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De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, 

jongeren en hun organisaties aanbelangen. De Vlaamse ministers vragen het advies van de Vlaamse Jeugdraad als 

zij beslissingen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Daarnaast brengt de Vlaamse Jeugdraad ook op 

eigen initiatief advies uit op Vlaams, maar ook op federaal en internationaal niveau. 

De Vlaamse Jeugdraad kan je, samen met De Ambrassade, WAT WAT en Waddist, terugvinden in de 

Leopoldstraat 25, 1000 Brussel. We zijn gelegen op wandelafstand (+- 7 min) van Brussel Centraal Station. Ook via 

tram, metro of bus kan je de locatie gemakkelijk bereiken. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en je kan je fiets binnen 

parkeren. Regelmatig komen we op deze plek bijeen.  

Een VN-jongerenvertegenwoordiger laat de stem van Vlaamse kinderen en jongeren bij de Verenigde Naties 

horen. Je gaat namens de Vlaamse Jeugdraad naar bijeenkomsten waar thema’s worden besproken die kinderen 

en jongeren aangaan. Jaarlijks worden twee VN-jongerenvertegenwoordigers verkozen, met elks hun eigen mandaat 

en thema, voor een periode van twee jaar. In het eerste jaar ben je ‘junior’ en in je tweede jaar ben je ‘senior’. 

Als jongerenlobbyist beïnvloed je de beslissingen die door beleidsmakers worden genomen, zowel in Vlaanderen en 

België als op internationaal niveau. Voor het formuleren van je standpunten pols je bij Vlaamse kinderen en jongeren 

naar hun mening en baseer je je op de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad. Je neemt deel aan interessante 

beleidsbijeenkomsten en seminaries, organiseert zelf participatieve evenementen en doet interessante 

contacten op! 

 

[De taken zullen verdeeld worden over de senior en junior jongerenvertegenwoordigers. We bekijken, na de 

verkiezing, wie het liefst welke taken op zich neemt. We houden graag rekening met je eigen voorkeuren.] 

• Je gaat naar belangrijke duurzaamheidstops als het High Level Political Forum (HLPF) 1  en/of de Conference of 

the Parties (COP)2. 

_________________ 

1 Dit VN-forum, dat elk jaar in New York bijeenkomt, heeft als taak politiek leiderschap rond duurzame ontwikkeling op te nemen, aanbevelingen te doen 

en de integratie van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Belangrijk is dat het forum toeziet op de implementatie van de SDG’s 

door de VN-lidstaten. 

2 Dit is een belangrijke bijeenkomst van alle landen die het VN-klimaatverdrag getekend heb. Ze komen samen om de uitvoering van het verdrag te 

evalueren en daarnaast nemen ze besluiten om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/wat-wij-doen
https://hlpf.un.org/
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
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• Je drukt samen met de VN-jongerenvertegenwoordiger van de Franstalige jeugdraad een jeugdige stempel op de 

discussies met beleidsmakers en andere stakeholders. 

• Je volgt de implementatie van de Agenda2030: Sustainable Development Goals (SDG’s) in België op. Je gaat met 

jongeren in gesprek over duurzame ontwikkeling en peilt naar hun meningen. 

• In Vlaanderen geef je presentaties over je werk en standpunten als VN jongerenvertegenwoordiger op 

evenementen en via de media (interviews, nieuwsartikel, opiniestukken). Ook via sociale media breng je verslag uit 

wanneer je op missie bent in het buitenland. 

• Je engageert je in de werkgroepen van de Vlaamse Jeugdraad (Klimaat, Gelijke Kansen of Goed in je vel) en 

brengt verslag uit op de Adviesraad en de werkgroep Internationaal. 

 

Huidig senior Anna Paeshuyse was aanwezig op de COP27 (november 2022), haar ervaring: 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/cop27-volgens-anna. Voormalig jongerenvertegenwoordiger Reine Spiessens 

was ter plaatse in Glasgow op de COP26 (november 2021): https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/wij-zijn-deel-van-

de-belgische-delegatie-op-cop26.  

Anna reisde voor het eerst sinds corona af naar de UN Headquarters in New York om het HLPF bij te wonen: 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/anna-reist-naar-new-york  

Huidig junior Simon Sterck woonde de Europe for Environment Ministerial Conference bij in Nicosia (september 

2022): https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/mijn-eerst-vn-conferentie-als-jongerenvertegenwoordiger-een-dubbel-

gevoel  

De VN-jongerenvertegenwoordigers schrijven feedback en advies over federale beleidsteksten zoals o.a. het 

Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling: https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/standpunt-federaal-plan-voor-

duurzame-ontwikkeling. 

  

[We zoeken een nieuwe junior. Daarnaast blijft de senior actief. Je moet dus niet aan alle criteria 100% voldoen. We 

zoeken diversiteit in onze jongerenvertegenwoordigersgroep.] 

 

Essentiële criteria: 

• Je bent tussen de 18 en 30 jaar. 

• Je kan voldoende tijd vrijmaken voor deze vertegenwoordiging (minimaal een paar uur per week). De 

buitenlandse missies duren twee weken (in New York of op de plek van de COP).  

• Je hebt ondernemingszin, neemt initiatief, kan overtuigen, kan goed samenwerken en ziet kansen. 

• Je bent bereid participatieve acties te organiseren en kinderen en jongeren te informeren via de website of 

sociale media over jouw werk. 

• Je spreekt makkelijk voor een groep en dit zowel in het Nederlands als het Engels. 

• Je bent sociaal, legt makkelijk contacten en bent bereid jouw netwerk uit te breiden. 

 

Mooi meegenomen: 

• Je bent goed op de hoogte van noden en belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. 

• Je kent de Vlaamse Jeugdraad, de missie en visie of je bent bereid deze te leren kennen. 

https://forumdesjeunes.be/
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/internationaal-beleid/verenigde-naties/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development
https://www.instagram.com/p/CjYFJwjvaZH/
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/werkgroepen
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/cop27-volgens-anna
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/wij-zijn-deel-van-de-belgische-delegatie-op-cop26
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/wij-zijn-deel-van-de-belgische-delegatie-op-cop26
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/anna-reist-naar-new-york
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/mijn-eerst-vn-conferentie-als-jongerenvertegenwoordiger-een-dubbel-gevoel
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/mijn-eerst-vn-conferentie-als-jongerenvertegenwoordiger-een-dubbel-gevoel
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/standpunt-federaal-plan-voor-duurzame-ontwikkeling
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/standpunt-federaal-plan-voor-duurzame-ontwikkeling
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/onze-missie-en-visie
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• Je hebt een grote interesse in  de  activiteiten van  de  Verenigde Naties rond duurzame ontwikkeling, SDG’s en 

andere relevante internationale politieke ontwikkelingen en kan deze makkelijk vertalen naar een jongerencontext. 

• Goede kennis van het Frans is een extra troef, omdat je samenwerkt met de Franstalige 

jongerenvertegenwoordiger.  

 

De  Vlaamse  Jeugdraad  zoekt  voor  deze  vertegenwoordiging  een enthousiaste jongere en verwacht een grote 

inzet. Maar wat kan je als VN jongerenvertegenwoordiger van ons verwachten? 

• Je hebt een mandaat van 2 jaar, je wordt ondersteund door de senior Jongerenvertegenwoordiger en de 

stafmedewerker van De Ambrassade. We zetten je op weg, informeren je over relevante beleidsontwikkelingen 

en geven je de nodige feedback en input (alsook via onze werkgroepen). 

• Je kan als jongerenvertegenwoordiger ervaring opdoen in beleidsbeïnvloeding, presentaties geven, artikelen 

schrijven, netwerken en samenwerken met jongeren in binnen- en buitenland. 

• Je krijgt de kans om interessante nationale en internationale beleidsoverleggen bij te wonen en een netwerk op te 

bouwen opeen VN-thema van jouw interesse. 

• Al je onkosten, zowel in binnen- en buitenland, worden vergoed door De Ambrassade. 

 

Wil jij jongerenvertegenwoordiger worden? Vul dan het online formulier in. De deadline voor kandidaturen is zondag 

29 januari, 23u59. 

 

1. We vragen je, na het indienen van het kandidatenformulier, een korte video door te sturen waarin je jezelf 

voorstelt (meer info volgt via mail). De jury maakt een eerste selectie op basis van de ingediende formulieren en 

je korte video. Bekijk het dus als een eerste selectiefase. 

 

2. We nodigen een grote groep geselecteerden uit om tijdens een namiddag elkaar en het mandaat beter te 

leren kennen door enkele opdrachten. We bepalen een datum op basis van jouw beschikbaarheden (die we in 

het formulier vragen). 

 

3. Op basis van jouw motivatie en de opdrachtenmiddag, selecteert de jury per vertegenwoordiging 3 kandidaten 

voor de finaleavond op woensdag 1 maart. De finalisten bereiden ieders een speech voor dat ze zullen 

brengen voor een kleine groep jongeren en beleidsmakers.  

De nieuwe EU- en VN-jongerenvertegenwoordigers worden dus gekozen op basis van het kandidatenformulier, de 

opdrachten, de informele kennismaking en de speech op de finaleavond. 

 

Nog vragen? Contacteer EU-VN beleidsmedewerker Sophie Verbrugghe via sophie.verbrugghe@ambrassade.be of 

02 551 13 64. 

https://forms.gle/4aV4zmdVQ4rt48UYA
mailto:sophie.verbrugghe@ambrassade.be

