
 

 

 
Binnenkort start de tiende editie van het ONE Jeugdambassadeursprogramma in Nederland. In 

2023 gaan we ons focussen op wereldwijde gezondheidszorg, internationale 

ontwikkelingssamenwerking, klimaat, en nog veel meer! Daarom zijn we op zoek naar 

gemotiveerde jongeren die ons team komen versterken! 

 
Het vrijwilligersprogramma start in maart 2023 en loopt tot het einde van het jaar. Als 

Jeugdambassadeur krijg je verschillende trainingen over het voeren van campagnes, het lobbyen 

van beleidsmakers en je krijgt de mogelijkheid om expertise op te doen rondom 

ontwikkelingskwesties. Daarnaast word je onderdeel van ons netwerk van ‘Global Activists’: je 

werkt samen met onze activisten in onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nigeria, 

Senegal, Mali, de VS en Canada. 

 
 

Wat doet een ONE Jeugdambassadeur? 

▪ Ontmoetingen met ministers, Kamerleden en politieke partijen 

▪ (Online) evenementen bijwonen, zoals lobbydagen, festivals en informatieavonden 

▪ Campagne voeren: in zowel je directe omgeving als daarbuiten, en op sociale media 

▪ Het organiseren van lokale evenementen en workshops (waar mogelijk) 

▪ Het schrijven van opiniestukken en het pitchen aan lokale en nationale media 

 
Wie zoeken we? 

▪ Onze missie om extreme armoede uit te bannen is iets waar je je hard voor maakt, en je wil je 
graag inzetten voor ontwikkelingssamenwerking 

▪ Je vindt het leuk om met andere vrijwilligers samen te werken, bent enthousiast en toont 

initiatief 

▪ Je kunt goed schakelen tussen je inzet voor ONE en je studie/werk 

▪ Je kunt je verstaanbaar maken in het Engels en vindt het niet erg om Engelstalige trainingen 

te volgen 

▪ Je woont in Nederland en spreekt vloeiend Nederlands 

▪ Je bent tussen de 18 en 35 jaar oud 

 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

▪ Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van campagne voeren, lobbyen en activisme 

▪ Je kunt interessante (online) trainingen bijwonen over ontwikkelingskwesties, zoals 
internationale klimaatfinanciering, die je helpen om voorbereid te zijn in je gesprekken met de 



 

media en beleidsmakers 

▪ Je wordt onderdeel van een groep enthousiaste Jeugdambassadeurs en ons netwerk van 

‘Global Activists’  – de perfecte mogelijkheid om met activisten zoals jij te werken 

▪ Je krijgt de kans om impactvolle acties te voeren, en politieke leiders ertoe te zetten hun 

beloften waar te maken 

▪ Je onkosten worden door ons vergoed 

 
We nemen álle geschikte kandidaten in overweging, zonder onderscheid tussen ras, huidskleur, 

geloofsovertuiging, geslacht, land van herkomst, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, 

genderidentiteit, burgerlijke staat, invaliditeit, of andere wettelijk beschermde eigenschappen. 

 

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. 


