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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 woont, samen met De Ambrassade, WAT WAT en Waddist, 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. 

De Europese jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse jeugdraad vertegenwoordigt alle Vlaamse kinderen 

en jongeren op het Europese niveau. Je bent je ervan bewust dat je niet jezelf vertegenwoordigt. 

➢ Zo ga je namens de Vlaamse Jeugdraad naar de bijeenkomsten van het Europees Jeugdforum, onze 

Europese koepel zeg maar. Zij vertegenwoordigen jeugdraden en internationale jeugdorganisaties van over 

heel Europa. Al hun leden komen twee keer per jaar samen. Samen met 12 jeugdraden over Europa 

bereid je je voor op deze bijeenkomsten. In totaal zal je dus 4 keer per jaar op meerdaagse buitenlandse 

missie zijn voor het Europees Jeugdforum. 

➢ Daarnaast neem je deel in de activiteiten binnen de Europese Jeugddialoog. Binnen dit programma 

worden twee keer per jaar Europese Jeugdconferenties georganiseerd door de voorzitter van de 

Europese Raad. Deze conferenties brengen van elk EU-land jeugdvertegenwoordigers en 

afgevaardigden van jeugdministeries samen. Op dergelijke conferenties bespreken we Europees en 

nationaal beleid, hierbij kijken we hoe dingen kunnen verbeterd worden. Bovendien is het ook een kans om 

als Europese jeugd onze stem aan beleidsmakers te laten horen. 

In 2024 zal België zelf voorzitter zijn van de Europese Raad. Dit betekent dat de Europese jeugdconferentie zal 

plaatsvinden in ons land, waar wij (als Vlaamse Jeugdraad) en specifiek jij als EU-jongerenvertegenwoordiger zeer 

sterk aan zullen bijdragen. Vandaar dat we voor dit mandaat (2023-2024) uitzonderlijk 2 personen zullen 

rekruteren.  

 

[Deze lijst zal verdeeld worden over twee Europese Jongerenvertegenwoordigers. We bekijken, na de verkiezing, wie 

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

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/wat-wij-doen
https://www.youthforum.org/
https://youth.europa.eu/get-involved/eu-youth-dialogue/what-eu-youth-dialogue_en
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• Je neemt deel aan de Europese Jeugdconferenties die kaderen in het participatieve programma: de Europese 

Jeugddialoog. Er zijn twee EU Jeugdconferenties per jaar. 

• Je neemt deel aan beleidsvergaderingen waar je handelt in naam van de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad, 

zoals op de ledenbijeenkomsten van het Europees Jeugdforum alsook meetings met FOD Buitenlandse Zaken en 

het Vlaams Departement Jeugd.  

• In Vlaanderen geef je presentaties over je werk en standpunten als Europees 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 neemt deel aan trainingen en netwerkmomenten van het Europees Jeugdforum. Je volgt eventueel nog een 

specifiek beleidsthema op binnen een werkgroep van het Europees Jeugdforum (bv. stemrecht 16, onbetaalde 

stages). 

• Voor de Vlaamse Jeugdraad volg je het Europees Jeugdbeleid en vooral de EU Youth Goals op. Je gaat met 

jongeren in gesprek over Europese thema’s en peilt naar hun meningen. 

• 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. 

• Je werkt nauw samen met de jongerenvertegenwoordigers van de Franstalige Jeugdraad. 

 

Huidig EU jongerenvertegenwoordiger Laure Verstraete nam deel aan de Europese Jeugdconferentie in Praag in juli 

2022: https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/laure-op-de-europese-jeugdconferentie-in-praag  

Onze campagne onbetaalde stages, begeleid door het Europees Jeugdforum, wordt opgevolgd door de EU 

Jongerenvertegenwoordiger: https://www.instagram.com/p/Ckvv6xcvuua/  

In februari 2022 vond het jongerenevent plaats in kader van de Conferentie voor de Toekomst van Europa: 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/events/in-gesprek-de-toekomst-van-europa-volgens-jongeren  

 

[We zoeken twee jongerenvertegenwoordigers. Dit zijn liefst twee verschillende profielen. 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 meestal 3-4 dagen en vinden vaak ook over het weekend plaats. 

• 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. 

 

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://www.instagram.com/youthconf/
https://youth.europa.eu/get-involved/eu-youth-dialogue/what-eu-youth-dialogue_en
https://youth.europa.eu/get-involved/eu-youth-dialogue/what-eu-youth-dialogue_en
https://www.youthforum.org/
https://www.instagram.com/p/CgKEQU6tpQB/
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/werkgroepen
https://forumdesjeunes.be/
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/laure-op-de-europese-jeugdconferentie-in-praag
https://www.instagram.com/p/Ckvv6xcvuua/
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/events/in-gesprek-de-toekomst-van-europa-volgens-jongeren
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/onze-missie-en-visie


 

Gezocht: Europees jongerenvertegenwoordigers   •   29 januari 2023   •   pagina 3 > 3 

• Je hebt een grote interesse in de activiteiten van de Europese Unie, de thema’s van het Europees Jeugdforum 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.  

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

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

inzet van hen. Maar wat kun je als Europees 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 Europees jongerenvertegenwoordiger ervaring opdoen in beleidsbeïnvloeding, presentaties geven, 

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

• 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

