
 

 

Snel de nieuwskoppen snellen 

 

De wereld is al langer een “24-uurs bedrijf”. Als het ene deel de werkdag beëindigt, begint 

elders een ander deel terwijl een derde deel slaapt om enige tijd later, te starten met een 

werkdag. Hierbeneden zijn de linkjes te vinden om snel in de wereld van internationaal 

beleid te zien, wat er gebeurd is nadat onze werkdag er op zat en een nachtje geslapen 

hebben.  

 

EU  https://ec.europa.eu/commission/news/index_en 

De EU (Europese Unie) is het formele, politiek-bestuurlijke samenwerkingsverband 

van 27 Europese lidstaten. Nederland is een van de grondleggers. De EU is 

voortgekomen uit de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (van de BeNeLux-

landen, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië; 1951/1952) en de Europese 

Economische Gemeenschap (ook door de BeNeLux-landen, de Bondsrepubliek 

Duitsland, Frankrijk en Italië; 1958)).  

EuroFound https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles  

EuroFound is het tripartite samengestelde Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden. De stichting wil daartoe kennis verschaffen om te 

helpen bij de ontwikkeling van een beter beleid op sociaal, werkgelegenheids- en 

werkgelegenheidsgebied.  

Op onderwijsterrein (ook LevenLang Leren), vervult CEDEFOP 

(www.cedefop.europa.eu/nl) deze onderzoek- en informatierol (ook tripartite)  

OESO http://www.oecd.org/newsroom/  

De OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling. 

Nederland en de kerngroep van EU-lidstaten zijn ook OESO-leden. De OESO telt 

inmiddels 35 leden. Daaronder bevinden zich een flink aantal EU-landen en verder, 

niet-EU-landen, en landen op andere continenten (Amerika, Azië, Oceanië).  

In tegenstelling tot de EU heeft de OESO formeel geen politiek-bestuurlijk 

doorzettingsmacht. Tegelijkertijd opereert de OESO niet helemaal vrijblijvend in een 

apolitiek en a-bestuurlijk vacuüm. Periodiek zijn er Ministeriële conferenties waar de 

verantwoordelijke Ministers van de lidstaten, gezamenlijk de koers uitzetten en in 

zekere zin de ‘marsorders’ verstrekken aan de OESO. (Van origine is de OESO de 

organisatie die na de Tweede Wereldoorlog, de inzet van de Marshall-gelden moest 

coördineren voor de wederopbouw van Europa.) 

ILO http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--en/index.htm  

ILO is de afkorting voor tripartiete International Labour Organisation. De\ze VN-

organisatie (1919) telt 187 lidstaten: 186 van de 193 VN-lidstaten, plus de 

Cookeilanden. De focus is: arbeidsproblemen, in het bijzonder internationale 

arbeidsnormen, sociale bescherming en werkkansen voor iedereen.  

In 2019 bestaat de organisatie dus 100-jaar. Om dat te markeren wordt er nu 

gewerkt aan een aantal thema’s die richtinggevend voor de “volgende 100 jaar”, 

waaronder de ‘Future of Work’.  

Raad van Euro https://www.coe.int/en/web/portal/full-news  

De Raad van Europa, opgericht op 5 mei –een symbolische datum- 1949. Nederland 

was een van de 10 stichters. Nu telt de organisatie 47 leden, voert het dezelfde vlag 

en volkslied als de EU. De focus is om via rechtspraak van het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa 

zeker te stellen. 

VN https://www.un.org/news/ 

De VN (Venenigde Naties); opgericht door 51 landen in 1945, telt het nu 193 landen 

als lid. De missie: samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale 

veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het 
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onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Concreet is dit nu 

vormgegeven in de 17 ‘Sustainable Development Goals’. 

Voor SZW zijn mn. de nummers 8 (Decent work) en 10 (Reduced inequalities) 

belangrijk of zijn andere ministeries leidend (nr. 5 Gender equity).Uiteindelijk heeft 

NL met elk van de doelstellingen te maken. 

Daarnaast zijn er nog invloedrijke fora zoals de ‘G20’, de ‘G7’, de ASEM en een ‘WEF’.  

De G20 is een historisch gegroeid forum van leidende landen/economieën, dwz. van 

de ministers van Financiën van de lidstaten, de presidenten van de centrale banken 

van de landen van de G7 en van 12 andere belangrijke landen en de voorzitter van 

de Europese Unie. 

Nederland draait in 2018 mee op verzoek van Argentinië (gastland en voorzitter) in 

de voorbereidingen voor de komende top en zal aanwezig zijn. IZ (Charlotte 

Bernhard) coördineert samen de andere directies, de SZW-inbreng. Nederland is als 

de ±18e economie in de wereld, geen lid maar was in 2017 op uitnodiging van 

Dutisland wel aanwezig. De website voor de komende bijeenkomst is nog niet in de 

lucht…. Nieuwtje 13/12/2017: “C40 Cities launches Urban20 (U20) to raise the 

profile of urban issues and enhance the role of cities in the G20 agenda.”(Bron:CAF) 

 

Tot slot: gelukkig is er steeds meer samenwerking en afstemming tussen deze 

internationale organisaties; zowel in beleid als in onderzoek (definities en statistieken). Er is 

een zeer levendige en responsieve interactie tussen VN, ILO, OESO EU en de lidstaten; met 

dank aan de elders gestationeerde collega’s! Feit blijft dat elke organisatie andere 

doelstellingen, én andere leden kent.  

 

 

https://www.caf.com/en/currently/news/2017/12/cities-to-be-leading-voices-at-g20-summit-in-buenos-aires/?parent=home

