
Beschrijving van de rol van jeugdambassadeur

Over deze rol

ONE heeft een netwerk van Global Activists - in Afrika, Europa en Noord-Amerika - die vechten
tegen extreme armoede en voorkombare ziektes. In Europa is het
ONE-Jeugdambassadeursprogramma een eenjarig vrijwilligersprogramma dat zijn [jaar
invoegen] jaar ingaat in Nederland en we zijn op zoek naar gepassioneerde activisten om zich
bij ons aan te sluiten voor 2022. Volgend jaar biedt een geweldige kans om met politieke
vertegenwoordigers te praten over het belang van vaccins in de strijd tegen voorkoombare
ziektes en COVID-19, de financiering van buitenlandse hulp, de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen, en nog veel meer. Als je vindt dat het uit de wereld helpen van
voorkombare ziektes overal prioriteit moeten krijgen, sluit je dan bij ons aan in de strijd tegen
extreme armoede!

Jeugdambassadeurs zijn koplopers van de ONE-campagne in het maatschappelijk middenveld
en daarbuiten. Zij voeren een verscheidenheid aan creatieve en innovatieve acties uit ter
ondersteuning van ons campagne- en belangenbehartiging werk. In totaal zullen er ongeveer
300 jeugdambassadeurs zijn in heel Europa, naast honderden anderen die deel uitmaken van
ons Global Activists-netwerk.

Het vrijwilligersprogramma loopt gedurende 2022, en elke ambassadeur krijgt een training,
toegang tot belangrijke evenementen, diepgaande beleid briefings en specifieke ondersteuning
van het campagneteam van ONE. Voorlopig zal een deel van de training, briefings en grote
evenementen waarschijnlijk online gebeuren. Afhankelijk van hoe de COVID-19-situatie zich
ontwikkelt, zullen we geleidelijk teruggaan naar vergaderingen en evenementen waarbij we
elkaar persoonlijk ontmoeten. Deze rol is een geweldige kans voor iedereen die meer betrokken
wil raken bij internationale ontwikkeling of die zijn vaardigheden wil ontwikkelen in het teweeg
brengen van verandering.

ONE Jeugdambassadeur zijn is geen voltijdse of betaalde rol. Het is een vrijwillige rol die niet
meer dan een paar uur per week van je tijd zal vragen. Jeugdambassadeurs zijn meestal tussen
de 16 en 30 jaar oud. Er is een openingsevenement, gelegenheid om andere Europese
jeugdambassadeurs te ontmoeten en een eindejaarsfeest, waarvoor je wordt uitgenodigd.
Vanwege de COVID-19 pandemie kan een deel van onze activiteiten online plaatsvinden. De
mogelijkheid voor persoonlijke activiteiten in 2022 zal regelmatig worden geëvalueerd aan de
overheidsrichtlijnen, naarmate die worden bijgewerkt.

Standaard taken
Jeugdambassadeurs krijgen toegang tot een aantal campagne- en
belangenbehartiging-instrumenten en -activiteiten, en krijgen ondersteuning bij het ontwerpen



en ontwikkelen van hun eigen actieplannen met het ONE-team. Er wordt van hen verwacht dat
ze een aantal acties uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot:

● (Online) vergaderingen met beleidsmakers en andere relevante doelgroepen: zoals de
premier, ministers en politieke partijen

● Het deelnemen aan online en offline evenementen, waaronder trainingen, conferenties
en debatten

● Sociale media gebruiken om mensen bewust te maken en aan te zetten tot verandering
● Coördinatie en organisatie van lokale evenementen en presentaties waar nodig en

mogelijk
● Brieven schrijven naar kranten en eventueel op radio of tv verschijnen
● Het publiek aanmoedigen om online en offline campagne acties te voeren

Waar we naar op zoek zijn
● Een passie voor onze missie om een einde te maken aan extreme armoede en een

interesse in internationale kwesties
● Aanwezigheid bij een introductie- en trainingsprogramma, waarschijnlijk online rond

februari/maart 2022
● Bereidheid om deel te nemen aan maandelijks vergaderingen (online en/of offline,

afhankelijk van de situatie in COVID-19) en deel te nemen aan acties via de sociale
media

● Goede communicatie en teamwork vaardigheden
● Vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden
● Vermogen om anderen aan te moedigen en te steunen
● Het vermogen om sterke organisatorische vaardigheden te ontwikkelen
● Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Engels

De taal die in het programma wordt gebruikt is Nederlands. Bij de aanwerving zal voorrang
worden gegeven aan degenen die voor de looptijd van het programma in Nederland wonen.

Wat wij aanbieden
● Een duidelijke doelstellingen- en takenlijst met een schriftelijk overzicht van de resultaten

na afloop van het programma
● Regelmatige online training op gebieden als campagne voeren, belangenbehartiging en

media
● Praktische vaardigheden en kennis over hoe druk op het publiek kan worden

uitgeoefend en over hoe verandering teweeg kan worden gebracht
● Deel uitmaken van een groep van ongeveer 40 Nederlandse jeugdambassadeurs en

een Global Activists-netwerk van meer dan 1000 mensen (uit Nigeria, Mali, Senegal, de
Verenigde Staten, Canada, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland
en Frankrijk).



● De mogelijkheid om deel te nemen aan spannende evenementen (voorlopig vooral
online)

● Mogelijkheden om in contact te komen met beleidsmakers
● Vergoeding van redelijke kosten tijdens diensttijd zodra de offline-activiteiten worden

hervat

We nemen alle geschikte kandidaten in overweging, zonder onderscheid tussen ras, huidskleur,
geloofsovertuiging, geslacht, land van herkomst, politieke overtuiging, seksuele geaardheid,
genderidentiteit, burgerlijke staat, invaliditeit, leeftijd of andere wettelijk beschermde
eigenschappen.

Gezien het grote aantal sollicitaties dat ONE ontvangt, danken wij alle kandidaten voor
hun belangstelling. Toch zal enkel contact worden opgenomen met diegenen die
geselecteerd zijn voor een gesprek.

Over ONE
ONE is een wereldwijde organisatie die campagne voert om extreme armoede en voorkombare
ziektes uiterlijk in 2030 een halt toe te roepen. Want alleen dan kan iedereen, waar ook ter
wereld, een waardig leven vol kansen leiden. Wij zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen
armoede er geen is van liefdadigheid, maar wel van rechtvaardigheid en gelijkheid. We lobbyen
bij politieke leiders in wereldsteden en voeren vlijmscherpe bewustwordingscampagnes. ONE
zet regeringen onder druk om, vooral in Afrika, méér te doen in de strijd tegen extreme armoede
en voorkombare ziektes. En we moedigen burgers aan hun overheden aan hun woord te
houden.
Bij ONE vragen we nooit om je geld, maar om je stem.


