De Vlaamse Jeugdraad (VJR) 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 willen 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.
Meer informatie op www.vlaamsejeugdraad.be.

Een VN-jongerenvertegenwoordiger laat de stem van Vlaamse kinderen en jongeren bij de VN horen. Hij of zij gaat
namens de Vlaamse Jeugdraad naar een VN-bijeenkomst waar thema’s worden besproken die kinderen en jongeren
aangaan. In Vlaanderen draagt een VN-jongerenvertegenwoordiger bij aan aandacht voor zijn thema bij jongeren,
jeugdorganisaties, beleidsmakers, de media, etc. Ook polst hij of zij zoveel mogelijk naar de meningen van andere
kinderen en jongeren. Jaarlijks worden twee VN-jongerenvertegenwoordigers voor een periode van 2 jaar aangesteld.

• Je gaat naar een belangrijke duurzaamheidstop zoals het High Level Political Forum on Sustainable Development
(juli) of de COP (november).
• Voor de Vlaamse Jeugdraad volg je het thema duurzame ontwikkeling en vooral de SDG’s op en doe je aan
jongerenbeleidsbeïnvloeding bij beleidsmakers en andere stakeholders.
• Je neemt deel aan beleidsvergaderingen (Coormulti, Klimaatcoalitie, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
Vlaamse Overheid, NGO vergaderingen, Europese Commissie, etc.).
• Je gaat met jongeren in gesprek over duurzame ontwikkeling en peilt naar hun meningen.
• Daarnaast engageer je je in de werkgroepen van de Vlaamse Jeugdraad.
• Je neemt eventueel deel aan een voorbereidend weekend voor VN-jongerenvertegenwoordigers van het Europees
Jeugdforum.
• Ook werk je nauw samen met de jongerenvertegenwoordiger van de Franstalige Jeugdraad.
• In Vlaanderen geef je presentaties over je werk en standpunten als VN-jongerenvertegenwoordiger op
evenementen en eventueel via de media (interviews en artikelen).
• Je brengt verslag uit op de Adviesraad en de werkgroep Internationaal van de VJR.
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Je trekt in juli 2022 naar het High Level Political Forum. 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.

• Is ouder dan 18 en jonger dan 30 jaar.
• Kent de Vlaamse Jeugdraad (VJR), zijn missie en visie of is bereid deze te leren kennen.
• Is zich ervan bewust dat haar/zijn mandaat van de VJR komt. Hij/zij vertegenwoordigt dus niet zichzelf of haar/zijn
eventuele organisatie.
• Heeft 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 Belgische en Vlaamse
jongerencontext.
• Is bereid zich in te werken in SDG’s en specifiek in de rol die een VN-jongerenvertegenwoordiger hier en
bij de VN heeft om als ‘lobbyist’ de belangen van jongeren te verdedigen.
• Heeft ondernemingszin, neemt initiatief, kan overtuigen, kan goed samenwerken en ziet kansen.
• Houdt de vinger aan de pols van kinderen en jongeren in Vlaanderen door participatieve acties en informeert hen
via sociale media (facebook, weblog, etc.) over zijn of haar werk.
• Kan voldoende tijd vrijmaken voor deze vertegenwoordiging (minimaal een paar uur p/w, ook weekenden) en
beseft dat dit zijn of haar nieuwe hobby gaat worden voor de komende 2 jaar.
• Spreekt makkelijk in het openbaar en dit zowel in het Nederlands als het Engels. 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 van hem of haar. Maar wat kun je als VN-jongerenvertegenwoordiger van ons verwachten?
• Je hebt een mandaat van quasi 2 jaar (april 2021 – februari 2023). In het eerste half jaar bereid je je intensief voor,
daarbij word je ondersteund door de senior VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling die je zo goed
mogelijk op weg zal helpen. Daarna neem jij de vertegenwoordiging voor jouw rekening. In het laatste half jaar leidt
je een nieuwe VN jongerenvertegenwoordiger op.
• Een stafmedewerker van De Ambrassade staat in voor ondersteuning. Ze zet je op weg, informeert je over
relevante beleidsontwikkelingen en geeft je de nodige stimulansen.
• De werkgroepen Internationaal en Duurzaamheid van de Vlaamse Jeugdraad zijn jouw platform waar je steeds
input en feedback kunt krijgen over je activiteiten als VN-jongerenvertegenwoordiger.
• De meeste van je onkosten, zowel in binnen- en buitenland, zijn voor rekening van De Ambrassade
• Je krijgt de kans om interessante nationale en internationale beleidsoverleggen bij te wonen en een netwerk op te
bouwen op een VN-thema van jouw interesse.
• Ook kan je als VN jongerenvertegenwoordiger ervaring opdoen in beleidsbeïnvloeding, presentaties geven,
artikelen schrijven, netwerken en het samenwerken met jongeren in binnen- en buitenland.
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Wil jij jongerenvertegenwoordiger worden? Surf dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/C3FM76Q en vul het online
formulier in. De deadline voor kandidaturen is vrijdag 26 februari, 18u.

Na de deadline van 26 februari, zijn de verdere stappen:

• Eind februari: beoordeling van de kandidaturen;
• Begin maart: zullen 10 kandidaten (5 voor VN Jeugd en 5 voor VN Duurzame Ontwikkeling) mogen deelnemen
aan de volgende selectiefase;
• Deze kandidaten krijgen na bekendmaking een opdracht doorgestuurd waarvan de deadline valt op 19 maart;
• In de week van 15 maart: nodigen we de 5 kandidaten voor elke vertegenwoordiging uit voor een jurygesprek. Hou
de avonden in deze week alvast vrij in je agenda;
• Op basis van de gesprekken en de campagneopdracht selecteert de jury per vertegenwoordiging 3 kandidaten
voor de finaleavond op donderdag 1 april. Op deze avond speechen de kandidaten, hun laatste selectieopdracht;
• De nieuwe internationale jongerenvertegenwoordigers worden uiteindelijk gekozen op basis van het
kandidatenformulier, het jurygesprek, een campagneopdracht en de speech op de finaleavond.

Nog vragen? Contacteer Sophie Verbrugghe via sophie.verbrugghe@ambrassade.be of 02 551 13 64
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