
   

 

 

 

 

 
 

 

 

STICHTING CHOICE FOR YOUTH AND SEXUALITY EN 

HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

ZOEKEN PER 1 OCTOBER 2022 EEN: 

 

JONGERENAMBASSADEUR  

VOOR SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE 

GEZONDHEID EN RECHTEN, 

GENDERGELIJKHEID EN KEUZEVRIJHEID  

(14 MAANDEN, +/- 16 UUR PER WEEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Vind jij de stem van jongeren belangrijk en wil jij je hier actief voor inzetten? Wil jij je sterk 

maken voor internationale afspraken over seksuele voorlichting, rechten van jonge LHBTIQA+ 

personen, veilige abortus of toegang tot anticonceptie? Wil je ervoor zorgen dat alle jongeren, 

waar ook ter wereld, zelf kunnen beslissen over hun seksleven? Dan zoeken wij jou! 

Nederland zet zich internationaal in voor betekenisvolle jongerenparticipatie, seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten (SRGR) en gendergelijkheid. CHOICE for Youth and Sexuality is een professionele 

organisatie geleid door jongeren die wereldwijd pleit voor de SRGR van jongeren. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken (BZ) en Stichting CHOICE for Youth and Sexuality werken samen om jongeren een 

stem te geven in de internationale discussies, zoals bij de Verenigde Naties, rondom SRGR en 

gendergelijkheid. De Jongerenambassadeur voor SRGR, Gendergelijkheid en Keuzevrijheid (JASRGR) 

speelt hier een belangrijke rol in.  

 

Functieomschrijving 

Als JASRGR heb je een stem in de inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van 

SRGR en gendergelijkheid - specifiek binnen de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO). Je zorgt enerzijds 

voor dat het werk van BZ beter aansluit bij de realiteit van jongeren; en tegelijk maak je van je rol 

gebruik om ook zelf de SRGR, gendergelijkheid en keuzevrijheid van jongeren wereldwijd te bevorderen. 

Je creëert een brug tussen jongeren van over de hele wereld en BZ, zodat jongeren toegang krijgen tot 

beleidsvorming, en BZ zich kan beroepen op de ideeën, kennis en netwerken van jongeren en beter 

inzicht krijgt in hun ervaringen en perspectieven. 

 

Als JASRGR word je begeleid door de programmacoördinator van CHOICE, die je sparringpartner zal zijn. 

Vanuit BZ zal een collega je helpen je weg te vinden binnen het Ministerie, met je meedenken en je in 

contact brengen met andere relevante internationale spelers. Daarnaast werk je samen met de 

Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Pascalle Grotenhuis en de Ambassadeur voor 

Jongeren, Onderwijs en Werk. 

 

 

Als JASRGR ga je: 

 Input verzamelen van jongeren met diverse achtergronden (denk bijvoorbeeld aan LHBTIQA+ 

jongeren, jongeren op het platteland en jongeren met HIV) in het buitenland en in Nederland 

over SRGR en gendergelijkheid door focusgroepen te organiseren en met jongeren te praten 

om jouw rol als brug tussen jongeren en BZ beter te kunnen uitvoeren; 

 Een actieve bijdrage leveren aan het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot SRGR, gendergelijkheid en betekenisvolle 

jongerenparticipatie door deel te nemen aan vergaderingen en input te geven op beleid en 

speeches; 

 Deelnemen aan (internationale) evenementen en conferenties, zoals van de Verenigde Naties, 

en daar de input van jongeren over SRGR en gendergelijkheid te delen, in samenwerking met 

de ambassadeur Vrouwenrechten en Gendergelijkheid; 

 Je actief inzetten op één of twee focusthema’s binnen het terrein van SRGR en 

gendergelijkheid, waarop je concrete resultaten bereikt; 

 Je ondersteunt de Youth Advisory Committee door hen te adviseren op onderwerpen die te 

maken hebben met SRGR, gendergelijkheid en betekenisvolle jongerenparticipatie; 

 Op de hoogte blijven van nationale en internationale ontwikkelingen omtrent SRGR, 

gendergelijkheid en betekenisvolle jongerenparticipatie; 

 Een netwerk opbouwen en onderhouden van nationale en internationale NGOs, activisten en 

experts op het terrein van SRGR, gendergelijkheid en betekenisvolle jongerenparticipatie;  

 Contact onderhouden met relevante beleidsmakers bij BZ inclusief de ambassadeur 

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid en de Ambassadeur voor Jongeren, Onderwijs en Werk 

en hen adviseren omtrent betekenisvolle jongerenparticipatie, SRGR en gendergelijkheid; 

https://www.youthdoit.org/themes/meaningful-youth-participation/
https://www.osresultaten.nl/thema/srgr
https://www.osresultaten.nl/thema/srgr
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/organisatie/organogram/directeur-generaal-internationale-samenwerking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/ambassadeurs/g/grotenhuis-pascalle/grotenhuis-pascalle
https://www.youthatheart.nl/youth-advisory-committee


   

 

 Aandacht genereren voor SRGR, gendergelijkheid en betekenisvolle jongerenparticipatie op 

sociale media zoals Instagram, op evenementen en in interviews en opiniestukken.  

 

 

Profiel 

Je bent tussen de 18 en 27 jaar oud. Het is een vereiste dat je beschikbaar bent tot eind december 2023 

voor gemiddeld 16 uur per week (houd er rekening mee dat periodes rondom internationale conferenties 

en reizen drukker zullen zijn). Je moet tot eind december 2023 in Nederland wonen en beschikken over 

een Nederlands paspoort.  

 

 

Vaardigheden en competenties 

Vereiste vaardigheden en competenties 

 Je hebt passie voor SRGR, gendergelijkheid en keuzevrijheid 

 Je hebt interesse in nationale en internationale politiek en het werk van de Verenigde Naties 

 Je kan reflecteren op beleid en je eigen handelen 

 Je kan samenwerken met mensen met verschillende (culturele) achtergronden 

 Je kan goed en helder presenteren en communiceren 

 Je vindt het leuk om te netwerken en nieuwe mensen te leren kennen 

 Je spreekt en schrijft gemakkelijk in het Engels 

 

Gewenste vaardigheden en competenties 

 Je kan gemakkelijk teksten voor social media schrijven 

 Je werkt zelfstandig en vindt het makkelijk om initiatief te nemen 

 Je hebt een uniek of toevoegend perspectief  

 Je weet hoe je mensen kan overtuigen  

 

Kennis en ervaring 

Vereiste kennis en ervaring 

 Je hebt basiskennis van SRGR, gendergelijkheid of keuzevrijheid en/of jongerenparticipatie 

 Je hebt ervaring of interesse voor het werken met jongeren met verschillende achtergronden en 

perspectieven 

Een passie voor SRGR en gendergelijkheid is belangrijker dan een specifieke opleiding of diploma! 

 

Gewenste kennis en ervaring 

 Je hebt ervaring met of kennis over beleid beïnvloeding, social media of advocacy processen 

 Je bent deel van een jongerenbeweging 

 Kennis over internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking 

 Je hebt ervaring met het interviewen van jongeren of het faciliteren van focusgroepen 

  

We verwelkomen sollicitaties van alle jongeren: alle genders, seksuele oriëntaties, religies, 

opleidingsniveau en delen van Nederland. We moedigen sollicitaties van mannen, personen van kleur, 

non-binaire personen, bi-culturele Nederlanders en kandidaten met een beperking aan. Daarnaast is het 

in overleg mogelijk om sommige van je taken thuis te doen, maar wordt er wel verwacht dat je per 

maand een aantal dagen op het kantoor van BZ of CHOICE en bij sommige afspraken aanwezig bent. 

 

Wat Bieden Wij? 

Om de stem van jongeren wereldwijd te kunnen vertegenwoordigen krijg je de gelegenheid om aan 

internationale bijeenkomsten deel te nemen en (als de COVID maatregelen dat toelaten) een reis te 

maken om projecten te bezoeken in het buitenland. Je wordt in je werkzaamheden actief ondersteund 

door zowel CHOICE als BZ. Ook is het mogelijk om advies te vragen aan een adviesraad bestaande uit 

je voorganger-Jongerenambassadeurs. Je zal deelnemen aan trainingen op het gebied van SRGR, 

gendergelijkheid, VN-processen, beleidsbeïnvloeding en betekenisvolle jongerenparticipatie. Daarnaast 



   

 

heb je een eigen trainingsbudget om je te ontwikkelen op gebieden die jij zelf belangrijk vindt voor jouw 

rol als JASRGR. Zowel op het kantoor van BZ als van CHOICE kun je een dag per week werken. Na je 

periode als JASRGR kun je toetreden tot de pool van oud-Jongerenambassadeurs om de volgende 

JASRGR te adviseren.  

 

Vergoeding 

De JASRGR ontvangt een vergoeding tussen 1000 euro per maand. Relevante reiskosten worden 

vergoed. Ook is er budget beschikbaar om je te kunnen ontwikkelen en krijg je verschillende trainingen.  

 

Procedure 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes met sollicitatiegesprekken. Houd dus in elk geval 

rekening met sollicitatiegesprekken in de week van 8 augustus 2022 en de week van 15 augustus 2022. 

De eerste ronde zal plaatsvinden op het kantoor van CHOICE (Keizersgracht 177, 1016 DR, Amsterdam) 

en de tweede ronde zal plaatsvinden op het kantoor van BZ (Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag). Vanaf 1 

oktober ben je beschikbaar voor een overdrachtsperiode met de huidige JASRGR, kennismaking met 

CHOICE en BZ en trainingen. In november wordt officieel de nieuwe JASRGR gehuldigd, vanaf dat 

moment heb je het mandaat om als JASRGR op te treden.  

 

Enthousiast?  

Stuur dan uiterlijk vóór woensdag 27 juli 2022, 23:59 uur een motivatiebrief, CV (in het Engels) en een 

verhaal of essay van maximaal 500 woorden waarin je uitlegt hoe een ervaring met SRGR of gender 

gelijkheid je gevormd heeft. Voor dit verhaal of essay kan je denken aan het meedoen aan een protest, 

campagne, een geleefde ervaring of het bijwonen van een paneldiscussie.  

 

Tijdens de selectie voor de sollicitatiegesprekken zullen we letten op je passie voor deze rol, 

vaardigheden en werkervaring. We zien graag de volgende elementen terug in je motivatiebrief:  

 Wat is je motivatie voor de positie? Waarom ben je enthousiast over deze functie? 

 Wat zijn je vaardigheden en hoe sluiten die aan op de vacature?  

 Hoe maakt je vorige werkervaring jou een goede JASRGR?  

 Wat maakt jou anders dan de andere jongeren die zullen solliciteren op de functie? 

 

Je kan de documenten sturen naar vacancies@choiceforyouth.org. 

 

Nog vragen?  

Kijk voor meer informatie op de website en Instagram van CHOICE en de Instagram van de huidige 

Jongerenambassadeur SRGR, of neem contact op met Daphne Visser via daphne@choiceforyouth.org   

mailto:vacancies@choiceforyouth.org
https://www.choiceforyouth.org/
https://www.instagram.com/choiceforyouth/
https://www.instagram.com/youthambassadorsrhr/
mailto:daphne@choiceforyouth.org

