
ze er aantroffen. Hun kaplaarzen waren niet hoog genoeg om 
met droge voeten door het water te waden. Ze wisten direct: 
“hier moeten we iets doen”. De mensen verplaatsen naar een 
ander gebied was ondoenlijk. En dus moest er ter plekke ver-
betering komen. Voeten en spullen moesten droog, zodat er weer 
een beetje normaal leven mogelijk was. Omdat het hier ging om 
wateroverlast, kwam de Nederlandse waterkennis en -expertise 
prima van pas.

Van pompen naar ringdijk
Op initiatief van Nederland kwamen er pompen naar Bentiu. 
Maar er moest vooral een structurele oplossing komen, voor 
de naar verwachting honderdduizend mensen die de komende 
jaren in Zuid-Soedan een toevluchtsoord nodig hebben. 
Met Nederlandse waterexperts keek de ambassade naar een 
langeretermijn oplossing. Sweco Nederland toen nog Grontmij, 
een Nederlands bedrijf met veel kennis op het gebied van land en 
water, werkte een gedetailleerd plan uit om rond het kamp een 
dijk aan te leggen zodat het in een polder zou komen te liggen. 
In het ontwerp werden kanalen, wegen en duikers opgenomen 
om te zorgen voor een goede waterafvoer. Op dat moment was 
ook duidelijk dat het kamp te klein dreigde te worden door de 
aanhoudende stroom ontheemden. Het kamp, het ontwerp en 
de opbouw van menswaardige onderkomens werden uitgebreid. 
Het viel nog niet mee om alle benodige machines naar het gebied 
te krijgen: het land kent moeilijk begaanbare gebieden, slechte 
wegen en de burgeroorlog zorgen voor gevaarlijke situaties. 
Maar het lukte. Er kwamen een ringdijk, sloten, wegen en grotere 
pompen: in vier maanden tijd kreeg Zuid-Soedan een echte 
Nederlandse polder. Een duurzame oplossing die niet alleen één 
regenseizoen stand houdt, maar vele jaren lang. 

Nederland nam in Zuid-Soedan het voortouw. De aanpak van 
de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgde 
voor medefinanciers en draagvlak bij alle betrokken partijen. Ze 
werkten onder meer samen met de Internationale Organisatie 
voor Migratie. Het kamp in Bentiu? Dat is een Nederlandse 
polder geworden, vertellen ze in Zuid-Soedan. Het werd van een 
mensonterende plek een goed (tijdelijk) bewoonbaar stuk land. 
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Robert van den Dool -  Voormalig ambassadeur in Zuid-Soedan, ministerie van Buitenlandse Zaken



Een 
Nederlandse

polder in
Zuid-Soedan

Polderen in Zuid-Soedan

Ontwikkelingssamenwerking: 
werken aan vier thema’s
De Nederlandse overheid wil duurzame economische groei in 
ontwikkelingslanden bevorderen. Het beleid voor ontwikkelings-
samenwerking richt zich op vier belangrijke thema’s: veiligheid 
en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten. Nederland heeft veel 
expertise en een belangrijk netwerk op het gebied van water en 
ontwikkelingssamenwerking en kent de problematiek in landen 
als Zuid-Soedan. Nederland brengt die expertise naar dit soort 
gebieden en helpt de lokale bevolking er vervolgens zelf mee aan 
de slag te gaan. Met de inzet van Nederlandse waterexpertise in 
Zuid-Soedan werkte het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een 
beter waterbeheer in het land en aan noodhulp. Met het succesvol 
aanleggen van de polder in Bentiu is de toegevoegde waarde van 
Nederland en de samenwerking met Nederlandse bedrijven bij het 
oplossen van dit soort problemen onderstreept.
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’Mensen moeten zich 
niet meer gedwongen 
voelen om te vluchten’



Dit probleem van migranten uit Afrika lijkt voor Nederland niet 
zo urgent als de 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen die de af-
gelopen jaren via Turkije naar Europa kwamen, maar schijn 
bedriegt. De migranten komen meestal aan in Italië, maar 
ze zoeken een toekomst in Europa. Sommigen hebben een 
voorkeur voor bepaalde Europese landen, en mensen zetten 
dan alles-op-alles om daar te komen, soms ook Nederland.’ 
Aan het woord is Jan Willem Beaujean, plaatsvervangend 
directeur-generaal vreemdelingenzaken bij ministerie van 
Veiligheid en Justitie en gedetacheerd vanuit het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Hand-in-hand met Buitenlandse Zaken 
trekt hij op om de grondoorzaken van migratie te bestrijden 
en om ongeregelde instroom van migranten beter te contro-
leren. ‘Cruciaal daarbij zijn de contacten met andere Europese 
partners, met de landen van waaruit migranten vertrekken 
en met de landen op de smokkelroutes. Ik ben aangesteld om 
samen met BZ die contacten te onderhouden en te komen tot 
een geloofwaardige aanpak. Samen met de andere EU-landen 
wil Nederland een einde maken aan dit menselijke leed en 
een klap toebrengen aan de criminelen die een onmenselijk 
businessmodel exploiteren, waarbij mensen worden uitgebuit 
en als handelswaar in wrakke bootjes worden afgeduwd op een 
levensgevaarlijke tocht op zee.’

Hulp in de regio
‘We zijn allemaal geschokt wanneer we weer horen over tientallen 
of honderden mensen die tijdens de overtocht verdrinken. En de 
verhalen van mensen die het overleven, zijn vaak gruwelijk,’ vervolgt 
Jan Willem Beaujean. ‘Dat wil niemand. Samen met de andere EU-
landen wil Nederland een einde maken aan dit leed.’

Hoe kun je zo’n groot probleem aanpakken? Jan Willem Beaujean‘ 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Buiten-
landse Zaken werken hierin nauw samen. Samen gaan we op reis 
naar de landen die het betreft en maken we plannen  over hoe we 
dit aanpakken. We jagen onze netwerken, onze ambassades, onze 
contacten in de ngo-wereld, onze netwerken in Brussel en bij grote 
organisaties als UNHCR en IOM,  aan om geloofwaardige stappen 
vooruit te zetten. Daarbij is steeds de boodschap is: we moeten af-
spraken natuurlijk ook nakomen!.‘

We kijken zowel naar de korte als naar de lange termijn en werken 
met een én-én-én-benadering: op alle aspecten die bijdragen aan 
een betere migratie-aanpak doet Nederland een duit in het zakje. We 
gaan niet voor één anker liggen. 

Wij zoeken het overleg met de regeringen van de herkomstlanden. 
Soms doet Nederland dat namens de andere EU-landen. Zo waren 
bracht de minister van Buitenlandse Zaken in 2016 een bezoek aan 
Mali, Ghana en Ivoorkust. Voor de korte termijn is het belangrijk dat 
die landen bereid zijn vluchtelingen terug te nemen die niet in Europa 
mogen blijven. Wij kunnen die landen daarbij ook iets bieden, zoals 
apparatuur om veiliger paspoorten te maken, betere grensbewaking 
en meer studiebeurzen voor jonge mensen. In Mali doen we iets heel 
anders: daar draagt Nederland flink bij aan een missie die politie en 
douane traint in goede grenscontroles.’ 

‘We zijn allemaal geschokt 
wanneer we weer horen over 
tientallen of honderden mensen 
die tijdens de overtocht 
verdrinken.’

De afgelopen jaren trekken telkens tienduizenden mensen uit 
Afrika naar Europa. Sommigen vluchten voor honger, voor politieke 
onderdrukking of gevaar. Anderen zijn wanhopig op zoek naar werk, 
inkomen of een betere toekomst. Deze mensen maken een gevaarlijke 
reis van duizenden kilometers door onmetelijke woestijnen. 
Velen reizen via Libië, een land met een zwakke regering waar 
smokkelaars en criminele bendes vrij spel hebben. Er is sprake van 
gevangenschap onder barre omstandigheden, financiële uitbuiting 
en seksueel misbruik. En dan moet de levensgevaarlijke tocht over 
de Middellandse Zee nog beginnen.

Europese Unie wil grip krijgen op massale migratie

Jan Willem Beaujean, ministerie van Veiligheid en Justitie



Diplomaten van Buitenlandse Zaken, zowel uit Den Haag als van de 
ambassades in die landen, voeren dit soort onderhandelingen. Als 
ze voltooid zijn, kan het betrokken land een overeenkomst tekenen 
met Nederland, of met de EU als Nederland namens de Unie heeft  
onderhandeld.

Mensen beschermen
De EU probeert ook weer een stabiele regering in Libië te krijgen 
die grenzen kan bewaken en mensensmokkelaars kan aanpakken. 
In de woestijnen van Afrika zijn nauwelijks grenscontroles. Vluchte-
lingen passeren met illegale reisdocumenten, smokkelaars omzeilen 
de controles en er is zelden voldoende menskracht voor een goede 
grensbewaking.

Als de vluchtelingen in Libië arriveren, is er niemand die hen daar 
tegenhoudt. Integendeel, smokkelaars verleiden hen om op 
wankele bootjes naar Europa over te steken. 

Jan Willem Beaujean: ‘Nederlandse diplomaten bespreken met 
andere EU-landen wat we kunnen doen om bijvoorbeeld de kust 
van Libië beter te bewaken en hoe we de voorlopige regering 
kunnen helpen om het land weer te besturen. Zo is het besluit gevallen 
om met Europese marineschepen de kust te bewaken en de Libische 
regering te steunen bij het opbouwen van haar eigen kustwacht.’

Die Europese samenwerking is dus heel belangrijk? ‘Cruciaal en de 
enige geloofwaardige manier om iets te bereiken’, zegt Jan Willem 
Beaujean. ‘Natuurlijk, het gaat vaak moeizaam, maar bij de vluchte-
lingenstroom die via Turkije en Griekenland ging, hebben we laten 
zien wat mogelijk is. Nederland was op dat moment voorzitter van 
de EU en heeft een belangrijke rol gespeeld in het sluiten van een 
akkoord met Turkije. 

Tegelijkertijd hebben Nederland en andere landen veel steun ge-
geven aan Turkije, Libanon en Jordanië omdat die landen miljoenen 
vluchtelingen opvangen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken  
geeft bijvoorbeeld geld aan Unicef om onderwijs op te zetten voor 
kinderen van vluchtelingen.’ 

Mensen die op de vlucht zijn voor politieke onderdrukking mogen als 
vluchteling in Europa blijven. 

Maar dat geldt niet voor migranten die ‘alleen maar’ komen om 
hier werk en een betere toekomst te vinden. Het is een taak van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken om te beoordelen hoe de 
mensenrechtensituatie in die herkomstlanden is. Medewerkers van 
het ministerie schrijven rapporten op basis waarvan rechters een 
oordeel kunnen uitspreken.

Naast die acties die snel resultaat moeten opleveren, werkt Buiten-
landse Zaken ook aan het wegnemen van de grondoorzaken waar-
om mensen op de vlucht slaan, zoals oorlogen, politieke conflicten, 
onderdrukking, extreme armoede, hongersnood, milieurampen 
of een volstrekt gebrek aan toekomstperspectief. Ook dit is een 
Europese aanpak, waarin Nederland een actieve rol speelt. Neder-
land heeft bijvoorbeeld de leiding over een programma in de landen 
van Oost-Afrika die landen wonen honderdduizenden mensen 
in vluchtelingenkampen. Het is begrijpelijk dat een deel van hen 
probeert naar Europa te komen. Nederland maakt zich in die landen 
sterk voor een nieuwe aanpak, waarin de situatie voor zowel de 
vluchtelingen als de lokale bevolking verbetert. Een uitzichtloos 
verblijf in opvangkampen moeten we voorkomen.

Vluchtelingen die nu in kampen wonen, moeten meer mogelijk-
heden krijgen om buiten die kampen te wonen en te werken. 
Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de mensen die al 
langer in dat land woonden, want dat zou tot conflicten en nieuwe 
tekorten kunnen leiden. In het nieuwe model dat Nederland 
bepleit, moeten juist die gastgemeenschappen meeprofiteren van 
de verbeterde voorzieningen voor de vluchtelingen. In de Hoorn van 
Afrika heeft Nederland een leidende rol om dit model, samen met 
de Europese Unie, toe te passen. De uitvoering van dit programma 
gebeurt samen met de lokale bevolking en met Europese bedrijven, 
zodat in die landen werkgelegenheid ontstaat en jonge mensen een 
beroepsopleiding kunnen krijgen waarmee ze in eigen land aan de 
slag kunnen. Jan Willem Beaujean: ‘Zo proberen we samen te berei-
ken dat die mensen op eigen benen kunnen staan. Dan hoeven ze 
niet meer te vluchten en kunnen ze leven in hun eigen land, bij hun 
eigen familie. Uiteindelijk wil iedereen dat.’

‘Zo proberen we te bereiken dat die mensen op eigen 
benen kunnen staan. Dan hoeven ze niet meer te vluchten 

en kunnen ze leven in hun eigen land.'
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Overal dichtbij

Overal dichtbij met de 
24/7 BZ Reis app
Download de 24/7 BZ Reis app, zet +31 247 247 247  
in je telefoon, volg @247BZ op Twitter en ga goed 
voorbereid naar het buitenland.

Nederlanders veilig geëvacueerd uit Nepal
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‘Zaterdag 25 april 2015 was een feestelijke dag in Kathmandu. 
We zaten in oranje kleding in een hotel om met de Nederlandse 
gemeenschap Koningsdag te vieren. Mijn Kirgizische vrouw 
Zarina was met ons dochtertje Naomi (2) naar het toilet. Ik zat 
met ons zoontje Daniel (4) vlak bij het zwembad. Ineens was er 
een hels lawaai, alsof er een vliegtuig crashte. Alles begon enorm 
te trillen, de bomen om ons heen vielen neer. Ik wist het meteen: 
aardbeving! Ik trok Daniel naar de grond en boog me over hem 
heen ter bescherming. Het water uit het zwembad golfde over 
ons heen. De trillingen waren zo sterk, we gleden alle kanten op. 
Mijn hart klopte in mijn keel, want waar waren mijn vrouw en 
dochtertje? Gelukkig zag ik ze een paar minuten later; ze waren 
ongedeerd. 

Anderhalf uur daarna stonden we voor ons huis. De muur voor de 
woning was in elkaar gestort, de voordeur was totaal verwron-
gen. Verder leek het veilig. We besloten de eerste nacht binnen 
te slapen, op een matras op de begane grond. De buitendeur 
bleef open voor het geval we moesten wegrennen. Zarina en de 
kinderen deden hun ogen dicht, ondanks de stevige naschokken 
om de twintig minuten. Ik bleef klaarwakker, waakzaam om de 
kinderen en Zarina te alarmeren, en ik bad tot God. De tweede 
nacht sliepen we bij vrienden in de tuin, omdat er door de vele 
naschokken wat scheuren in ons huis waren gekomen. Om vier uur 
’s nachts belde Kari Cuelenaere van het Nederlandseconsulaat 

in Kathmandu. Er was een militair vliegtuig onderweg om ge-
wonden en mensen met kinderen terug te brengen naar Nederland. 
Of wij meewilden? Eerst zei ik nee, want Nepal is ons thuis. 
Bovendien is het mijn werk om mensen in nood te helpen. Toen 
keek ik naar Daniel, die nog volledig in shock was. Ik dacht: we 
moeten weg. Eerst het gezin in veiligheid brengen, dan kom ik 
daarna snel terug. 

Twee uur later waren we op weg naar het vliegveld. Daar aange-
komen, regelden medewerkers van de Nederlandse ambassade 
en het consulaat alle formaliteiten. Na uren wachten konden 
we eindelijk inchecken. Op het vliegveld was het een chaos. 
We gingen snel langs de douane en vervolgens in één ruk door 
naar ons vliegtuig. De militaire crew stond ons al op te wachten. Ze 
hadden oog voor iedereen. Ze verzorgden gewonden, verleenden 
traumahulp, gaven ons eten en drinken. Hartverwarmend. Op 
woensdag 29 april landden we uiteindelijk veilig op Eindhoven 
Airport. Terugdenkend aan onze evacuatie ben ik iedereen die 
ons heeft geholpen bijzonder dankbaar, vooral de ambassade. 
“Wij brengen jullie thuis” was hun belofte, en dat hebben ze 
gedaan. Ze gaven ons vooraf niet de garantie dat het zou lukken, 
maar ze werkten keihard om het voor elkaar te krijgen. Het 
is goed dat Nederland haar burgers in nood zo professioneel 
bijstaat.’  

Pepijn Trapman, regiomanager  Zuid- en  Centraal-Azië  voor  ICCO en Kerk in Actie

Duizenden landgenoten vertrouwen op noodhulp
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het verwoestende gevolg? Ruim 8.000 doden 
en bijna 15.000 gewonden. In de weken na de aardbeving repatrieerde het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met het ministerie van Defensie en de 
Alarmcentrale van dienst van de reisverzekeraars meer dan 250 landgenoten. Dat gebeurde in samenspraak met het consulaat in Nepal en de ambassade 
in India. Een verblijf in het buitenland brengt soms risico’s met zich mee. Gaat er iets mis en is er bijstand nodig, dan kunnen Nederlanders vertrouwen op 
de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ons land heeft wereldwijd circa 140 diplomatieke posten, zoals ambassades en 
consulaten. Deze posten behartigen de belangen van Nederlanders in het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt jaarlijks duizenden 
Nederlanders consulaire hulp. Of het nu gaat om een calamiteit, ramp, vermissing, overlijden of arrestatie, het ministerie staat klaar om landgenoten te 
helpen en te adviseren.

‘Ze werkten keihard om 
het voor elkaar te krijgen’.

WIJ BRENGEN 
JULLIE THUIS


