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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Aanleiding

ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en vrede
en veiligheid. Het stelt jaarlijks een werkprogramma

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (hierna:

op dat wordt vastgesteld door de minister van

AIV, de adviesraad of de raad) is een onafhankelijk

Buitenlandse Zaken.

adviesorgaan voor de regering en het parlement
op het gebied van het buitenlands beleid, ingesteld

De AIV heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan

op basis van de Kaderwet adviescolleges en de Wet

vernieuwing als reactie op de veranderende dynamiek

op de adviesraad internationale vraagstukken. De

binnen het internationale speelveld, het politieke

advisering van de AIV is gericht op het in kaart

en maatschappelijke debat dat gevoerd wordt over

brengen van strategische dilemma’s en agendering

internationaal beleid, voorgaande evaluaties van de

van nieuwe thema’s op de lange termijn. De raad

AIV, de gewijzigde adviesbehoefte bij de departementen

adviseert gevraagd en ongevraagd over het buitenlands
beleid, met name ten aanzien van Europese integratie,

5

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken | Naar een grotere strategische meerwaarde

en de Staten-Generaal en de vraag naar meer toegankelijkheid

1.3 Evaluatiekader

in communicatie en leesbaarheid van adviezen.
Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van een
Adviescolleges zijn conform de Kaderwet adviescolleges verplicht

evaluatiekader dat is opgebouwd langs het publieke

om elke vier jaar een (zelf)evaluatie uit te voeren. Eerdere

waardemodel van Mark Moore. Het evaluatiekader borgt de

evaluaties van de AIV hadden betrekking op de periodes 1998-

onafhankelijkheid van het onderzoek en creëert daarmee

2002, 2002-2005 en 2006-2014. Dit rapport is een vervolg

draagvlak voor de uitkomsten.

op voorgaande evaluatieverslagen en toetst het functioneren
van de AIV over de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met

Tevens stelt het model ons in staat om te redeneren vanuit

31 december 2020. De evaluatie betreft een onafhankelijk

de effecten die de AIV heeft op het buitenlands beleid en

onderzoek, uitgevoerd door Berenschot.

het politieke en maatschappelijke debat over internationale
vraagstukken. In het evaluatiekader zijn de onderzoeksvragen

1.2 Vraagstelling
Berenschot is gevraagd te evalueren of de AIV erin is geslaagd

systematisch uitgewerkt langs de verschillende elementen van
het publieke waardemodel:
•

Publieke waarde: de maatschappelijke meerwaarde die

om aan zijn wettelijke en zelf geformuleerde ambities te

de AIV wil voortbrengen en de resultaten die hij daartoe

voldoen. Hierin dient aandacht te worden besteed aan de

realiseert.

formele opdracht van de AIV, aanbevelingen uit eerdere
evaluaties en daarop aanvullende ambities.

•

Waardeketen: de wijze waarop de AIV zijn capaciteit
inzet om publieke waarde te realiseren. In de waardeketen

De AIV heeft de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

onderscheiden we de agendering van onderwerpen, de
werkwijze van de AIV, de resultaten die de AIV behaalt en
het lerend vermogen van de AIV.

1. Hoe heeft de AIV gefunctioneerd tussen 2015 en 2020 in
het licht van zijn wettelijke taakstelling?
2. Hoe beoordelen de opdrachtgevers (de ministeries van

•

Capaciteit: de mensen en middelen die de AIV inzet om
publieke waarde te realiseren.

Buitenlandse Zaken en Defensie en het parlement) en
andere externe partijen:
a. de gezaghebbendheid van de AIV

•

Legitimiteit: de invulling door de AIV van zijn wettelijke

b. de kwaliteit en toegevoegde waarde van de adviezen

taak en het draagvlak voor de AIV onder de belangrijkste

c. de agenderende functie van de adviezen

stakeholders.

d. het bereik en de doorwerking van de adviezen
e. de bijdrage van de AIV aan het politiek-

Het volledige evaluatiekader is opgenomen in Bijlage 1.

maatschappelijke debat?

Binnen deze onderzoeksvragen dienen de volgende onderwerpen

1.4 Aanpak

een plek te krijgen:
De evaluatie is uitgevoerd van december 2020 tot en met mei
•

De inhoud van de adviezen en de wijze waarop deze in

2021. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben wij

kabinetsreacties, tijdens Kamerdebatten, door externe

allereerst het evaluatiekader opgesteld. Vervolgens hebben

partijen en in de media zijn ontvangen.

we een uitgebreide analyse gedaan van documenten van de
AIV, zoals jaarverslagen, evaluaties, interne beleidsplannen

•

De wijze waarop de AIV gevolg heeft gegeven aan de

en overige documenten die aan ons beschikbaar zijn gesteld.

aanbevelingen in het laatste evaluatieverslag, over de

Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een door het AIV-

periode 2006-2014 door de Kwink groep.

secretariaat opgesteld overzicht met feitelijke informatie over de
AIV gedurende de onderzoeksperiode.
In overleg met de opdrachtgever hebben we vier AIV-adviezen
geselecteerd voor een verdiepende analyse (de casestudies).
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De cases zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria: één

1.5 Leeswijzer

advies per commissie, gevraagde en ongevraagde adviezen,
spreiding van de adviezen over de evaluatieperiode en adviezen

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 beschrijven we de

gevraagd door de regering en de Tweede Kamer. Aan de hand

bevindingen van de evaluatie in meer detail, waarbij we steeds

van de cases hebben we het adviestraject en de kabinetsreacties

de feitelijke informatie en de beelden uit de interviews en

inzichtelijk gemaakt en gekeken hoe de adviezen ontvangen

enquête behandelen. Aan de hand van de normen die gesteld

werden in de Tweede Kamer en in het publieke debat.

zijn in het evaluatiekader worden in deze hoofdstukken

Daarnaast hebben we een mediascan uitgevoerd, waarvoor we

conclusies getrokken. In hoofdstuk 2 weiden we uit over de

vermeldingen van adviesrapporten van de AIV in Nederlandse

beoogde publieke waarde van de AIV. Hoofdstuk 3 gaat in op de

krantenberichten tussen 2015-2020 hebben verzameld,

capaciteit van de AIV. In hoofdstuk 4 staan de bevindingen over

gecategoriseerd en geanalyseerd. Ook is het gebruik en bereik

de waardeketen, de wijze waarop de AIV zijn capaciteit inzet om

van sociale media kanalen van de AIV geanalyseerd. Om

publieke waarde te realiseren.

een goed beeld te krijgen van de waarde van de adviezen en
resultaten van de AIV, is een online enquête uitgezet onder

Hoofdstuk 5 gaat over de legitimiteit van de AIV, waarin we

het netwerk van de AIV, bestaande uit oud leden van de AIV

onderscheid maken tussen de wettelijke taakstelling en het

en de permanente commissies, betrokken (oud)-ambtenaren,

draagvlak voor de AIV. In hoofdstuk 6 beantwoorden we de

journalisten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

onderzoeksvragen van deze evaluatie. In het laatste hoofdstuk
geven we aanbevelingen voor de AIV.

Om de resultaten uit de documentstudie, casestudies,
mediascan en enquête te toetsen en een beter beeld te krijgen
bij de waarde van de advisering, de capaciteit, samenstelling en
de legitimiteit van AIV hebben we middels (groeps)interviews
met ongeveer 70 betrokkenen gesproken.
Aan de hand van deze onderzoeksmethoden hebben we inzicht
gekregen in de output van de AIV, de doorwerking van de
adviezen, de beschikbare capaciteit, middelen en werkwijze en
de effecten daarvan op de output en het draagvlak van de AIV.

HOOFDSTUK 2

Bevindingen over
publieke waarde
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen weer over de publieke
waarde die de AIV realiseert. Het hoofdstuk is opgebouwd aan de
hand van de norm(en) uit het evaluatiekader die betrekking hebben
op publieke waarde. We trekken een conclusie over de mate waarin
de AIV aan de norm(en) voldoet, onderbouwd met feiten en beelden.

8

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken | Naar een grotere strategische meerwaarde

2.1 Doorwerking van de adviezen

Adviezen met een instrumentele doorwerking, worden
door betrokkenen direct toegepast bij het aanpakken van een

2.1.1

Feiten

beleids- of maatschappelijk vraagstuk. Over het algemeen kiest

De AIV heeft in 2019 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Daarin

de AIV voor adviesonderwerpen die aansluiten bij lopende

staat op welke wijze de AIV zijn bijdrage aan de beleidsvorming

beleidstrajecten, met als reden dat wanneer het betreffende

en het politieke en maatschappelijke debat over internationale

departement daadwerkelijk behoefte heeft aan het advies,

vraagstukken beter gestalte kan geven en hoe de reikwijdte

de uitkomsten direct zullen worden meegenomen in de

van de AIV-adviezen vergroot kan worden, AIV-adviezen meer

beleidsontwikkeling.

bekendheid kunnen krijgen en een grotere impact kunnen
hebben op de beleidsvorming. De AIV onderscheidt vijf

Alle AIV-adviezen worden voorzien van een verplichte

mogelijke doelen van een advies, te weten: instrumenteel,

kabinetsreactie. De betreffende bewindspersoon geeft dus in alle

conceptueel, agenderend, politiek-strategisch en educatief.

gevallen aan of de aanbevelingen van de AIV een plek krijgen in
beleid en uitvoering. In die zin is er in alle gevallen sprake van

Volgens de nieuwe werkwijze die de AIV sinds 2019 hanteert,

de lichtste vorm van instrumentele doorwerking.

stelt de verantwoordelijke commissie bij aanvang van een
adviestraject een startnotitie op, waarin het beoogde doel van

Alle betrokkenen benadrukken dat de verplichte kabinetsreactie

het advies wordt omschreven. De eerste startnotitie is opgesteld

essentieel is voor de doorwerking van de AIV-adviezen:

voor het adviestraject over de Cariben en de startnotitie is

het ‘kleur bekennen’ door het kabinet op de analyses en

sindsdien staande praktijk. Enkel voor het briefadvies #34

aanbevelingen van de AIV stelt het parlement, maar ook

‘Nederland en de wereldwijze aanpak van Covid-19’ (hierna:

de media en maatschappelijke organisaties, in staat om

briefadvies Covid-19) is geen startnotitie opgesteld, aangezien

tegenmacht te bieden. Leden van de AIV en permanente

het parlement de AIV verzocht dit ‘spoedadvies’ binnen twee

commissies merken wel op dat in de kabinetsreacties soms de

weken te publiceren.

scherpte ontbreekt. Hierdoor ontstaat het beeld dat het kabinet
de adviezen “omarmt en doodknuffelt” en te weinig openstaat

Ook heeft de AIV zich voorgenomen om de doorwerking van

voor het aanpassen van het beleid.

de eigen adviezen te meten. Het doel is om op termijn een
registratiesysteem op te tuigen, maar hier is de AIV tot heden

Buiten deze verplichte kabinetsreactie verschilt de

nog niet aan toegekomen.

instrumentele doorwerking per advies, afhankelijk van
de doelstelling. Adviezen met instrumentele doorwerking als

2.1.2 Beelden

doel, bereiken per aanbeveling een wisselend effect: de ene

In ons evaluatiekader onderscheiden wij vier niveaus waarop

aanbeveling wordt wel overgenomen, de andere niet, en weer

de adviezen van de AIV doorwerking kunnen hebben. Deze

anderen worden afgezwakt overgenomen. We illustreren dit aan

niveaus komen in grote mate overeen met bovengenoemde

de hand van een aantal voorbeelden. Hierbij merken we op dat

doelstellingen van adviezen die de AIV onderscheidt; alleen

dit geen uitputtend overzicht is, maar slechts een beeld geeft bij

nemen wij ‘conceptueel’ en ‘agenderend’ samen. Afhankelijk

de verschillende vormen van doorwerking van AIV-adviezen.

van het doel van het advies zijn deze niveaus van doorwerking
dus meer of minder relevant. Sommige adviesaanvragen

Het eerste voorbeeld is het briefadvies Covid-19. Het kabinet

betreffen een gericht vraagstuk, wat zich vertaalt in deelvragen

zegt in zijn reactie de nadruk te leggen op noodzakelijke

gericht op een concreet advies , andere hebben juist een brede

inspanningen op de korte termijn. Het door de AIV geadviseerde

scope, wat zich vertaalt in meer beschrijvende of verklarende

totale pakket van maatregelen van 1 miljard euro heeft het

deelvragen .

kabinet teruggebracht tot 500 miljoen euro, waarvan 150

1

2

miljoen voor de aanpak van Covid-19 en 350 miljoen voor het
voortzetten van bestaande ontwikkelingshulp. De aanbevelingen
worden dus toegepast bij het aanpakken van het vraagstuk,
1

2

Bijvoorbeeld het briefadvies ‘Nederland en de wereldwijze aanpak van
Covid-19’, deelvraag 2, “Gelet op de omvang en impact van de corona crisis,
welk pakket van maatregelen is gepast in het kader van de grootschalige
noodmaatregelen die internationaal en nationaal worden getroffen?”
Bijvoorbeeld het advies ‘China en de strategische opdracht voor Nederland
in Europa’, deelvraag 1, Op welke beleidsterreinen speelt het probleem
van een gebrekkig Europees eensgezind optreden richting China en hoe
manifesteert het zich? Kan de Adviesraad in kaart brengen wat hieraan
aan EU-zijde ten grondslag ligt, en welke rol China hierin speelt?

maar wel in uitgeklede vorm.
Een ander voorbeeld is het advies #113 ‘Regulering van online
content. Naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid’.
Op 28 oktober 2020 heeft minister Ollongren in een algemeen
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overleg van de Vaste Kamercommissie BZK het betreffende

het beleidstraject op het ministerie van Buitenlandse Zaken om

advies en de aanstaande kabinetsreactie gesproken. De

te komen tot een Chinanotitie.

betrokken permanente commissie gaf aan dat zij van dit advies
meer instrumentele doorwerking hadden verwacht, ook bij

Het China-advies van de AIV verscheen een maand na de

andere departementen dan Buitenlandse Zaken en Defensie.

Chinanotitie van het kabinet en agendeert nadrukkelijk andere

Dit komt doordat de aanbevelingen een bredere reikwijdte

invalshoeken ten aanzien van de relatie tussen Nederland en

hebben dan enkel de ministeries van Buitenlandse Zaken en

China in de Europese context. De voorzitter en vicevoorzitter

Defensie, maar volgens de leden onvoldoende concreet zijn.

van de Commissie Europese Integratie zochten actief de media

De kabinetsreactie op dit advies – waaraan door de ministeries

op om het advies over het voetlicht te brengen.

van Buitenlandse Zaken, Defensie, Veiligheid en Justitie,
Economische Zaken en Binnenlandse Zaken wordt gewerkt, is

Ook het advies #104 ‘De wil van het volk? Erosie van de

nog niet verschenen.

democratische rechtsstaat in Europa’ (hierna: advies Erosie van de
rechtsstaat) is een voorbeeld van een advies met agenderende

Tot slot noemden opdrachtgevers de aanbeveling uit het

doorwerking. De AIV besloot om op eigen initiatief een advies

briefadvies #32 ‘De vertegenwoordiging van Nederland in de

uit te brengen om de druk op de democratische rechtsstaat in

wereld’ om het postennet uit te breiden en te versterken en daar

verschillende Europese landen te agenderen. Na het uitbrengen

structureel EUR 70-80 miljoen voor uit te trekken, als voorbeeld

van het advies heeft de vaste commissie voor Europese Zaken

van gedeeltelijke instrumentele doorwerking. Het kabinet

van de Tweede Kamer besloten tot het instellen van een

heeft de aanbeveling tot versterking van het postennetwerk

rapporteur. Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

overgenomen. In het kader van de beleidsnota ‘Investeren in

en het thema rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese

perspectief’ en als gevolg van amendementen op de begroting

Unie is opgenomen in de jaarplanning kennisversterking. Ook

van 2020 zijn extra bedragen toegevoegd. In de periode 2017-

hebben er, na publicatie van het advies, meerdere Algemeen

2021 is het postennet daarmee in totaal met EUR 51 miljoen

Overleggen (AO’s) over dit onderwerp plaatsgevonden.

versterkt.
Een ander advies dat door meerdere gesprekspartners is
Leden van de adviesraad en -commissies en het AIV-secretariaat

genoemd als agenderend, is het advies #97 ‘Autonome

stellen dat de instrumentele doorwerking soms beperkt lijkt,

wapensystemen. De noodzaak van betekenisvolle menselijke

omdat elementen van een advies al een plek hebben in het

controle’.

beleid. Dit komt omdat kennis die wordt opgedaan, lopende
het adviestraject al in het beleid wordt geïntegreerd. Deze

Adviezen van de AIV vormen als zodanig een aanknopingspunt

volgordelijkheid is door ons niet vast te stellen; feit is wel dat

voor buitenlandjournalisten om tijd en ruimte te ‘claimen’

het kabinet regelmatig een ‘doen we reeds’-reactie geeft op

voor buitenlandse onderwerpen. In die zin zijn de adviezen

aanbevelingen van de AIV. Voorbeelden zijn de Kabinetsreactie

agenderend in het maatschappelijk debat. Uit onze media-scan

op het China-advies (“Het kabinet beziet reeds in algemene

blijkt er de afgelopen twee jaar groeiende aandacht te zijn voor

zin en van geval tot geval of het mogelijk is om belangen ‘uit

de AIV in de nieuwsmedia. Het advies ‘Kernwapens in een

te ruilen’”) en de kabinetsreactie op briefadvies #33 over het

nieuwe geopolitieke werkelijkheid’ is een voorbeeld van een

Internationaal Klimaatbeleid (“Het kabinet heeft veel van deze

advies dat veel aandacht heeft gekregen in de nieuwsmedia.

ideeën reeds omarmd”).
Onze respondenten, met name opdrachtgevers van de AIV,
Adviezen met een conceptuele/agenderende doorwerking

stellen echter ook dat de AIV meer agenderend zou kunnen

dragen bij aan lange termijnveranderingen van

zijn door vaker in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals

maatschappelijke kennis over, perspectieven op of beleid voor

economische veiligheid, cybersecurity en security in space. In

een maatschappelijk vraagstuk.

de afstemming met de departementen over het werkprogramma
zou de AIV expliciet nieuwe thema’s ter bespreking kunnen

In de gesprekken met opdrachtgevers en leden van de raad en

inbrengen en hierop input kunnen vragen. Overigens is het

permanente commissies zijn een aantal voorbeelden genoemd

op dit moment al mogelijk om buiten het werkprogramma om

van adviezen met een agenderende werking. Een veel genoemd

nieuwe onderwerpen toe te voegen, en dit gebeurt zo nu en dan

voorbeeld is het China-advies. Dit adviestraject liep parallel aan

ook.

10

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken | Naar een grotere strategische meerwaarde

Ook het opnieuw onder de aandacht brengen van (delen van)

een AIV-advies. Hierdoor kunnen nieuwsberichten over de

adviezen, inspelend op de actualiteit, bijvoorbeeld in de vorm

onderwerpen van advisering of, specifieke AIV-adviezen de

van een factsheet of een briefadvies waarin de AIV na enige

politiek-strategische doorwerking van de AIV vergroten.

tijd belicht hoe het advies door het kabinet is opgepakt, kan de
agenderende doorwerking vergroten. Zo heeft de AIV ruim 1,5

Tot slot kan een advies informerende doorwerking hebben.

jaar na het uitbrengen van het advies Erosie van de rechtstaat

Dit houdt in dat het bijdraagt aan nieuwe inzichten bij

een factsheet uitgebracht ter voorbereiding op een AO.

betrokkenen over een inhoudelijk vraagstuk. De AIV-adviezen
hebben informerende doorwerking op verschillende niveaus.

Een advies heeft politiek-strategische doorwerking
wanneer de uitkomsten door betrokkenen worden ingezet

Allereerst doen de direct betrokkenen – commissieleden,

om hun standpunt te onderbouwen en hun positie in het

betrokken externe experts en betrokken ambtenaren –

politiek-maatschappelijk debat te verstevigen. Deze vorm

gedurende het adviestraject nieuwe inzichten op. Door de

van doorwerking zien we bij veel AIV-adviezen terug. Tweede

diverse samenstelling van de commissies worden onderwerpen

Kamerleden dienen moties en amendementen in naar

vanuit verschillende invalshoeken belicht.

aanleiding van de kabinetsreacties om hun eigen politieke
standpunten te legitimeren.

Voor kabinet en Tweede Kamer heeft in het bijzonder het
briefadvies Covid-19 een informerende doorwerking gehad,

De Eerste- en Tweede Kamerleden die wij hebben gesproken,

omdat dit advies inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis

hebben wisselende opvattingen over de politiek-strategische

op kwetsbare landen en handvatten voor hoe hier als Nederland

bruikbaarheid van de AIV-adviezen. Aan de ene kant van het

mee om te gaan.

spectrum staan Kamerleden die de goed onderbouwde adviezen
zien als ‘baken’ in de discussie en richtinggevend aan het debat.

Ook in internationale context zijn de AIV-adviezen een bron

Aan de andere kant stellen Kamerleden dat de adviezen veelal te

van informatie. Zo gebruiken buitenlandse ambassadeurs

lang zijn en onvoldoende aansluiten bij de actualiteit. Daardoor

in Nederland ze om hun eigen regering te informeren over

zijn de adviezen voor hen minder bruikbaar.

eventuele wijzigingen in de Nederlandse koers in het Europese
krachtenveld. De Nederlandse PV EU in Brussel gebruikt de

Door meerdere respondenten is het briefadvies Covid-19

adviezen om partners te informeren over de Nederlandse

genoemd als positief voorbeeld van een advies met politiek-

koers ten aanzien van internationale vraagstukken en

strategische doorwerking. Volgens hen komt dit omdat het

hierover het gesprek te entameren. Zo organiseert de PV vaak

advies een actueel vraagstuk behandelt, een korte doorlooptijd

lunchbijeenkomsten met een specifiek thema. Bij de PV NAVO

kende en een beknopte omvang heeft.

gebeurt dit op dit moment nog niet, maar uit onze gesprekken
blijkt ook hier bereidheid om meer met de AIV-adviezen te

Ook advies #103 ‘’Brexit means Brexit’. Op weg naar een

doen, vooral gericht op de belangrijkste bondgenoten. Dit

nieuwe relatie met het VK’ is genoemd als een goed voorbeeld

vraagt wel om een proactieve opstelling van de AIV zelf.

van politiek-strategische doorwerking, omdat het heeft geleid
tot een motie waarin de Tweede Kamer verzoekt om een

Betrokken opdrachtgevers en gesprekspartners van het

vervolgadvies (uitmondend in het advies #108 ‘Coalitievorming

secretariaat en de AIV zien ook mogelijkheden voor bredere

na de Brexit. Allianties voor een Europese Unie die moderniseert en

informerende doorwerking, bijvoorbeeld door het geven

beschermt’). Net als bij het briefadvies Covid-19 gaat het hier

van gastcolleges op universiteiten, de intensievere inzet van

om een actueel vraagstuk.

sociale media voor het verspreiden van de adviezen en een
nadrukkelijkere rol van raads- en commissieleden in het

Naast de actualiteit van het vraagstuk, bepaalt ook de mate
waarin en wijze waarop een advies wordt opgepakt door
de media, de politiek-strategische doorwerking. Tweede
Kamerleden geven aan relevante krantenartikelen te monitoren
en stellen, deels op basis van deze krantenberichten,
Kamervragen. Nieuwsberichten die niet direct over een AIVadvies gaan kunnen ook aanleiding zijn voor het opnieuw
onder de aandacht brengen van specifieke elementen uit

publieke debat door middel van mediaoptredens.
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2.2 Bereik en impact van de adviezen

Alle adviezen verschijnen ook in het Engels en
worden gestuurd naar alle in Nederland gevestigde

2.2.1 Feiten

buitenlandse vertegenwoordigingen en alle Nederlandse

Naar aanleiding van de evaluatie uit 2015 heeft de AIV, om het

vertegenwoordigingen in het buitenland. Zoals beschreven in de

bereik van zijn adviezen te vergroten, gewerkt aan een nieuwe

vorige paragraaf worden bepaalde adviezen die van strategische

vormgeving van de adviesrapporten en een nieuwe website. Het

waarde zijn door de ambassades aan de hoofdsteden gestuurd.

aantal bezoekers van de AIV-website is, met uitzondering van
2019, in de afgelopen 5 jaar toegenomen (zie Tabel 1). De

Om zicht te krijgen op het bereik van de AIV-adviezen in de

stijging is het sterkst geweest in het jaar 2020, wat duidt op een

geschreven media, hebben wij een media-scan uitgevoerd (zie

positief effect van de nieuwe website die in oktober 2019

Figuur 1 en Tabel 2). Hieruit blijkt een groeiende aandacht voor

gelanceerd is.

de AIV in de nieuwsmedia. Tussen 2015-2018 werd de AIV gemiddeld 57 keer vermeld; tussen 2019-2020 gemiddeld 118 keer.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bezoekers

13.179

16.876

19.351

25.770

20.582

28.040

Bezoeken

19.380

22.755

26.302

32.438

27.879

41.896

van het tijdvak 2015-2020 afgezet tegen het tijdvak 2009-

Page views

50.793

49.258

59.705

56.902

56.936

125.510

2014, waarin in totaal 42 adviezen zijn uitgebracht, waarvan

Tabel 1

Ook is het aantal vermeldingen van de AIV in krantenberichten

13 briefadviezen. Dit zijn er 9 meer dan in de evaluatieperiode

Bezoekers en activiteiten website AIV

2015-2020. Tussen 2009-2014 werd de AIV 283 maal benoemd,
Om zijn adviezen over het voetlicht te brengen, organiseerde de

wat duidt op een groei van 64% in het tijdvak 2015-2020.

AIV in de periode 2015-2020 gemiddeld tweemaal per jaar een

Naast het totaal aantal berichten waarin de AIV-adviezen

bijeenkomst in de vorm van een seminar, webinar, discussie- of

worden vermeld, is het aantal media-outlets dat over AIV-

themabijeenkomst of lunchlezing. Hiertoe werkte de AIV samen

adviezen bericht, gestegen tussen 2015-2020 in vergelijking met

met andere organisaties, waaronder het Instituut Clingendael,

2009-2014.

het NGIZ, FMO en Nederlandse universiteiten. Tevens
organiseert de AIV sinds 2020 jaarlijks een publiekslezing,

Ter verdieping van de media-scan hebben we een

de AIV-Wellenstein-lezing over een actueel Europees of

inhoudelijke analyse gemaakt van de wijze waarop de AIV

internationaal onderwerp.

in krantenberichten in beeld wordt gebracht. De AIV wordt

160

8

140

7

120

6

100

5

80

4

60

3

40

2

20

1

0

0
2015

Figuur 1

2016

2017

2018

2019

2020

Frequentie vermelding AIV in krantenberichten 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Totaal krantenvermeldingen

46

50

78

55

87

148

464

Totaal landelijke kranten

40

35

67

49

67

124

382

Totaal regionale kranten

6

15

11

6

20

24

82

Landelijk: digitale bronnen

3

6

13

6

17

51

96

Regionaal: digitale bronnen

0

0

0

0

3

7

10

Tabel 2

Vermeldingen AIV in krantenberichten 2015-2020

Aantal rapporten
Totaal krantenvermeldingen
Totaal landelijke kranten
Totaal regionale kranten
Landelijk: digitale bronnen
Regionaal: digitale bronnen
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herhaaldelijk geïntroduceerd als het ‘belangrijkste adviesorgaan

De meeste respondenten geven aan dat de AIV welbekend is

voor buitenlands beleid voor het kabinet’, ‘de belangrijkste

bij de professionals die zich bezig houden met internationale

Haagse adviseur voor het buitenlands beleid’, ‘de invloedrijke

betrekkingen, maar dat de adviezen hierbuiten nauwelijks hun

Adviesraad Internationale Vraagstukken’ en ‘het belangrijkste

weg vinden. Hierdoor blijft de maatschappelijke doorwerking

adviescollege voor het buitenlands beleid’.

beperkt. Voor de toekomstige positionering en werkwijze
van de AIV is dan ook een relevante vraag in hoeverre het

2.2.2 Beelden

entameren en beïnvloeden van het maatschappelijk debat over

Uit zowel de interviews als de enquête blijkt dat betrokkenen de

het Nederlandse buitenlands beleid, naast de wettelijke taak

AIV en de adviezen die het produceert, zien als gezaghebbend

van advisering aan regering en parlement, onderdeel is van de

(zie Figuur 2).

missie van de raad.

Het gezag van de AIV berust op de gedegen adviezen die tot

In de evaluatie van 2015 wordt gesteld dat de AIV bewust kiest

stand komen in een dialoog tussen de leden van de adviesraad

voor een terughoudende rol in het politiek-maatschappelijke

en de betreffende permanente commissie. In de raad en

debat, met het oog op zijn onafhankelijkheid en de beperkte

commissies is kennis en ervaring over relevante thema’s

beschikbare capaciteit. Vijf jaar later heeft het merendeel van de

geborgd. Bovendien borgt de samenstelling van de adviesraad

betrokkenen hier een andere opvatting over. Zij zijn van mening

en -commissies de diversiteit van relevante expertises: de

dat om als adviesraad relevant te blijven, het vervullen van een

combinatie van achtergronden in de diplomatie, politiek, het

maatschappelijke functie even belangrijk is als het invullen van

bedrijfsleven, de wetenschap, de krijgsmacht en de ambtelijke

de wettelijke taak. Zij zien hiertoe ook kansen, bijvoorbeeld

wereld zorgt ervoor dat een adviesvraag van verschillende

door de leden van de raad en permanente commissies meer in

kanten wordt belicht.

stelling te brengen.

Vrijwel alle respondenten benadrukken de unieke positie

Een recent voorbeeld hiervan – officieel buiten het bereik van

van de AIV als onafhankelijk adviesorgaan voor regering en

deze evaluatie – zijn de mediaoptredens van de voorzitter van de

parlement over internationale vraagstukken. Hiermee zijn ze

AIV in maart 2021 om aandacht te vragen voor het Nederlandse

complementair aan kennisinstellingen die zich met dezelfde

buitenlandbeleid als onderwerp voor de kabinetsformatie.

thematiek bezighouden maar zich vooral richten op het
maatschappelijk middenveld of de wetenschap.3

Een kleiner deel van de respondenten benadrukt de wettelijke
taak en ziet een maatschappelijke functie voor de AIV als mooie
aanvulling. De beperkte capaciteit van het AIV-secretariaat is
voor hen een belangrijke reden voor deze prioritering.

100%

9

4

23

4

7

2

2

24

90%

Totaal aantal
respondenten
per categorie

80%
70%
60%
50%
40%
30%

Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens

20%
10%
0%
Ministerie
Figuur 2
3

Overig,
publieke
sector

Wetenschap

Maatschappelijke
organisatie

Bedrijfsleven

Media

Overig, niet
publieke
sector

Niet
werkend

Enquêtevraag 8: De AIV is een gezaghebbend instituut, uitgesplitst naar waar respondenten werkzaam zijn (N=75)

Bijvoorbeeld Instituut Clingendael, The Hague Centre
for Strategic Studies en universiteiten.
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Norm:
De AIV is betekenisvol omdat zij politiek-maatschappelijke
relevante en gezaghebbende adviezen produceert, die
doorwerking hebben op (een van) de volgende niveaus:
instrumenteel, conceptueel/agenderend, politiek-strategisch
en informerend.
Conclusie:
De AIV is een onafhankelijk orgaan dat gezaghebbende
en gedegen adviezen produceert op het gebied van
buitenlands beleid. De AIV is multidisciplinair samengesteld
en heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van
denktanks en andere partijen die zich begeven op
het terrein van buitenlands beleid. Die meerwaarde is
voornamelijk van toepassing op de adviesrapporten
die duidelijke conclusies trekken en concreet
handelingsperspectief bieden.
Doorwerking van de adviezen vindt plaats op verschillende
niveaus. De AIV bereikt in veel gevallen instrumentele
doorwerking op onderdelen van adviezen. Het kabinet
licht vaak enkele aanbevelingen uit een advies en/of neemt
vaak deels aanbevelingen over. Wat betreft agenderende

doorwerking zijn er een aantal good practice adviezen,
maar liggen er ook kansen om nieuwe vraagstukken te
agenderen. De politiek-strategische doorwerking van
adviezen hangt samen met de actualiteit van het vraagstuk
en de media-aandacht voor het advies. Tot slot hebben
de AIV-adviezen informerende doorwerking, vooral voor
de direct betrokkenen. Het bereik van de AIV-adviezen in
de media is in de periode 2015-2020 gegroeid. Ook heeft
de lancering van de nieuwe website in oktober 2019 een
positief effect gehad op het aantal bezoekers en bezoeken.
Door de adviezen breder uit te dragen, kan de informerende
doorwerking verder worden vergroot.
Zowel binnen de AIV als bij de directe stakeholders
(departementen, kabinet en parlement) is er geen eenduidig
beeld over de mate waarin de AIV naast zijn wettelijke taak
ook een maatschappelijke functie heeft. Het merendeel
van onze respondenten is van mening dat de AIV zijn
publieke waarde zou kunnen vergroten door hier meer op
in te zetten. Wij onderschrijven dit, maar zien tegelijkertijd
de reële worsteling van een klein secretariaat dat moet
woekeren met zijn capaciteit (zie hoofdstuk 3). De keuze
om de maatschappelijke functie van het AIV te versterken
betekent dus ook, iets anders minder doen. We gaan hier in
hoofdstuk 7 (aanbevelingen) nader op in.

HOOFDSTUK 3

Bevindingen over
capaciteit
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen weer over capaciteit:
de mensen en middelen die de AIV inzet om publieke waarde te
realiseren.
Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de norm(en) uit het
evaluatiekader die betrekking hebben op capaciteit. We trekken
een conclusie over de mate waarin de AIV aan de norm(en) voldoet,
onderbouwd met feiten en beelden.
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3.1 Structuur en samenstelling

de permanente commissies te realiseren, heeft de raad in
samenspraak met de minister van Buitenlandse Zaken in

3.1.1

Feiten

2019 besloten om een maximum zittingstermijn van acht
jaar in te stellen voor raads- en commissieleden. Ook is toen

De adviesraad en de permanente commissies

de procedure voor het werven van nieuwe leden gewijzigd.

De AIV heeft een getrapte structuur. De raad bestaat uit

Waar potentiële leden voorheen gevraagd werden om zitting

een voorzitter en acht leden die bij Koninklijk Besluit op

te nemen in de raad of een van de commissies, worden

persoonlijke titel worden benoemd voor een periode van

tegenwoordig vacatures gepubliceerd in kranten en verspreid via

vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De leden

de website van de AIV en sociale media. Aansluitend volgt een

van de raad zijn afkomstig uit de wetenschap, het openbaar

sollicitatieprocedure, waarna de AIV een voordracht doet aan de

bestuur en kennisinstellingen. De AIV heeft uit zijn midden

minister.

vier permanente commissies ingesteld op de thema’s
Europese integratie (CEI), de rechten van de mens (CRM),

Het aantal leden van de raad en permanente commissies is

ontwikkelingssamenwerking (COS) en vrede en veiligheid

gedurende de evaluatieperiode nagenoeg gelijk gebleven.4 Wel

(CVV). Naast de raadsleden die fungeren als voorzitter of

is er in 2019 als gevolg van de nieuwe maximale zittingstermijn

vicevoorzitter van de respectievelijke permanente commissie

een groot aantal (24) nieuwe leden benoemd.

bestaat elke commissie uit twaalf benoemde leden. Voor een
specifiek adviestraject kunnen tijdelijk externe deskundigen aan

Figuur 3 geeft het aandeel vrouwen in de raad, permanente

een commissie worden toegevoegd.

commissies en het totaal weer voor de periode van deze
evaluatie. Hieruit blijkt dat in zijn totaliteit het aandeel

50%
55%
33%
39%

33%
25%

36%
33%
36%

33%
27%

30%
25%
36%

44%

33%

25%

44%

33%

41%

45%

25%

44%

44%
33%

30%

25%

50%
40%

44%
42%

70%
60%

50%

verhouding gehad.

50%

Om meer diversiteit in de samenstelling van de raad en

39%

heeft gedurende de hele periode een gelijke man/vrouw

50%
42%

diverse samenstelling van de raad en permanente commissies.

58%

vrouwen is afgenomen (van 44% naar 39%). Alleen de CMR

58%
50%

De AIV streeft naar een multidisciplinaire, evenwichtige en

20%
10%
0%
2015
Figuur 3

2016

2017

2018

Aandeel vrouwen binnen de raad en permanente commissies

4

Eind 2015 telde de AIV 57 raads- en commissieleden, begin 2021 zijn dat er 56.

5

Data uit de jaren 2015-2019 van 31 december en uit het jaar 2021 van 1 april

5

2019

2021

AIV
CEI
CMR
COS
CVV
Totaal

16

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken | Naar een grotere strategische meerwaarde

Secretariaat

Jaar

Begroting

Besteed

De staf van de adviesraad bestond voor het grootste gedeelte

2015

€525.000

€443.000

van de evaluatieperiode uit vijf secretarissen – één vaste

2016

€525.000

€400.000

secretaris per commissie en een algemeen secretaris – en twee

2017

€525.000

€400.000

managementondersteuners. In augustus 2020 is een zesde

2018

€525.000

€400.000

secretaris toegevoegd aan de staf van de AIV, die werkt als

2019

€525.000

€477.000

secretaris voor gecombineerde commissies. Waar de man-

2020

€525.000

€422.000

vrouwverdeling binnen de raad en de permanente commissies

Tabel 3

Jaarlijks budget en besteding

nog een aandachtspunt is, zijn vier van de zes secretarissen
vrouw.
Uit de gegevens blijkt dat de AIV in alle jaren een
Binnen de permanente commissies vervult de secretaris zowel

onderbesteding zien. De beperkte capaciteit van het secretariaat

analytische, redactionele, organisatorische als administratieve

drukt ook de mogelijkheden om externe inhuur of activiteiten

werkzaamheden, waaronder het opstellen van adviesrapporten,

te organiseren. Dit verklaart deels de onderbesteding. Daarnaast

het organiseren van vergaderingen en expertmeetings en het

zijn er in 2020 minder live vergaderingen en bijeenkomsten

notuleren van vergaderingen. Daarnaast volgen de secretarissen

georganiseerd vanwege COVID-19, waardoor de uitputting van

globaal de doorwerking van het rapport waar zij aan hebben

het budget lager uitviel.

meegewerkt. Het analyseren van de doorwerking van alle
rapporten is geen staande praktijk door het gebrek aan

De AIV vergeleken met andere adviesraden

capaciteit.

In Tabel 4 wordt de omvang van de AIV vergeleken met andere
adviesraden op de onderdelen (1) omvang van de adviesraad,

Naar aanleiding van de evaluatie uit 2015 heeft de AIV ingezet

(2) omvang van het secretariaat, en (3) het aantal adviezen,

op de professionalisering van de communicatie. Daartoe is in

met een uitsplitsing naar meer en minder omvangrijke

2019 voor een half jaar een strategisch communicatieadviseur

rapporten.

ingehuurd. Op incidentele basis is communicatieondersteuning
ingehuurd voor de woordvoering en communicatie bij de

De AIV kent iets minder raadsleden dan zijn collega

publicatie van de adviezen en is parttime capaciteit beschikbaar

adviesraden (met uitzondering van de raad voor Cultuur). Een

gesteld vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.

belangrijk verschil met de meeste andere adviesraden in de

Hiernaast is een webredacteur van april 2019 tot augustus 2020

organisatiestructuur is de extra laag van de vier permanente

ingehuurd en de nieuwe AIV-website vormgegeven, inclusief de

commissies. In verhouding tot het aantal adviezen heeft het

migratie naar het Platform Rijksoverheid.

AIV-secretariaat een (zeer) beperkte omvang.

Financiën
De afgelopen vijf jaar bedroeg het budget van de AIV €
525.000. Hieruit worden de vaste vergoedingen en reiskosten
van de raadsleden en de vacatiegelden en reiskosten van de
commissieleden betaald. Ook wordt het budget ingezet voor de
inhuur van externe deskundigheid, werkbezoeken, studiereizen,
druk- en verzendkosten, kosten voor de persconferenties en
publieksbijeenkomsten en vergaderkosten. De personeelskosten
van de staf van de AIV maken geen deel van uit van het
AIV-budget; deze komen ten laste van de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Defensie. In Tabel 3 is het budget en de
besteding van de AIV over de afgelopen jaren te zien.
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Indicator
Omvang Raad
Omvang staf (2020)

AIV

ROB

9

10

8

7

Rli
10

6

8

14

27

RvC

AWTI

Onderwijsraad

8

10

11

9

16

16

4

7

23

Aantal (brief)adviezen (2020)

7

7

6

10

Aantal adviezen < 25 pagina’s (2020)

2

2

0

5

1

4

Aantal adviezen ≥ 25 pagina’s (2020)

5

5

6

5

3

3

5,5

5,3

5,2

10,3

3,5

8,3

10

Gemiddeld aantal (brief)
adviezen afgelopen 2015-2020
Tabel 4

Vergelijking op hoofdlijnen met omvang andere adviescolleges

3.1.2 Beelden

De vernieuwde selectieprocedure wordt alom gezien als positieve
ontwikkeling. Volgens betrokkenen bij beiden departementen

De adviesraad en de permanente commissies

heeft het geleid het tot verrassende en deskundige kandidaten

Vrijwel alle gesprekspartners vinden de kennis, kunde en

die anders waarschijnlijk niet op de radar van de AIV hadden

statuur van de leden van de raad en permanente commissies

gestaan. Daarmee draagt de procedure bij aan een meer diverse

een belangrijke kracht van de AIV. De geïnformeerde discussies

samenstelling de raad en permanente commissies.

die de leden met elkaar voeren, elk vanuit hun eigen invalshoek,
vertalen zich in gedegen en gezaghebbende adviezen over

Een aandachtspunt is volgens raads- en commissieleden de

complexe vraagstukken.

vergoeding voor externe deskundigen die ten behoeve van een
specifiek advies aan een commissie kunnen worden toegevoegd.

Leden van de raad fungeren als uithangbord van de AIV,

Deze vergoeding staat vaak niet in verhouding tot het werk dat

zowel richting het parlement (middels een toelichting op de

zij leveren.

adviezen) als richting de maatschappij (door de media op te
zoeken). Bovendien worden zij regelmatig op eigen titel – en

Secretariaat

dus niet zozeer vanuit hun hoedanigheid als lid van de AIV –

Zowel de leden van de raad en permanente commissies als

gevraagd om een bijdrage in radio- of tv-programma’s die een

betrokkenen op de departementen hebben veel waardering

internationaal vraagstuk agenderen. Hoewel de AIV als zodanig

voor de wijze waarop het secretariaat zijn taken vervult.

dan niet in de kijker staat, stralen deze optredens wel af op de

De secretarissen verzetten veel en kwalitatief hoogstaand

AIV en zorgen zij voor een groter bereik van de adviezen.

operationeel en redactioneel werk en zijn daarmee essentieel
voor het functioneren van de AIV.

Zowel de AIV zelf als zijn opdrachtgevers vinden een diverse
samenstelling van de raad en permanente commissies van

Desondanks vinden veel respondenten – zowel stafleden als

groot belang. Echter, het imago van de AIV is er nog steeds een

raads- en commissieleden en betrokkenen op de departementen

van een ‘grijze herenclub’. Met een meer diverse samenstelling

– de positie van het secretariaat kwetsbaar. Hiermee doelt men

ontstaat er meer ruimte voor het inbrengen van vernieuwende

voornamelijk op de verhouding van werkdruk in relatie tot de

ideeën en het stellen van dwarse vragen en dat komt de

beschikbare capaciteit van het secretariaat. Momenteel is het

kwaliteit van de adviezen ten goede, is de gedachte. Een

secretariaat beperkt in staat om nieuwe projecten op te pakken

aantal opdrachtgevers vindt het bovendien van belang dat ook

met het oog op de ontwikkeling van de AIV, naar eigen zeggen

kritische geluiden over Europa en het buitenlands beleid van

door een gebrek aan capaciteit. Door de geringe omvang van

Nederland die in de maatschappij en politiek te horen zijn, in

de staf is de werkdruk voor secretarissen van de AIV relatief

de AIV vertegenwoordigd zijn.

hoog in vergelijking met andere adviesraden. Daarnaast is het
functioneren van de permanente commissies en de kwaliteit

6

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur bestaat naast
tien raadsleden ook uit drie junior raadsleden

7

Inclusief twee managementondersteuners.

8

Inclusief één web redacteur, één stagiaire en twee managementondersteuners.

9

De Raad voor Cultuur beschikt tevens over een extra team van
adviseurs (meer dan vijftig) die de Raad bijstaan op een aantal
specifieke onderwerpen en jaarlijks terugkerende thema’s.

10

Enkel (brief)adviezen zijn opgenomen in deze berekening. Andere eindproducten,
zoals bijvoorbeeld (voor)studies en (kennis)notities, zijn niet meegenomen.

van de adviezen sterk afhankelijk van de persoon die de
secretarisrol vervult.
De secretaris van de CVV wordt voor een periode van drie jaar
vanuit het ministerie van Defensie gedetacheerd bij de AIV. Drie
secretarissen zijn voor de duur van vier tot zeven jaar vanuit het
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Ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst bij de AIV. Deze
constructie moet volgens vertegenwoordigers van het ministerie
van Buitenlandse Zaken tegen het licht worden gehouden,
omdat er onduidelijkheid is over wie het secretariaat formeel
aanstuurt. Hierdoor spelen vragen op over de inschaling en
eventuele volgende stappen in de carrière.

Norm:
De capaciteit van de AIV (mensen, middelen, structuren en
processen) is passend voor het realiseren van de beoogde
publieke waarde.
Conclusie:
De raad en permanente commissies bestaan uit leden met
kennis, kunde en statuur. De geïnformeerde discussies die
de leden met elkaar voeren, elk vanuit hun eigen invalshoek,
vertalen zich in gedegen en gezaghebbende adviezen over
complexe vraagstukken.
De getrapte structuur van de AIV maakt dat alleen leden van
de raad zelf de adviezen over de bühne brengen. De enorme
deskundigheid die in de permanente commissies aanwezig
is, wordt hierdoor in onze ogen onvoldoende ingezet bij het
invullen van met name de maatschappelijke functie van de
AIV.

De AIV heeft de afgelopen jaren ingezet op een meer
diverse samenstelling van raad en permanente commissies.
Hier kunnen verdere stappen in worden gezet; zo zijn
vrouwen en mensen met een migratieachtergrond nog niet
evenredig vertegenwoordigd. De permanente commissies
zijn verjongd, maar de raad heeft nog altijd een imago van
‘grijze herenclub’. In de vernieuwde sollicitatieprocedure kan
extra prioriteit worden gegeven aan het verder diversifiëren
van de raad en – in mindere mate – de commissies.
Het secretariaat levert kwalitatief hoogstaand werk op
alle aspecten van het adviesproces; van het notuleren van
vergaderingen tot het schrijven van adviezen. De beperkte
omvang van het secretariaat maakt de AIV wel kwetsbaar.
Er is weinig tot geen ruimte om extra taken op te pakken,
zoals het uitdragen van de adviezen of interne projecten.
De doorwerking van de adviezen en de maatschappelijke
functie van de AIV (zie hoofdstuk 2) komen hiermee onder
druk te staan. Deze kwetsbaarheid vraagt om strategische
keuzes over de inzet van de secretarissen. Bovendien lijkt
er, op basis van de jaarlijkse onderbesteding, ruimte voor
inhuur van aanvullende capaciteit.

HOOFDSTUK 4

Bevindingen over
de waardeketen
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen weer over de
waardeketen: de wijze waarop de AIV zijn capaciteit inzet om
publieke waarde te realiseren. In de waardeketen onderscheiden we
de agendering van onderwerpen (paragraaf 4.1), de werkwijze van de
AIV (paragraaf 4.2), de resultaten die de AIV behaalt (paragraaf 4.3) en
het lerend vermogen van de AIV (paragraaf 4.4).
Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de norm(en) uit
het evaluatiekader die betrekking hebben op de waardeketen. We
trekken een conclusie over de mate waarin de AIV aan de norm(en)
voldoet, onderbouwd met feiten en beelden.
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4.1 Agendering

onderwerpen die zijn aangedragen door de AIV zelf. Er zijn geen
specifieke selectiecriteria vastgesteld waaraan onderwerpen

4.1.1 Feiten

op het werkprogramma moeten voldoen. Sinds 2020 heeft

De AIV brengt adviezen uit op verzoek van de regering of de

het werkprogramma van de AIV wel een centraal thema van

Staten-Generaal, dan wel uit eigen beweging. Als wettelijk

waaruit de verschillende adviezen voornamelijk worden bezien.

adviescollege dient de AIV jaarlijks een voorstel in met

In 2020 was dit centrale thema ‘Europa’.

adviesonderwerpen voor de komende jaren bij de meest
betrokken bewindspersonen. De minister van Buitenlandse

Een aantal onderwerpen staat al meerdere jaren op het rollend

Zaken stelt het werkprogramma vast en stuurt dit op de derde

werkprogramma. Voorbeelden hiervan zijn adviezen over de

dinsdag van september naar de Eerste en Tweede Kamer.

geopolitieke rol van Turkije, de toekomst van mensenrechten
en conflictpreventie. Naar aanleiding van het werkprogramma

In 2017 heeft de AIV in samenspraak met de ministeries van

vindt jaarlijks een overleg plaats tussen de AIV en de vaste

Buitenlandse Zaken en Defensie een wijziging aangebracht ten

Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken Europese Zaken,

aanzien van het werkprogramma. Waar dit voorheen jaarlijks

Defensie en de Algemene commissie voor Buitenlandse Handel

na overleg met de meest betrokken departementen en in de

en Ontwikkelingssamenwerking.

permanente commissies werd vastgesteld, is in navolging
van een aanbeveling uit de vorige evaluatie besloten om een

4.1.2 Beelden

meerjarig rollend werkprogramma in te voeren. Ieder jaar wordt

De vraagstukken waarover de AIV advies uitbrengt worden

het werkprogramma geactualiseerd met nieuwe onderwerpen.

over het algemeen ervaren als relevant met betrekking tot het
buitenlands beleid. Gesprekspartners uit alle geïnterviewde

Het opstellen van het werkprogramma begint met een overleg

groepen geven aan dat de adviezen vraagstukken behandelen

binnen de permanente commissies. Hier worden potentiële

waarvoor terugkerende aandacht nodig is op de politieke

adviesonderwerpen geïdentificeerd, waarna via ambtelijk overleg

agenda. Daarnaast zijn de respondenten van de enquête positief

deze onderwerpen worden geagendeerd voor bespreking in de

over de mate waarin de AIV aansluit op actuele vraagstukken.

adviesraad. De AIV draagt een conceptwerkprogramma voor
aan de bewindslieden, waarna het uiteindelijk wordt vastgesteld

82% van de respondenten geeft aan het (zeer) eens te zijn met

door de minister van Buitenlandse Zaken.

de stelling dat de adviezen van de AIV aansluiten bij actuele
vraagstukken.

Het meerjarige werkprogramma van de AIV dient gedurende
het jaar als basis voor de specifieke adviesaanvragen van de

In Tabel 5 zijn de enquêtevragen ‘9. De AIV agendeert de juiste

departementen. In Bijlage 7 is te zien hoe het (rollende)

onderwerpen/vraagstukken’ en ‘4. Waar bent u werkzaam?’

werkprogramma zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door

tegen elkaar afgezet. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de

de dialoog die de AIV onderhoudt met zijn opdrachtgevers,

verschillende groepen respondenten de aansluiting op actuele

bestaat het uiteindelijke werkprogramma zowel uit

vraagstukken waarderen.

onderwerpen die zijn ingebracht door de opdrachtgevers, als

Ministerie

Overig,
publieke sector

Wetenschap

Maatschappelijke
organisatie

Bedrijfsleven

Media

Overig, niet
publieke sector

Niet
werkend

Oneens

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Neutraal

11%

50%

39%

0%

29%

50%

50%

13%

89%

50%

39%

25%

71%

50%

50%

67%

Zeer eens

0%

0%

22%

50%

0%

0%

0%

13%

Weet ik niet /
geen mening

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

4%

Eens

Tabel 5

Aansluiting AIV op actuele vraagstukken
(Op basis van enquêtevraag 9: De AIV agendeert de juiste onderwerpen / vraagstukken,
uitgesplitst naar in welke sector respondenten werkzaam zijn (N=76).
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De resultaten laten zien dat er bij respondenten werkzaam

Zeker omdat het Directoraat-Generaal voor Buitenlandse

bij ministeries steun is voor de stelling dat de AIV de juiste

Economische Betrekkingen al meerdere jaren onderdeel uit

onderwerpen agendeert, alhoewel geen respondent het

maakt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het rollend

‘zeer eens’ is met de stelling. Volgens het maatschappelijke

werkprogramma biedt op dit moment weinig ruimte voor

middenveld is de keuze van onderwerpen die geagendeerd

nieuwe onderwerpen.

worden door de AIV sterker, met als kanttekening dat een
kwart van de respondenten geen zicht of mening heeft over de

De agenderende functie van de AIV kan volgens de

agenderen van de juiste onderwerpen door de AIV.

opdrachtgevers winnen aan relevantie als maatschappelijke
organisaties beter aan de voorkant worden betrokken bij

De huidige vorm van het rollend werkprogramma, waarin

de vraagarticulatie en adviesaanvragen. Tegelijkertijd geven

adviesonderwerpen voor de aankomende jaren voor een deel

maatschappelijke organisaties aan dat zij de relevantie van de

vastgelegd zijn, biedt continuïteit maar leidt ook tot een

huidige adviezen onderschrijven. Een enkele gesprekspartner

afnemende mate van flexibiliteit. Zeker in combinatie met

uit het maatschappelijk middenveld geeft aan betrokken te

de lange doorlooptijd van adviestrajecten. Dit geven zowel

zijn bij de formulering van potentiële vraagstukken van een

respondenten van de AIV als de opdrachtgevers aan. Enkele

permanente commissie. Dit sluit aan bij de wens van de AIV

gesprekspartners van de ministeries wijzen op het risico van een

om meer externe partijen uit het maatschappelijk middenveld

gebrek aan ruimte voor ongevraagde- of spoedadviesaanvragen

te betrekken bij het formuleren van het werkprogramma. Het

wegens het volle en meerjarige werkprogramma. Daarnaast

betrekken van dergelijke externe partijen in het selectieproces

is er een risico dat belangrijke vraagstukken doorschuiven

van adviesonderwerpen gebeurt echter niet structureel.

vanwege de drukke agenda, zoals het geval was bij de vraag om
een advies over de geopolitieke rol van Turkije. De ministeries
waarderen dat de input van de AIV om vraagstukken te
agenderen de laatste jaren toeneemt. Hoewel de nieuwe aanpak
omtrent het werkprogramma moet resulteren in een snellere
totstandkoming en scherpere adviesvragen, geven interne
gesprekspartners aan dat specifieke adviesaanvragen gebaseerd
op het werkprogramma nog geregeld lang op zich laten wachten
en breed zijn opgezet.
Voor de permanente commissies is het onduidelijk hoe het
werkprogramma feitelijk tot stand komt; welke maatstaven de
adviesraad en departementen hanteren in het selectieproces en
hoe vraagstukken op het werkprogramma prioriteit krijgen. Dit
proces wordt als bureaucratisch en niet transparant ervaren.
De AIV maakt weinig gebruik van de mogelijkheid om
ongevraagd advies te geven. Interne respondenten geven
hiervoor twee mogelijke oorzaken aan. Ten eerste sluit de AIV
vanuit zijn taakstelling graag aan bij bestaande vragen vanuit de
opdrachtgevers. De verwachting is hierbij dat de doorwerking
van de adviezen dan ook groter is. Ten tweede is er gegeven
de capaciteit beperkt ruimte voor ongevraagde adviezen. Aan
(extra) adviezen op eigen initiatief wordt op dit moment
binnen de AIV geen prioriteit gegeven.
Zoals gezegd worden de onderwerpen van de AIV als relevant
omschreven, maar er leeft de behoefte onder opdrachtgevers
om onderwerpen zoals economische veiligheid structureel toe te
voegen aan het werkprogramma van de AIV.

Norm:
De AIV weet tot een gedragen selectie van
adviesonderwerpen te komen die bijdragen aan de publieke
waarde.
Conclusie:
De vraagstukken waarover de AIV advies uitbrengt worden
over het algemeen ervaren als relevante vraagstukken met
betrekking tot het buitenlands beleid van Nederland.
De AIV maakt weinig gebruik van de mogelijkheid om
ongevraagd advies te geven. Achterliggend hierbij is
dat de AIV aan wil sluiten bij de vraagstelling van zijn
opdrachtgevers en tevens scherpe keuzes maakt in de
prioritering van adviesonderwerpen.
De overstap die de AIV in 2017 heeft gemaakt van een
jaarlijks werkprogramma naar een meerjarig rollend
werkprogramma waarin de onderwerpen voor adviezen
worden vastgelegd, zorgt voor continuïteit en overzicht
van mogelijke toekomstige adviezen. Het rollend
werkprogramma biedt echter op dit moment weinig
flexibiliteit en ruimte voor nieuwe onderwerpen, terwijl
opdrachtgevers wel de behoefte hebben om onderwerpen
zoals economische veiligheid structureel toe te voegen aan
de agenda.
Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de selectiecriteria
waarop adviezen uit het werkprogramma worden gekozen
om te behandelen.
De agenderende functie van de AIV kan volgens
gesprekspartners winnen aan relevantie als
maatschappelijke organisaties beter aan de voorkant
worden betrokken bij de vraagarticulatie en
adviesaanvragen.
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4.2 Werkwijze

d. In de vierde fase stelt de commissie het conceptadvies
vast. Hierna wordt het besproken en vastgesteld door de

4.2.1 Feiten
Werkwijze bij een adviestraject

raad.
4. Het advies wordt opgestuurd naar de opdrachtgevers.

Doorgaans werkt elke permanente of gecombineerde commissie

Daarnaast wordt het advies verspreid onder het netwerk

aan één adviestraject tegelijk. Adviestrajecten nemen meestal zes

van de AIV en gedeeld via de website, twitter en LinkedIn.

tot negen maanden in beslag.

Na publicatie van het advies wordt een lunchlezing
op het ministerie van Buitenlandse Zaken of een

De AIV heeft zijn werkwijze bij adviestrajecten in 2019

publieksbijeenkomst georganiseerd.

gewijzigd.
5. De regering is verplicht om binnen drie maanden na
Waar de raad adviezen voorheen besprak bij binnenkomst van

publicatie van het advies een schriftelijke reactie op te

de adviesaanvraag en bij vaststelling van het adviesrapport, is

stellen. Zodra de kabinetsreactie is ontvangen, wordt deze

dit naar aanleiding van een interne besluitvorming in 2018

besproken in de raad.

uitgebreid met een startnotitie11 aan het begin en een twee/
derde-notitie tegen het einde van een adviestraject.

6. Sinds 2020 voert de commissie een korte evaluatie uit.
De hoofdpunten hieruit worden besproken in de raad.

Adviestrajecten verlopen langs zes fasen:
1

1. De AIV ontvangt de adviesaanvraag van de
bewindspersonen. Het secretariaat verspreidt de aanvraag

2
Vaststellen
aanpak

Opstellen
conceptadvies
langs drie fasen

Publicatie en
communicatie

Kabinetsreactie

Evaluatie

onder de permanente commissies en deelt de aanvraag via
de website, twitter en LinkedIn.

4

2. Tijdens een raadsvergadering wordt de adviesaanvraag
ingekaderd en geduid. De raad besluit welke permanente

Figuur 4

of gecombineerde commissie het adviestraject voor haar

3

Ontvangen
adviesaanvraag

5

6

Stroomschema van de werkwijze
rondom een adviestraject.

rekening neemt.
Enkele richtlijnen die de AIV hanteert voor zijn adviezen zijn:
3. Het advies wordt langs vier fasen opgesteld:
a. In de verkenningsfase wordt informatie verzameld

•

Een advies bestaat uit een woord vooraf, een samenvatting,

en stelt de commissie de startnotitie op. Deze wordt

maximaal tien helder en scherp geformuleerde

besproken en vastgesteld door de raad.

aanbevelingen, een analyse en bijlagen.

b. In de tweede fase wordt het advies uitgewerkt aan
de hand van gesprekken met externe deskundigen12.

•

Voor adviesrapporten streeft de AIV naar een maximum

Vervolgens worden de verzamelde data uitgewerkt tot

aantal pagina’s van 30 tot 40 (16.000-22.00 woorden)

globale hoofdstukken.

exclusief bijlagen en maximaal tien aanbevelingen.

c. In de derde fase wordt een twee-derde notitie opgesteld
welke bestaat uit de belangrijkste bevindingen, een
globale beantwoording van de adviesvragen, voorlopige
aanbevelingen, beoogde infographics, voorziene
communicatieactiviteiten, globale inhoud van de
hoofdstukken en een indicatie van de conclusies.

11

De startnotitie bestaat uit een analyse van de achtergrond van de
adviesaanvraag, een beschrijving van de politieke context, voorziene
gesprekspartners, voorziene aanbevelingen, een planning, de
taakverdeling en een opzet voor het communicatieplan.

12

In de vorm van interviews, ronde tafelbijeenkomsten,
workshops, expertmeetings en werkbezoeken.

•

Briefadviezen bevatten maximaal acht pagina’s of 3.0004.000 woorden exclusief bijlagen en vijf aanbevelingen.
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Bijeenkomsten

gesprekspartners geven aan dat, hoewel de samenwerking

Om meer bekendheid te geven aan adviezen worden regelmatig

vooral praktisch van aard is, deze als prettig en constructief

seminars georganiseerd in samenwerking met organisaties

wordt ervaren. De samenwerking met de CAVV vindt meer

als Instituut Clingendael of het Nederlands Genootschap

structureel plaats, vaak wanneer beide partijen worden gevraagd

voor Internationale Zaken (NGIZ). Naast bijeenkomsten

aan een adviesvraag te werken. Gesprekspartners beoordelen

rondom adviestrajecten organiseert de AIV elk najaar een

deze samenwerking als prettig en gelijkwaardig van aard en

themabijeenkomst over een (actueel) onderwerp rondom het

benadrukken de rol die de voorzitters van beide adviesraden

buitenlands beleid. Hiervoor worden alle leden en voormalige

hierin spelen.

leden van de AIV en de permanente commissies uitgenodigd.
Om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat

Hoewel commissieleden positief zijn over de mogelijkheid

over het Nederlands buitenlandbeleid organiseert de AIV sinds

externe deskundigheid aan adviestrajecten toe te kunnen

2020 de Wellenstein-lezing. Hiermee streeft de AIV naar het

voegen indien dit ontbreekt, zijn ze kritisch op de beperkte

agenderen van actuele Europese en internationale vraagstukken

mogelijkheden vanuit de AIV om externe deskundigheid te

en het stimuleren van het politieke en maatschappelijke debat.

kunnen belonen terwijl zij wel veel waarde toevoegen aan het
advies.

4.2.2 Beelden
Leden van de AIV zijn overwegend positief over de huidige

Leden van de permanente commissies stellen ook een

werkwijze. Kennis en expertise van commissie- en raadsleden

kritische kanttekening bij de verhouding tussen de raad en de

wordt volgens betrokkenen doorgaans goed ingezet. 63% van de

commissies. Het blijft volgens betrokkenen van belang om bij

respondenten van de enquête beoordeelt de samenwerking

het finaliseren van adviezen de inhoudelijke afstemming tussen

tussen de adviesraad, permanente commissies en het

de raad en verantwoordelijke commissie te versterken.

secretariaat positief tot zeer positief. De samenwerking tussen
de adviesraad, permanente commissies en het secretariaat

De opdrachtgevers hebben het idee dat minder ‘traditionele’

wordt het minst sterk beoordeeld door de respondenten die

meningen over het buitenlands beleid doorgaans minder

werkzaam zijn in het domein van ontwikkelingssamenwerking,

goed gehoord worden tijdens interne discussies van de AIV.

zoals weergegeven in Figuur 5.

Ook identificeren sommige externe gesprekspartners een
gebrek aan aansluiting van de adviesrapporten op de praktijk.

Dit beeld wordt bevestigd tijdens de interviews. Leden van de

Hoewel de meeste gesprekspartners het aansluiten van de AIV-

permanente commissies en de raad zien het secretariaat als een

rapporten waarderen door de brede ervaringen van de raads-

essentieel onderdeel binnen de huidige werkwijze.

en commissieleden in verschillende domeinen die raken aan
internationale vraagstukken, stellen ambtelijke gesprekspartners

Ook de samenwerking van de AIV met zusteradviesraden

dat sommige rapporten van de AIV gebrekkig aansluiten op de

zoals de ROB en ACVZ wordt positief beoordeeld. Externe

dagelijkse (beleids)praktijk van de onderwerpen waarover ze

100%
90%
80%
70%
60%
50%
Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Weet ik niet / geen mening

40%
30%
20%
10%
0%
Europese integratie
Figuur 5

Mensenrechten

Vrede en Veiligheid

Ontwikkelingssamenwerking

Enquêtevraag 27:De samenwerking tussen de adviesraad, permanente commissies en het secretariaat
verloopt goed, uitgesplitst naar in welke domeinen respondenten werkzaam zijn (N=60).
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gaan. Uit de enquête blijkt dat 59% van de respondenten vindt
dat meer stakeholders uit de praktijk betrokken moeten worden.
Overigens is 57% van de respondenten van mening dat de AIV
tijdens zijn adviestrajecten de juiste stakeholders betrekt.
Gesprekken over de vraagstukken voor het werkprogramma
vinden voornamelijk op ambtelijk niveau plaats. Zowel vanuit
de gesprekken met de AIV als met de departementen wordt
waarde gehecht aan een meer structurele en intensievere
betrokkenheid op politiek-strategisch én hoog-ambtelijk niveau
bij het formuleren van de adviesonderwerpen en -aanvragen.
De minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wijzen
bovendien ook op de meerwaarde van een jaarlijks overleg
tussen de raadsleden en de bewindspersonen.
Een aantal permanente commissieleden stelt hiernaast dat
het buitenlands beleid (in toenemende mate) ook andere
departementen raakt dan Buitenlandse Zaken en Defensie.
In hun ogen zou de AIV zich in zijn advisering ook tot hen
moeten kunnen richten. Het AIV-secretariaat geeft hierover
aan dat andere departementen door BZ en Defensie regelmatig
worden betrokken bij het opstellen van adviesaanvragen en
kabinetsreacties, en dat de AIV in het kader van adviestrajecten
regelmatig vertegenwoordigers van andere departementen
uitnodigt voor een informatief gesprek.

Norm:
De werkwijze van de AIV draagt bij aan de beoogde
resultaten en publieke waarde
Conclusie:
Leden van de AIV, de permanente commissies en het
secretariaat geven aan over het algemeen tevreden te zijn
over de werkwijze. De twee extra tussentijdse besprekingen
tussen de permanente commissie en de raad tijdens
het adviestraject hebben gezorgd voor een verbeterde
samenwerking tussen Raad en commissies. Het blijft
volgens betrokkenen van belang om bij het finaliseren van
adviezen de inhoudelijke afstemming tussen de raad en
verantwoordelijke commissie te versterken.
In de werkwijze van de AIV speelt het secretariaat een
essentiële rol. Binnen de permanente commissies
vervult een secretaris zowel analytische, redactionele,
organisatorische als administratieve werkzaamheden.
Deze werkwijze is kwetsbaar omdat de adviezen hiermee
sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de secretaris;
veel verschillende vaardigheden van de secretaris worden
gevraagd; en de continuïteit in het gedrang komt door de
doorwisseling van secretarissen.
Een aandachtspunt voor de AIV is om meer mensen uit de
praktijk en mogelijk andere relevante departementen aan te
sluiten tijdens het adviestraject.
De samenwerking met de opdrachtgevers is in orde, maar
kan verbeterd worden. Zowel opdrachtgevers als de AIV zien
toegevoegde waarde aan een meer gestructureerd overleg
op politiek-strategisch niveau.
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4.3 Resultaten

De typering van de AIV-adviezen is eenduidig gegeven door de
gesprekspartners:

4.3.1 Feiten
•
Output

De redeneringen in de adviezen zijn consistent, de analyse is
volledig en van hoge kwaliteit.

In de evaluatieperiode 2015-2020 heeft de AIV 25 reguliere
adviesrapporten uitgebracht, waarvan vier op eigen initiatief

•

De adviezen geven een kwalitatief hoogstaand

zijn geschreven. Verder zijn drie van de 25 reguliere

totaaloverzicht van de inzichten rondom het onderwerp van

adviesrapporten uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer.

advisering.

Hiernaast heeft de AIV in diezelfde periode acht briefadviezen
uitgebracht, waarvan één advies op verzoek van de Tweede

•

Per advies is de mate van concreetheid van de conclusies en

Kamer en vier op eigen initiatief. Het overgrote deel van de

aanbevelingen verschillend, maar er wordt altijd aansluiting

adviezen van de AIV wordt dus opgesteld op verzoek van de

gezocht bij de beleidspraktijk.

regering. Sinds 2020 hanteert de AIV nieuwe richtlijnen over de
omvang van de adviezen. Hierdoor is de omvang van de

•

adviezen vanaf 2020 fors teruggebracht.

De adviezen van de AIV vormen een helder antwoord op de
behoefte van de opdrachtgevers.

De AIV brengt ruim één regulier advies per commissie per jaar

•

Naar aanleiding van de vorige evaluatie heeft de AIV de

uit. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen is weergegeven

opzet, structuur, omvang en vormgeving van de adviezen

in Bijlage 6. Met ingang van 2020 heeft de AIV de nieuwe

gewijzigd. De adviezen worden echter nog altijd ervaren

afspraken over de omvang van de adviezen. Hierdoor is de

als lijvig, wat met name in het politieke debat voor minder

omvang van de adviezen fors teruggebracht.

doorwerking zorgt.

4.3.2 Beelden

•

De aansluiting op het politieke proces kan versterkt worden.
Hierbij gaat het zowel om de manier hoe de adviezen

Output

worden gecommuniceerd als de timing van de adviezen.

Het overgrote deel van geïnterviewden waardeert de adviezen
als van hoge kwaliteit. Dit blijkt ook uit de enquête, waarin

Hieronder lichten we de beelden bij een aantal van deze

84% van de respondenten aangeeft dat zij het ‘eens’ of ‘zeer

elementen in meer detail toe.

eens’ zijn met de stelling dat de inhoudelijke kwaliteit van de
adviezen hoog is. Er is minder overtuiging bij de respondenten

De timing van de publicatie van een advies wordt gezien als

van de enquête of de adviezen ook innovatief zijn en state of the

een belangrijke factor in de mate van doorwerking in het

art wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten verlenen:

publieke debat en bij de opdrachtgevers. Opdrachtgevers zien

hier is 55% het mee ‘eens´ of ‘zeer eens’ tegenover 25%

een stijgende lijn in de timing van adviezen, maar wel ruimte

‘neutraal’, 14% ‘oneens’ en 3% ‘zeer oneens’.

voor verbetering. Zo kwam het briefadvies over internationaal
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klimaatbeleid in het zomerreces van 2019 uit, waardoor er

uiteenlopende kennis en expertise wat leidde tot een rijk advies.

relatief weinig maatschappelijke en politieke aandacht voor was.

Tevens was dit advies een briefadvies wat betekende dat de

Een ander voorbeeld van timing die ongunstig uitpakt is in de

lengte van het advies beknopt was.

maand december, toen in 2019 bijvoorbeeld het advies ‘Asiel en
Migratie in en naar Europa’ werd gepubliceerd.

Aandacht voor verspreiding, adressering
en nazorg van adviezen

De timing is onderhevig aan de capaciteit van het secretariaat

De noodzaak voor structurele communicatie expertise bij de

en volgens de respondenten lukt het in veel gevallen niet om

AIV is meermaals onder de aandacht gebracht. Met name om de

de adviezen goed te timen. Volgens de geïnterviewden komt

verspreiding van de adviezen te versterken. Op die manier kan

dit mede door een grote werkdruk bij het secretariaat en kan

de doorwerking in het bredere politiek-maatschappelijke debat

hierdoor de timing niet strategisch worden uitgevoerd. Zo is het

strategischer worden vormgegeven. Commissieleden geven aan

geen staande praktijk om gelijktijdig een Engelse vertaling van

dat het verspreiden van adviezen in de media nu te ‘ad hoc’

het adviesrapport te publiceren.

gebeurt en dat er sprake is van toevaltreffers als een advies
succesvol door de media wordt opgenomen. Gesprekspartners

Verder wordt er wisselend gesproken over de balans tussen

geven aan dat de prominente leden in de raad voor meer

reguliere adviezen en briefadviezen, zowel bij de interne als

nazorg kunnen zorgen door tv-optredens of interviews in de

externe stakeholders. Briefadviezen worden geprezen omdat ze

krant. Ook zou het voor commissieleden toegestaan moeten

toegankelijker zijn en meer op de actualiteit kunnen inspelen,

worden om actiever de media op te zoeken. Daarentegen is

maar men waardeert de volledigheid, nuance en expertise in

de zichtbaarheid volgens respondenten nu beperkt tot een

reguliere adviesrapporten. Een aantal respondenten willen graag

persbericht, terwijl er veel communicatiemiddelen zoals

meer briefadviezen zien maar anderen vinden deze neigen naar

podcasts, seminars, infographics en dergelijke mogelijk zijn.

‘politieke actionisme’.
Enkele respondenten gaven aan dat de keerzijde van de goede
aansluiting van de beleidspraktijk en bij de opdrachtgevers
het innovatieve en ‘luis-in-de-pels’ karakter van de AIVadviezen in de weg staat. Dit heeft zowel te maken met de
interactie tussen de AIV en de opdrachtgevers, als met de
achtergronden van de mensen die bij de AIV betrokken zijn.
Over de bondigheid en leesbaarheid van de rapporten bestaat
een tweezijdig beeld. Enerzijds blijkt uit de interviews en
enquête dat de adviezen van de AIV over de afgelopen 5 jaar
bondiger en beter leesbaar worden opgesteld dan voorheen.
Hierin speelt ook de nieuwe lay-out van de rapporten een rol.
Anderzijds wordt aangegeven dat de adviezen van de AIV nog
steeds té lang zijn en dat dit vaak een negatieve invloed heeft op
de doorwerking.
Best practice
Het Covid-19 advies werd door veel gesprekspartners benoemd
als een best practice van de AIV. Een belangrijk element hiervan
was dat het advies werd geschreven op verzoek van de Tweede
Kamer, waarbij het politieke momentum sterk was. Er was ook
een concrete vraagstelling die bijdroeg aan het een resultaat met
conclusies en aanbevelingen dat goed aansloot bij de behoefte
van regering en parlement. Vanuit de AIV werd aangegeven
dat dit advies is geschreven door een aantal raadsleden met

Norm:
De AIV produceert resultaten die aansluiten bij de
adviesbehoefte van de opdrachtgevers en bij politiekmaatschappelijk relevante vraagstukken, en hanteerbaar
zijn voor de brede doelgroep.
Conclusie:
De adviezen zijn de belangrijkste resultaten van de AIV. In
de periode 2015-2020 heeft de AIV 33 adviezen uitgebracht,
waaronder 8 briefadviezen. Per jaar wordt per commissie
ongeveer één regulier advies uitgebracht. In vergelijking
met andere adviesraden is dit gemiddeld.
Adviezen worden getypeerd als kwalitatief hoogwaardig,
volledig en consistent. Externe partijen hechten waarde
aan concrete conclusies en aanbevelingen die aansluiten
bij de beleidspraktijk. Voor de opdrachtgevers voldoen de
adviezen van de AIV aan hun behoefte. De adviezen van
de AIV worden door de respondenten nog steeds als lijvig
ervaren, ondanks dat de verbeteringen in communicatie en
vormgeving van de adviezen zijn opgevallen. Met ingang
van 2020 heeft de AIV de nieuwe afspraken over de omvang
van de adviezen. Hierdoor is de omvang van de adviezen fors
teruggebracht. Een betere timing van de publicatie van de
adviezen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de AIV.
Het Covid-19 advies wordt genoemd als een best practice van de AIV. Belangrijk hierbij was dat er een politiek
momentum was; een concrete vraagstelling met daaropvolgende concrete conclusies en aanbevelingen; inhoudelijke
bijdragen vanuit de gehele AIV waren ingebracht; en als
laatste een beknopt en toegankelijk rapport was.
De AIV heeft beperkt andere resultaten dan adviesrapporten
opgeleverd, terwijl er voor die producten zoals factsheets die
zijn uitgebracht wel veel waardering was.
Het gebruik en de impact van sociale media is nog erg
beperkt.
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4.4 Lerende organisatie

de professionalisering van de communicatie, vormgeving, het
aanpassen van de werkwijze en een nieuwe procedure voor de

4.4.1 Feiten

werving van nieuwe leden voor de adviesraad en de permanente

De AIV is middels de Kaderwet adviescolleges verplicht om

commissies. Zo is onder andere afgesproken een korte evaluatie

ten minste elke vier jaar een zelfevaluatieverslag op te (laten)

(max. 1 A4) op te stellen na afloop van een adviestraject. De

stellen. De AIV is driemaal eerder geëvalueerd, tweemaal door

resultaten van deze interne evaluaties worden op hoofdlijnen

een externe partij en eenmaal heeft de AIV een interne evaluatie

met de raad gedeeld. Een deel van de beoogde doelstellingen is

uitgevoerd.

gerealiseerd, namelijk:

De meest recente evaluatie is uitgevoerd door de Kwink groep

•

over het tijdvak 2006-2014. Hierin werd geconcludeerd dat de

Werving van nieuwe raad- en commissieleden:
-

Maximering van het aantal benoemingstermijnen tot

adviesraad een belangrijke rol speelt in onafhankelijke, gedegen

twee periodes voor meer diversiteit in en vernieuwing

en relevante advisering over het buitenlands beleid, dat de raad

van de raad en permanente commissies;

onafhankelijk en deskundig opereert en dat de adviezen van de

-

AIV van hoge kwaliteit zijn. De volgende aanbevelingen werden

economische expertise;

aangedragen om de directe en indirecte doorwerking van de

-

adviezen te vergroten:
•

Betere invulling aan de veranderde adviesbehoefte.

Werving van een aantal commissieleden met
Publicatie van vacatures in landelijke dagbladen en op
sociale media met aansluitend een sollicitatieprocedure.

•

Meer aandacht voor de raadsleden door de invoering van
profielpagina’s, persoonlijke aandacht in het jaarverslag en

•

Vergroting van diversiteit en economische expertise bij

individuele blogs.

nieuwe benoemingen.
•
•

Herijking van het werkprogramma.

Herijking werkprogramma: in samenspraak met de
departementen is overgegaan tot de invoering van een
meerjarig rollend werkprogramma.

•

Verhoging van de kwaliteit van de adviezen door het
bondiger maken van de adviezen, een meer aansprekende

•

Verhoging van de kwaliteit van de adviezen door het

opmaak en vormgeving en meer gebruikmaken van visuele

bondiger maken van de adviezen, een meer aansprekende

ondersteuning.

opmaak en vormgeving door onder andere visuele
ondersteuning: opzet, structuur, omvang en vormgeving van

•

Introductie van andere adviesproducten.

•

Meer aandacht voor de verspreiding en nazorg van adviezen.

de adviezen zijn met ingang van 2020 ingrijpend gewijzigd.
•

Meer aandacht voor de verspreiding en nazorg van de
adviezen: nieuwe website/inzet sociale media, webinars, en

In navolging van deze evaluatie is in samenspraak met het

verschillende persconferenties/persgesprekken.

ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Defensie besloten tot de invoering van een meerjarig ‘rollend’

•

werkprogramma, zoals besproken in paragraaf 4.1 Ook heeft de

Nieuwe werkwijze rond adviestrajecten door de introductie
van startnotities en twee derde-notities.

AIV de werkwijze bij de totstandkoming van adviezen aangepast,
zoals eerder besproken in paragraaf 4.2.

•

Nieuwe huisstijl, volledige vernieuwde website en overgang
van de website naar platform Rijksoverheid Online.

Verder heeft de AIV naar aanleiding van de vorige externe
evaluatie en interne discussies in 2018 onder het motto ‘De
AIV (beter) op de kaart’, besloten de werkwijze, positionering

•

Organisatie van de eerste publiekslezing, de AIVWellensteinlezing.

en communicatie van de AIV onder de loep te nemen met als
doel: de vergroting van het bereik en de impact van de AIV-

De AIV is nog niet toegekomen aan het uitbrengen van

adviezen, meer bekendheid voor de adviezen en een duidelijker

alternatieve adviesproducten, afgezien van de publicatie van een

positionering van de rol van de adviesraad. Vervolgens is de

factsheet en een animatiefilmpje van het advies ‘Digitalisering

raad in de afgelopen evaluatieperiode aan de slag gegaan met

en jeugdwerkgelegenheid in Afrika’. De invoering van een
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registratiesysteem voor de monitoring van de doorwerking van
de adviezen is nog niet gerealiseerd. Ook is de beschrijving
van het beoogde doel van specifieke adviezen nog geen vast
onderdeel van de startnotitie. Het voornemen in ‘AIV (beter)
op de kaart’ om jaarlijks een gesprek aan te gaan met leden
van de Eerste en Tweede Kamer is nog niet in praktijk gebracht.
Dat geldt ook voor intensivering van het overleg met de
departementen over het werkprogramma en bij de publicatie
van een advies.

4.4.2 Beelden
Volgens interne stakeholders heeft de nieuwe werkwijze van de
AIV geholpen in de borging van de aanbevelingen van de vorige
evaluatie. Uit de interviews blijkt echter wel dat een deel van de
doelstellingen (nog) niet zijn opgenomen in de werkwijze van
de AIV.
Zo worden de doelstellingen uit het document gezien als
ambities voor de toekomst die momenteel nog niet volledig
worden uitgevoerd, mede door een gebrek aan mankracht.
Zo zijn de jaarlijkse overleggen met de bewindslieden van de
departementen en leden van de commissie voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste
Kamer niet bewerkstelligd.
Opdrachtgevers geven wel aan dat op het gebied van
communicatiemiddelen, opmaak en de bondigheid van
rapporten, de aanbevelingen uit de vorige evaluatie wel zijn
opgepakt.

Norm:
De AIV leert, zowel in projecten (ervaringsleren) als
overkoepelend (systematisch leren), door te monitoren,
reflecteren en evalueren.
Conclusie:
In de uitwerking van de aanbevelingen uit de vorige
evaluatie ter versterking van de AIV zijn in de periode 20152020 vooral interne processen ‘aan de achterkant’ in gang
gezet. Zo heeft de AIV op het gebied van communicatie en
vormgeving veel in gang gezet, onder meer met de nieuwe
huisstijl, nieuw vormgegeven adviezen en website. Op het
gebied van diversiteit zijn ontwikkelingen geweest, met
name over het aantrekken van meer vrouwen en mensen
met een economische achtergrond. Voor het interne
werkproces zijn de plannen wel ontworpen, maar in de
praktijk worden die nog beperkt uitgevoerd, grotendeels
vanwege een gebrek aan capaciteit. Zo lukt het de AIV
(nog) niet goed om een deel van de doelstellingen uit ‘AIV
(beter) op de kaart’ te realiseren, zoals het uitbrengen van
alternatieve adviesproducten en het bespreken van adviezen
met de hoog ambtelijke vertegenwoordiging of de minister
om de kernboodschap en aanbevelingen toe te lichten.
Veel van de aanbevelingen die in 2014 door de Kwink groep
zijn gedaan en die in de nieuwe werkwijze van de AIV in 2019
verder zijn uitgewerkt, zijn nog steeds relevant en er is een
impuls nodig om in de komende vijf jaar echt stappen te
zetten. Hierbij is het een kwestie van prioriteiten stellen en in
te zetten op de acties die de meeste impact opleveren voor
de AIV om zijn doelstellingen beter te behalen.
De periodieke evaluaties lijken een belangrijk leermoment
voor de AIV te vormen. Tussentijds wordt binnen de
organisatie met name geleerd rondom specifieke
adviestrajecten. Een positieve ontwikkeling zijn de interne
evaluaties die door de commissies worden gehouden. De
resultaten hiervan worden op hoofdlijnen met de raad
gedeeld, maar niet met de opdrachtgevers besproken. Hier
liggen kansen.
Een andere manier om te leren als organisatie is door van
peers te leren, in dit geval andere adviesraden. Vanuit de
gesprekken met andere adviesraden blijkt dat de relatie
tussen de adviesraden goed is maar vooral ad hoc, waarbij
niet op structureel met elkaar leren wordt ingezet.

HOOFDSTUK 5

Bevindingen over
legitimiteit
In dit hoofdstuk geven we onze bevindingen weer over legitimiteit:
de wijze waarop de AIV invulling geeft aan zijn wettelijke taak en het
draagvlak voor de AIV onder de belangrijkste stakeholders.
Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de norm(en) uit het
evaluatiekader die betrekking hebben op legitimiteit. We trekken
een conclusie over de mate waarin de AIV aan de norm(en) voldoet,
onderbouwd met feiten en beelden.
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5.1 Invulling van de wettelijke taak

5.1.2 Beelden
Het beeld dat alle gesprekspartners hebben over in welke

5.1.1

Feiten

mate de AIV de Kaderwet adviescolleges en de Wet op de AIV

Adviescolleges hebben een bijzondere positie in onze

naleeft, is positief. Het belang van de wettelijke taak staat niet

democratie. In de Kaderwet adviescolleges wordt de taak van

ter discussie, noch de wijze waarop de AIV hier invulling aan

adviescolleges als volgt omschreven: Een adviescollege adviseert

geeft. Interne gesprekspartners wijzen erop dat de verplichte

op schriftelijk verzoek van Onze Minister of van een van beide

kabinetsreactie op basis van de Kaderwet adviescolleges

kamers der Staten-Generaal (art. 17) en kan Onze Minister uit

essentieel is voor de doorwerking van de adviezen, zoals

eigen beweging adviseren (art. 18). Artikel 24 van de Kaderwet

besproken in paragraaf 2.1.

bepaalt daarnaast dat de verantwoordelijke minister binnen drie
maanden na ontvangst van een adviesrapport zowel de Eerste

Vrijwel alle gesprekspartners noemen onafhankelijkheid – zoals

als Tweede Kamer op de hoogte stelt van zijn standpunt over dit

beschreven in de Kaderwet adviescolleges – als één van de

advies.

belangrijkste waarden van de AIV. De leden van de adviesraad
en permanente commissies geven aan dat deze onafhankelijke

De AIV is per 1 januari 1998 bij Wet op de AIV ingesteld als

rol cruciaal is voor de uitvoering van hun taak. Zowel leden van

onafhankelijk adviescollege. Artikel 2 beschrijft de taak van de

de commissies als opdrachtgevers geven aan dat het belangrijk

AIV:

is die onafhankelijke positie te bewaken, ook wanneer wordt

De raad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-

ingezet op samenwerking tussen de AIV en de departementen,

Generaal te adviseren over internationale vraagstukken, in het

bij bijvoorbeeld de voorbereiding van adviezen of opstellen van

bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en

het werkprogramma.

veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.
Norm:
De AIV opereert binnen de kaders van de wetgeving.

De structuur van de AIV is wettelijk vastgelegd: de raad stelt uit
zijn midden vier permanente commissies in en kan aanvullend per
commissie maximaal vijftien andere personen benoemen (art. 3, lid
1 en lid 2). De huidige invulling van de commissies past binnen
dit kader.
Leden van de adviesraad worden volgens de Kaderwet
adviescolleges op voordracht van de Ministerraad bij Koninklijk
Besluit benoemd en leden van de permanente commissies bij
ministeriële beschikking. Voorts stelt de Kaderwet dat bij de
benoeming van de raad gestreefd dient te worden naar een
evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot
etnische of culturele minderheidsgroepen (art. 12, lid 3) en dat
leden benoemd dienen te worden vanwege hun deskundigheid
op de beleidsterreinen waarop het adviescollege betrekking
heeft.
De benoemingen verlopen volgens wettelijk voorschrift. In
het streven naar een diverse samenstelling van de raad en
permanente commissies heeft de AIV haar wervingsbeleid
aangepast, zoals ook beschreven is in paragraaf 3.1.1.

Conclusie:
Zoals vastgesteld in de Kaderwet adviescolleges, dienen
adviescolleges de regering te adviseren over wetten en
regels of over het beleid. Tevens geven ze gevraagd of
ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede
Kamer. Het belang van de taak van de AIV zoals beschreven
in de Wet op de AIV staat niet ter discussie, noch de wijze
waarop de AIV hier uitvoering aan geeft. De AIV voert zijn
taak binnen de wettelijke kaders uit. De onafhankelijkheid
van de AIV wordt door gesprekspartners genoemd als het
belangrijkste kenmerk van dit functioneren.
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5.2 Draagvlak

het opstellen van zijn adviezen én het uitdragen daarvan zich –
waar relevant – ook tot andere ministeries kunnen richten.

5.2.1 Beelden
Bij het evalueren van het draagvlak voor de AIV is onderscheid

Leden van het parlement hebben behoefte aan adviezen op

gemaakt tussen twee doelgroepen:

vernieuwende vraagstukken. Enkele parlementsleden zijn
bovendien kritisch op de verbondenheid van de AIV met de

•

De ‘smalle’ doelgroep; deze bestaat uit regering en

departementen. Doordat ambtenaren nauw betrokken zijn bij

parlement, op basis van het wettelijke kader.

de totstandkoming van een advies, zou er weinig ruimte zijn om
echt onafhankelijk en vernieuwend te adviseren.

•

De ‘brede’ doelgroep; deze bestaat naast regering
en parlement ook uit alle andere deelnemers aan en

De adviezen zelf worden geroemd om hun gedegenheid, maar

afnemers van het politiek-maatschappelijke debat (zoals de

de timing ervan in het beleids- en politieke proces kan, ondanks

wetenschap, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven

de verbetering die de afgelopen periode is ingezet, soms nog

en de media).

beter. Ook mist men in sommige adviezen een concreet
handelingsperspectief. Verder geven gesprekspartners uit het

Smalle doelgroep

parlement aan dat zij geregeld niet goed op de hoogte gesteld

De smalle doelgroep is overwegend en in toenemende mate

worden van nieuwe adviesrapporten.

tevreden met de AIV. Adviezen zijn de laatste jaren bondiger
geworden en de aansluiting op de beleidscyclus is verbeterd.

Tot slot zien de opdrachtgevers in toenemende mate een rol
weggelegd voor de AIV in het publieke debat om de complexe

De unieke multidisciplinaire samenstelling van de AIV draagt

materie waarover de raad adviezen uitbrengt, toe te lichten aan

bij aan het draagvlak voor de AIV-adviezen. Deskundigen met

een groter publiek.

een achtergrond in de diplomatie, politiek, het bedrijfsleven, de
wetenschap, de krijgsmacht en de ambtelijke wereld, die elk hun

Brede doelgroep

eigen expertise meebrengen in de advisering, maken van de AIV

Uit de gesprekken met de brede doelgroep komt een positief

een toonaangevend orgaan op het gebied van internationale

beeld over de AIV. Dit beeld wordt bevestigd door de enquête,

vraagstukken. Hierbij benoemen opdrachtgevers expliciet de

zoals te zien is in Figuur 2. Verreweg het grootste deel van de

bijzondere combinatie van wetenschap en beleid. De weten-

respondenten vindt de AIV een gezaghebbend instituut.

schappers die zitting hebben in de AIV zijn volgens de opdrachtgevers zonder uitzondering toonaangevend in hun vakgebied en

Respondenten uit de brede doelgroep vinden de rol van de AIV

de beleidsmakers zijn allemaal vooraanstaand geweest in hun

duidelijk afgebakend, zowel ten opzichte van andere adviesraden

beleidsterrein, bijvoorbeeld als minister of directeur-generaal.

als ten opzichte van denktanks. De AIV heeft volgens hen een
belangrijke rol in het Nederlandse kennisdebat over internationale

In de interviews onder de smalle doelgroep zijn ook zaken

betrekkingen en het buitenlandbeleid, mede vanwege de sterke

benoemd die het draagvlak voor de AIV zouden kunnen

vertegenwoordiging van de wetenschap in de raad en commissies.

vergroten. Dit begint aan de voorkant, bij het opstellen
van het werkprogramma. Door engagement te zoeken op

Bovendien geven gesprekspartners uit het maatschappelijk

dg-niveau bij het formuleren van adviesonderwerpen voor het

middenveld aan dat zij de adviezen goed kunnen gebruiken

werkprogramma, ontstaat er meer betrokkenheid bij de adviezen

bij beleidsbeïnvloeding en het informeren van hun achterban.

op strategisch niveau. Dit vergroot de kans op (instrumentele)

Overigens is er de meeste steun voor de AIV-adviezen die aanslui-

doorwerking van de adviezen.

ten op de beleidspraktijk en uitvoerbare aanbevelingen bevatten.

Daarnaast zien opdrachtgevers en permanente commissieleden
dat vraagstukken die (ook) ‘vakdepartementen’, zoals OCW,
LNV en EZK, raken, steeds meer internationaliseren. Hoewel de
AIV primair adviseert aan de ministers van Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel en
Defensie, zou de raad bij het opstellen van zijn werkprogramma,
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Het overwegend positieve beeld wordt grotendeels bevestigd in
de enquête. Hieruit krijgt de AIV een goede beoordeling op het
betrekken van de juiste stakeholders in het adviesproces binnen
alle vier domeinen van de permanente commissies, zoals
weergegeven in Figuur 7.
In het domein ontwikkelingssamenwerking is er minder
steun voor de stelling dan in de andere domeinen. Dit
is opvallend, omdat uit de gesprekken juist bleek dat het
maatschappelijk middenveld juist regelmatig wordt betrokken
bij de adviestrajecten van de COS en ook tevreden is over deze
betrokkenheid.
Tenslotte is de bredere doelgroep kritischer over de
communicatie en uitingsvormen van de AIV. Gesprekspartners
geven aan geregeld niet goed op de hoogte te worden gesteld
van nieuwe adviesrapporten. Zij moedigen een update van
de communicatiestrategie aan en zien graag dat de AIV de
rapporten intensiever inzet in het publieke debat.

Norm:
Er is draagvlak voor de AIV als zodanig en voor zijn adviezen
onder de ‘smalle’ en ‘brede’ doelgroep.
Conclusie:
De AIV kan onder zowel zijn opdrachtgevers als bij bredere
doelgroep, zoals maatschappelijke organisaties, rekenen op
draagvlak. Er is brede steun voor de adviesraad, zijn taak en
de gedegen wijze waarop hij hier uitvoering aan geeft.
De smalle doelgroep waardeert de AIV als een
gezaghebbend orgaan op het gebied van internationale
vraagstukken met een unieke multidisciplinaire
samenstelling. Er zijn een aantal mogelijkheden om de
steun voor de AIV verder te vergroten: het betrekken
van Directeuren-Generaal bij het opstellen van het
werkprogramma, het (nog) beter timen van de adviezen in
het beleids- en politieke proces en het verder concretiseren
van het handelingsperspectief. Het parlement zou
graag zien dat de AIV meer adviezen op vernieuwende
vraagstukken uitbrengt.
Ook onder de brede doelgroep, waaronder de wetenschap,
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de
media, is er steun voor de AIV. Volgens hen kan de AIV
vooral aan draagvlak winnen door meer in te zetten op
communicatie over de adviezen.
Zowel de opdrachtgevers als de bredere doelgroep zouden
graag zien dat de AIV een prominentere rol gaat spelen in
het maatschappelijke debat.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Weet ik niet / geen mening

40%
30%
20%
10%
0%
Europese
integratie
Figuur 7

Mensenrechten

Vrede en
Veiligheid

Ontwikkelingssamenwerking

Enquêtevraag 28: In het adviesproces betrekt de AIV de juiste stakeholders,
uitgesplitst in de domeinen waarin respondenten actief zijn. (N=82)

HOOFDSTUK 6

Beantwoording
onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de twee
hoofdonderzoeksvragen die de AIV heeft gesteld.
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6.1 Onderzoeksvraag 1:
Hoe heeft de AIV gefunctioneerd
tussen 2015 en 2020 in het licht
van zijn wettelijke taakstelling?

gestructureerd overleg op politiek-strategisch niveau over zowel
het werkprogramma, de adviesaanvraag als het uiteindelijke
advies. Ook onze gesprekspartners uit de Eerste en Tweede
Kamer hebben aangegeven behoefte te hebben aan een
dergelijk strategisch gesprek aan de voorkant (aansluiting

De wettelijke taakstelling van de AIV luidt als volgt: de raad

op kennisagenda’s) en de achterkant (politiek-strategische

heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal

doorwerking van een advies).

te adviseren over internationale vraagstukken, in het bijzonder
met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid,

Het is niet in alle gevallen vast te stellen of de AIV-adviezen

ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

de gewenste doorwerking hebben, omdat niet voor elk advies
duidelijk is welk doel er mee wordt beoogd (instrumenteel,

De AIV heeft tussen 2015 en 2020 33 adviezen uitgebracht

agenderend, politiek-strategisch, informerend). Onze

over internationale vraagstukken. De adviezen zijn grotendeels

gesprekspartners hebben verschillende voorbeelden genoemd

uitgebracht op aanvraag van de regering. Vier adviezen kwamen

van adviezen met veel of juist minder doorwerking. Daarnaast

er op verzoek van de Tweede Kamer. Vanuit de Eerste Kamer zijn

hebben wij voor vier casusadviezen (één per permanente

er geen adviesaanvragen gekomen.

commissie) verdiepend gekeken naar de doorwerking. Op basis
van deze beelden en eigen analyse concluderen we dat de mate

De thema’s waarop de AIV behoort te adviseren zijn belegd

van doorwerking wisselt per advies, en binnen de adviezen per

in vier permanente commissies die allen een kwalitatief

aanbeveling.

hoogstaand niveau hebben en een brede representatie van
bestuur, wetenschap en praktijk vormen. De aandacht van de

De meeste adviezen hebben in enige mate instrumentele

AIV wordt consequent gelijkelijk verdeeld over deze thema’s:

doorwerking. Dit betekent dat het kabinet enkele aanbevelingen

gemiddeld komt er één regulier advies per commissie per jaar

uit een advies overneemt, soms in aangepaste vorm.

uit.
Wat betreft agenderende doorwerking zijn er een aantal good
De werkwijze van de AIV is grondig en gedegen. Dit vertaalt

practice adviezen, maar opdrachtgevers zien ook kansen om

zich in doorwrochte adviezen die een totaaloverzicht bieden van

vaker nieuwe vraagstukken te agenderen. In de afstemming

het betreffende vraagstuk. De extra tussentijdse besprekingen

met de departementen over het werkprogramma zou de AIV

tussen de permanente commissie en de Raad ten tijde van

expliciet nieuwe thema’s ter bespreking kunnen inbrengen en

een adviestraject hebben de interne aansluiting verbeterd,

hierop input kunnen vragen. Overigens is het op dit moment

al verdient dit bij het finaliseren van de adviezen blijvende

al mogelijk om buiten het werkprogramma om nieuwe

aandacht. In de periode van evaluatie is een stijgende lijn te

onderwerpen toe te voegen, en dit gebeurt zo nu en dan ook.

zien in zowel de bondigheid als de timing (aansluiting op de
beleidscyclus en politieke agenda) van de adviezen. Om de

Politiek-strategische doorwerking zien we bij alle AIV-

doorwerking van de adviezen verder te vergroten is het van

adviezen terug in de zin dat Tweede Kamerleden moties

belang deze stijgende lijn voort te zetten.

en amendementen indienen naar aanleiding van de
kabinetsreacties op de adviezen om hun eigen politieke

Het secretariaat speelt binnen de AIV een essentiële rol. In

standpunten te legitimeren. Uit onze gesprekken blijkt dat

vergelijking met andere adviesraden is de capaciteit van de

Tweede Kamerleden verschillende behoeften hebben – van

AIV beperkt. Dit, in combinatie met de gedegen werkwijze

doorwrochte en gedegen adviezen tot actuele en beknopte

en het grote aantal adviezen dat de AIV uitbrengt, maakt dat

adviezen. Over het algemeen zien we dat adviezen met politiek-

het secretariaat onder druk staat. Er is weinig capaciteit om

strategische doorwerking aansluiten bij actuele onderwerpen

bijvoorbeeld interne projecten en de nazorg voor adviezen op te

(zoals Covid-19) en/of aandacht krijgen in de media (waarbij

pakken.

berichtgeving in de media over een advies aanleiding is voor het
stellen van Kamervragen).

De samenwerking tussen de AIV en de betrokken
departementen tijdens een adviestraject verloopt naar behoren.

Daar waar adviezen van de AIV leiden tot nieuwe inzichten

Om de doorwerking van de adviezen te vergroten zien zowel

in het Europese krachtenveld of tot wijzigingen van de

de AIV als de betrokken departementen meerwaarde in een

Nederlandse positie bij Europese vraagstukken, is er sprake
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van internationale doorwerking van de adviezen. Buitenlandse

In zijn vergadering van 5 oktober 2018 heeft de raad ten

ambassadeurs stellen hun hoofdsteden over dergelijke adviezen

aanzien van de positionering van de AIV herbevestigd primair

op de hoogte. Een sprekend voorbeeld van internationale

in te zetten op zijn wettelijke taak. Uit de evaluatie blijkt echter

doorwerking is advies #104 ‘De wil van het volk? Erosie van

dat het merendeel van de betrokkenen binnen de AIV (d.w.z.,

de democratische rechtsstaat in Europa’. De AIV – en daarmee

in de permanente commissies) en daarbuiten (d.w.z., bij

Nederland – liepen met dit advies voorop in Europa en de EU

opdrachtgevers en andere externe stakeholders) meerwaarde

heeft het advies gebruikt in haar beleidsontwikkeling op het

ziet in een bredere positionering. Het belang van de wettelijke

thema rule of law. Concluderend stellen we dat de AIV tussen

taak van de AIV staat niet ter discussie, maar daarnaast zien

2015 en 2020 naar behoren heeft gefunctioneerd in het licht

betrokkenen ook een maatschappelijke functie voor de AIV.

van zijn wettelijke taakstelling.

Een gezaghebbend en onafhankelijk adviesorgaan als de AIV
is bij uitstek in de positie om het maatschappelijk debat over

6.2 Onderzoeksvraag 2:
Hoe beoordelen de
opdrachtgevers (departementen
en parlement) en andere
externe partijen de AIV?

internationale vraagstukken te entameren en te voeden met
objectieve analyses, stelt men.
Na de evaluatie in 2015 heeft de raad besloten in te zetten op
de professionalisering van de communicatie over de adviezen en
de AIV. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen; de mediaaandacht voor de AIV-adviezen is in de periode van de evaluatie

Zowel de opdrachtgevers van de AIV als andere externe partijen

(2015-2020) toegenomen ten opzichte van de periode daarvoor,

(maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van het

zowel in de breedte als in de diepte (d.w.z., zowel wat betreft

bedrijfsleven en de media) maakten in hun beoordeling van de

het aantal media dat over AIV-adviezen bericht als het totaal

AIV onderscheid tussen de advisering door de AIV aan regering

aantal berichten waarin AIV-adviezen vermeld worden). Het

en parlement enerzijds, en de maatschappelijke functie van

merendeel van onze gesprekspartners aan opdrachtgeverszijde

de AIV anderzijds. Met de maatschappelijke functie wordt de

en bij andere externe partijen herkent de door de AIV geleverde

rol van de AIV bedoeld in het entameren en voeden van het

inspanningen in de afgelopen periode om de communicatie

maatschappelijk debat en het informeren van het publiek over

over de adviezen te versterken. Toch liggen er ook kansen om de

internationale vraagstukken.

maatschappelijke functie te versterken.

Over de advisering door de AIV zijn zowel de opdrachtgevers als
andere betrokkenen overwegend positief. De AIV wordt breed
erkend als een gezaghebbend orgaan. Dit gezag berust op de
gedegen adviezen die de AIV uitbrengt en de multidisciplinaire
samenstelling, kennis en ervaring van de leden van de raad
en permanente commissies. De kwaliteit van de adviezen is
daardoor hoog. Respondenten benadrukken de unieke positie
van de AIV als onafhankelijk adviesorgaan voor regering en
parlement over internationale vraagstukken. Hiermee is de
raad complementair aan kennisinstellingen die zich met
dezelfde thematiek bezighouden maar zich vooral richten op het
maatschappelijk middenveld of de wetenschap. Voor regering en
parlement heeft de AIV dus een duidelijke meerwaarde.

HOOFDSTUK 7

Aanbevelingen
Op basis van onze analyse en beantwoording van de
onderzoeksvragen blikken wij allereerst vooruit: wat is, nu en in de
toekomst, de strategische meerwaarde van de AIV?
Vervolgens komen wij graag met een aantal concrete aanbevelingen
die de AIV kunnen helpen zijn impact op het Nederlands buitenlands
beleid en (internationale) samenleving verder te vergroten. Waar
relevant sluiten we aan bij suggesties die in eerdere evaluaties zijn
gedaan.
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7.1

De blik vooruit: de strategische
meerwaarde van de AIV,
nu en in de toekomst

7.2 Vier concrete aanbevelingen aan
de AIV om zijn impact te vergroten
1. Maak een strategische keuze over de missie en strategie

De AIV levert publieke waarde doordat zij politiek-

van de AIV (vergroten publieke waarde en draagvlak)

maatschappelijke relevante en gezaghebbende adviezen over
internationale vraagstukken uitbrengt. De AIV onderscheidt

Om in de toekomst een relevant adviesorgaan te blijven, verdient

zich van andere partijen in Nederland die zich begeven op het

het aanbeveling om de publieke waarde die de AIV wil realiseren

terrein van buitenlands beleid doordat de adviesrapporten goed

te expliciteren. Dit kan in de vorm van een extern visiedocument

aansluiten bij de beleidspraktijk en de departementen van een

waarin de AIV zijn missie en strategie uitwerkt en bekrachtigt.

handelingsperspectief voorziet. Door zijn multidisciplinariteit
en de combinatie van wetenschap en beleid binnen de raad

Deze evaluatie kan als basis dienen voor de discussie over de stra-

en de permanente commissies is de AIV in staat om scherpe

tegische meerwaarde, missie en doelstelling binnen de AIV, met de

conclusies te trekken en concrete aanbevelingen te doen.

betrokken departementen, het parlement en met andere betrokkenen. Uit de evaluatie blijkt dat de opdrachtgevers een sterke

De rijkdom in kennis en expertise van de raad en commissies

behoefte hebben om meer op politiek-strategisch niveau met de

is een toegevoegde waarde die gekoesterd moet worden. De

AIV van gedachten te wisselen. De missie en strategie van de AIV

diversiteit in samenstelling van raad en commissies verdient

richting de toekomst is bij uitstek een onderwerp om in een der-

ook in de toekomst blijvend aandacht.

gelijk gesprek te agenderen. Ook is het verstandig om hierover met
het parlement en andere externe betrokkenen in gesprek te gaan.

De AIV weet een behoorlijk aantal kwalitatief hoogstaande
adviezen te produceren, zelfs met een in vergelijking met andere

De meerwaarde van het opstellen van een visiedocument zit

adviesraden beperkte staf. Het risico in de toekomst is dat

niet alleen in het product, maar ook in het proces. door het

de AIV haar ambities niet kan verhogen vanwege de geringe

creëren van draagvlak onder stakeholders met betrekking tot

capaciteit vanuit het secretariaat.

de strategische meerwaarde en de toekomstige strategische
positionering van de AIV. Dit zal ook bijdragen aan het

Wanneer we kijken naar de legitimiteit van de AIV zien we

vergroten van de impact van de AIV.

dat de AIV rechtmatig opereert; dat wil zeggen binnen zijn
wettelijke taak. Voor de uitvoering van de wettelijke taak is

De gemaakte keuzes over de missie en strategie geven vervolgens

onder de stakeholders breed draagvlak. Richting de toekomst

richting aan het werkprogramma: het type vraagstukken

spreken veel betrokkenen, zowel binnen de AIV als daarbuiten

dat de AIV agendeert, het type adviezen dat het levert en de

(opdrachtgevers en andere externe betrokkenen), de behoefte

productvorm die daarbij past. Hoe gaan we om met nieuwe

uit dat de AIV ook een meer maatschappelijke functie op

thema’s zoals economische of financiële veiligheid, digital

zich neemt. De adviesraad heeft een unieke positie om zijn

diplomacy en cybersecurity. Hoe is de verhouding tussen

diepgaande kennis van buitenlands beleid in te zetten om het

instrumentele, conceptueel/agenderende, politiek-strategische

maatschappelijk debat te entameren en hierin positie in te

en informerende adviezen? Passen daar (vooral) uitgebreide

nemen. De kruisbestuiving die kan voortkomen uit deze grotere

rapporten bij, of (ook) korte briefadviezen, factsheets,

maatschappelijke functie is van waarde: de adviezen van de AIV

discussiebijeenkomsten en andere adviesproducten?

vinden een breder publiek en ideeën en opvattingen vanuit de
maatschappij leveren een bijdrage aan het gedachtegoed van de

Per advies kunnen de beoogde typen doorwerking verschillen,

AIV. Wij onderschrijven de ontwikkeling van de AIV met een

en voor verschillende soorten vraagstukken kunnen verschil-

meer maatschappelijke functie ten volste.

lende soorten adviesproducten het meest passend zijn. Als
de AIV bij een adviesonderwerp vooral doorwerking in de zin
van agendasetting beoogt, hoort daar een gedegen analyse en/
of conceptualisering aan ten grondslag te liggen, waardoor de
vorm van een adviesrapport een logische keus is. Wil de AIV
echter een meer instrumentele rol aannemen en direct invloed
uitoefenen op het huidige beleid, dan verdient een adviesproduct met een concreet handelingsperspectief de voorkeur.
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2. Werk gericht aan het vergroten van de doorwerking
van de adviezen (vergroten publieke waarde)

•

Een communicatiestrategie bepalen en uitvoeren
Maak per advies een beknopt communicatieplan en voeg dit
als bijlage bij het conceptadvies ter bespreking in de raad. In

Wij zien verschillende manieren om de doorwerking van de

dit communicatieplan staat:

AIV-adviezen te vergroten.

-

het doel van het advies (zoals vastgesteld in de
startnotitie)

•

Inzicht verwerven in doorwerking van adviezen en hierop

-

een voorstel voor communicatieactiviteiten dat

acteren

aansluit op dit doel, aanvullend op de aanbieding

Het vergroten van de doorwerking van de adviezen begint

aan de bewindslieden en voorzitters en relevante

met inzicht in de huidige doorwerking. Geef daarom

vaste commissies van de Eerste en Tweede Kamer.

prioriteit aan het opstellen van een registratiesysteem

Bijvoorbeeld: een opinieartikel in een krant of

om daarmee de doorwerking goed in beeld te krijgen.

(vak)tijdschrift, een lunchbijeenkomst voor

Organiseer een jaarlijkse bespreking van de bevindingen in

betrokken ambtenaren op het departement, een

de vier permanente commissies en de raad, met als inzet het

publieksbijeenkomst, infographics, een podcast of een

opstellen van een actieagenda:

webinar. De organisatie van bijeenkomsten doet de

-

Welke acties zetten we in om de doorwerking van

AIV zoveel mogelijk samen met partners, zoals andere

specifieke adviezen te vergroten? Bijvoorbeeld door met

adviesorganen, kennisinstellingen of universiteiten, of

een factsheet een eerder uitgebracht advies opnieuw

debatcentra. Overweeg ook gedurende het adviestraject

onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer of

om met panels of sociale media bredere publieksgroepen

hierover actief de media op te zoeken.

te betrekken en actief om input te vragen.

-

Welke lessen kunnen we in zijn algemeenheid trekken
over de doorwerking van adviezen, en wat betekent dat

Informeer journalisten met de buitenlandportefeuille bij

voor onze activiteiten?

kranten, radio- en tv-programma’s proactief over welke
adviezen er in de pijplijn zitten en wanneer publicatie wordt

•

Expliciteren van de gewenste doorwerking per advies

verwacht;

De gewenste doorwerking van een advies hangt
vanzelfsprekend af van het vraagstuk en het doel van het

Overweeg om ook leden van de permanente commissies uit

advies. Wanneer die doelen meer geëxpliciteerd worden,

hoofde van hun commissie-lidmaatschap deel te laten nemen

wordt het ook beter mogelijk om de mate van beoogde

aan het publieke debat. Met name de commissies hebben de

doorwerking vast te stellen. Bijvoorbeeld: een advies dat

afgelopen jaren een meer diverse samenstelling gekregen en

als agenderend bedoeld is, hóeft geen instrumentele

kunnen de AIV en zijn adviezen daardoor uitdragen richting

doorwerking te hebben.

een breder publiek. Hierdoor kan bijvoorbeeld op universiteiten

Voer hiertoe op strategisch niveau de discussie met de

meer discussie worden gezocht vanuit de AIV, waardoor nieuwe

opdrachtgevers over hun behoefte voor AIV-adviezen.

ideeën tijdens een adviestraject kunnen worden opgedaan en

Spreek vanuit de raad op reguliere basis met de directeuren-

het uiteindelijke advies een agenderende werking kan hebben

generaal van de departementen, leden van de Vaste

voor verder onderzoek of debat. Bij bijeenkomsten waar wordt

Kamercommissies en/of een delegatie van senatoren.

opgetreden namens de AIV is het van belang dat de leden van

Sluit bijvoorbeeld aan op de kennisagenda’s van de Vaste

de AIV en de permanente commissies de lijn van de advies van

Kamercommissies van de Tweede Kamer.

de AIV uitdragen en toelichten.

Bepaal vervolgens bij de start van het adviestraject wat
het doel is van het advies (instrumenteel, agenderend/
conceptueel, politiek-strategisch, informerend) en wie de
doelgroep (departement of parlement vanuit de wettelijke
taak, maar in tweede instantie wellicht ook het bredere
maatschappelijke debat of de EU). Leidt daaruit af wat
voor adviesproduct het best passend is. Dit kan onderdeel
gemaakt worden van de startnotitie.
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3. Blijf inzetten op meer diversiteit in de samenstelling

of uitbreiding met junior-secretarissen die onderdelen van

van de raad en permanente commissies (versterken

het takenpakket van de secretaris (zoals het notuleren van

capaciteit)

vergaderingen, het proactief informeren van de media of het
organiseren van bijeenkomsten) voor hun rekening kunnen

Een diverse AIV zorgt voor blijvende relevantie van de raad

nemen. Voor de continuïteit van de AIV verdient het in dit

en aansluiting bij de politiek en samenleving. De afgelopen

geval de aanbeveling in te zetten op het versterken van de vaste

jaren heeft de AIV ingezet op de vertegenwoordiging van meer

capaciteit in plaats van tijdelijke inhuur.

vrouwen, meer verscheidenheid in culturele achtergrond en
leden uit het bedrijfsleven. De komende periode moet de AIV

Daarnaast zien wij een aantal mogelijkheden om, onafhankelijk

hier verder mee gaan en actief inzetten op het werven van leden

van de missie en strategie, het secretariaat te versterken:

voor de raad en/of permanente commissies met:
•
•

Maak onderscheid tussen type taken (inhoudelijk,

Een andere blik op de betrokkenheid van Nederland bij het

organisatorisch, communicatief, secretarieel) en prioriteer

buitenland. Zo is er in de Nederlandse samenleving een

deze aan de hand van de gekozen missie en strategie.

brede reikwijdte aan opvattingen over de rol van Nederland

-

Bezie of het mogelijk is om bepaalde taken (zoals de

in de Europese Unie, maar wordt deze maar in beperkte

organisatorische kant van bijeenkomsten) te beleggen

mate weerspiegeld in de samenstelling van de raad en de

bij de management ondersteuners.

permanente commissies. Evenzo kan de raad zijn voordeel

-

doen met meer betrokkenheid van mensen uit de praktijk

Er is voldoende budget voor incidentele externe inhuur,
maak hier meer gebruik van.

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
•
•

Versterk de communicatiefunctie. Dit advies geldt

Frisse blikken en innovatieve ideeën. De jarenlange staat

ongeacht de gekozen missie en strategie en kent een aantal

van dienst op het gebied van het buitenlands beleid

elementen, die afhankelijk van deze keuze meer of minder

zou niet voor álle leden als criterium moeten gelden.

prioriteit krijgen:

Hiervoor kan ook gedacht worden aan het instellen een

-

juniorraadslidmaatschap zoals de raad voor de leefomgeving

Communicatie met de departementen en de Eerste- en
Tweede Kamer over de timing en inhoud van adviezen.

en infrastructuur (Rli) heeft ingesteld.

-

Communicatie met journalisten over de timing en
inhoud van adviezen.

•

Expertise op het gebied van internationale economische

-

veiligheid bij de AIV en de permanente commissies om in te

Het organiseren van bijeenkomsten voor verschillende
doelgroepen.

spelen op de adviesbehoefte hierover bij de opdrachtgevers.

-

Het bijhouden en actief inzetten van de website, sociale
media, alerts, nieuwsbrieven e.d..

4. Versterk het secretariaat (versterken capaciteit)
•

Houd in samenspraak met de betrokken departementen de

Op basis van een scherp en (door de AIV en zijn

aansturing van het secretariaat tegen het licht, om meer

opdrachtgevers) gedeeld beeld van de gewenste publieke waarde

duidelijkheid ten aanzien van de formele aansturing te

kan de inzet van mensen en middelen worden bepaald. De AIV

verkrijgen.

heeft, in vergelijking met andere adviesorganen, een secretariaat
met een beperkte omvang, zeker ook gezien de geleverde output.
Effectieve inzet van de staf vraagt dus om het stellen van
prioriteiten en keuzes om ook dingen niet te doen.
Indien de strategische keuze wordt gemaakt om de
maatschappelijke functie onderdeel te maken van de missie van
de AIV, verdient het aanbeveling om in gesprek te gaan met de
ministeries van BZ en Defensie over uitbreiding van de vaste
capaciteit van het secretariaat. Er zijn verschillende varianten
mogelijk, zoals uitbreiding met een secretaris, specifieke
expertise (bijvoorbeeld op het gebied van communicatie) en/
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Suggesties om de doorwerking van de adviezen te vergroten
Vergroten van de instrumentele
doorwerking

Vergroten van de politiekstrategische doorwerking

Vergroten van de informatieve
doorwerking

• Betrek de departementen op
DG-niveau bij het opstellen van
het werkprogramma, dus aan de
voorkant van het proces. Agendeer
zowel de inhoudelijke vraagstukken
die een plek in het werkprogramma
dienen te krijgen als de timing van
de adviezen in de beleidscyclus.

• Betrek de Tweede Kamer en Eerste
Kamer bij het opstellen van het
werkprogramma:

• Wees als leden van de AIV zichtbaar
in de media en in het maatschappelijke debat, bijvoorbeeld door
middel van optredens bij praatprogramma’s of podcasts. Gebruik
hiervoor ook intensiever eigen communicatiemiddelen in zoals sociale
media en blogs op de website.

• Organiseer bij een departement-overstijgend vraagstuk een
werksessie met ambtenaren die
vanuit verschillende departementen meedenken over zowel de
vraagstelling als de landing van een
advies. Deze ambtenaren kunnen
bovendien informatie verschaffen
over het staand beleid en vragen
of discussies die spelen binnen
het betreffende departement
ten aanzien van het adviesonderwerp. Vanzelfsprekend hebben
deze ambtenaren geen invloed
op de inhoud van de adviezen:
bij inhoudelijke discussies van de
permanente commissie zijn de
ambtenaren dan ook niet aanwezig.
• Voor instrumentele doorwerking
is timing cruciaal: stem publicatie daarom zoveel mogelijk af op
lopende beleidstrajecten.
Vergroten van de conceptuele/
agenderende doorwerking
• Bekijk per advies of fase van het
adviestraject in welke mate de
betrokkenheid van beleidsambtenaren gewenst is. Dit kan zijn bij
een commissieoverleg of juist in
een aparte focusgroep. Daarbij is
het van belang scherp voor ogen te
hebben wat de AIV nodig heeft van
de opdrachtgevers: kaders voor de
adviesvraag of inhoudelijke beleidskennis ter verdieping van het
vraagstuk en komen tot concreet
handelingsperspectief.

• Voer hierover jaarlijks het gesprek
en zoek de aansluiting met de
kennisagenda’s van de Vaste
Kamercommissies van de Tweede
Kamer.
• Houd in het werkprogramma
ruimte voor één advies en één briefadvies op aanvraag van het parlement per jaar. Daag Kamerleden en
senatoren in de jaarlijkse gesprekken en bij de presentatie van
andere adviezen uit om van deze
ruimte gebruik te maken.
• Speel middels briefadviezen in op
de actualiteit.
• Maak van de management
samenvatting waar nu elk AIVadviesrapport mee begint, een
apart product, waar mogelijk met
ondersteunend visueel materiaal
(infographic, video, handout). Hier is
vanuit de Tweede Kamer behoefte
aan.
• Houd nauw contact met de griffie van de Tweede Kamer en de
politiek assistent van de verantwoordelijke bewindspersoon over
de planning en de inhoud van
adviezen. Voor politiek-strategische
doorwerking is timing cruciaal:
stem de publicatiedatum daarom
zoveel mogelijk af op de politieke
agenda.
• Breng eerder uitgebrachte adviezen opnieuw onder de aandacht,
bijvoorbeeld door middel van factsheets, of policy papers.

• Het gebruik van sociale media, met
name Twitter en LinkedIn kan zeer
versterkt worden. De komst van
een communicatieadviseur voor de
AIV zal hieraan bijdragen.
• Zorg voor een (vrijwel) gelijktijdige
Engelse vertaling van de adviezen
(of op zijn minst van de samenvatting), zodat deze eerder kan worden
gedeeld met ambassades in Den
Haag, de permanente vertegenwoordigingen van Nederland bij de
EU, VN en NAVO en de relevante
Nederlandse ambassades.
• Bied geïnteresseerden de mogelijkheid om zich via de website of sociale mediakanalen van de AIV aan te
melden voor een alert wanneer er
een nieuw advies is gepubliceerd.
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Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert
er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een
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mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op:
• Toekomst van werk en organisatie
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