
Verkiezingsprocedure
Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken 2020

Solliciteer uiterlijk 17 mei bij NJR via verkiezing@njr.nl

Aanmelden
Jongeren kunnen zich uiterlijk 17 mei 2019 tot 23:59 uur 
aanmelden door hun CV en motivatiebrief te
sturen naar verkiezing@njr.nl. Je dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:
-  Je bent op 17 mei 2020 minimaal 18 en 
 maximaal 24 jaar oud;
-  Je hebt de Nederlandse nationaliteit;
-  Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 
 goed;
-  Je bent bereid je gemiddeld 20-24 uur per week 
 vrijwillig in te zetten voor een periode van twee 
 jaar;
-  Je bent in staat om van 1 tot 4 juli naar Duits
 land te reizen voor de eerste conferentie en je 
 tijdens de verkiezingen hiervoor al voor te 
 bereiden.

Briefselectie
De sollicitatiecommissie bestaat uit de huidige jon-
gerenvertegenwoordiger, het bestuurslid internatio-
naal van NJR, en een vertegenwoordiger van een jon-
gerenlidorganisatie van NJR. Deze sollicitatiecommissie 
selecteert uit alle aanmeldingen 10 tot 12 kandidaten, 
deze gaan door naar de sollicitatieronde.

Sollicitatieronde
De sollicitatiecommissie voert met de geselecteerde 
kandidaten afzonderlijk gesprekken op van 20 tot en
met 27 mei. Na alle kandidaten gesproken te hebben, 

kiest de commissie vijf a zes kandidaten uit die
doorgaan naar de voorronde.

Voorronde
Tijdens de voorronde moeten de vijf of zes kandidaten 
de jongerenjury en een aantal adviserende professio-
nals overtuigen van hun capaciteiten. Om hen hiervoor 
klaar te stomen, krijgen zij een briefing opgestuurd.

De voorronde vind op 2 juni plaats in Utrecht (met mo-
gelijkheid tot digitalisering als mogelijk). De kandidaten 
krijgen allemaal de mogelijkheid om zich met een pitch 
voor te stellen aan het publiek, het jongerenpanel en 
hun adviserende professionals.

De voorronde bestaat uit twee onderdelen:
-  Pitch: De kandidaten zullen een pitch houden 
 over een onderwerp wat volgens hen belangrijk 
 is en waar zij graag de aandacht op willen 
 vestigen in hun functie als 
 Jongerenvertegenwoordiger.
-  Gastles: Daarnaast geven de kandidaten een  
 mini-gastles over een onderwerp wat te maken 
 heeft met Europa.

Uiteindelijk bepalen de jongerenjury met hun professio-
nele adviseurs welke twee kandidaten er door gaat
naar de finale.

Trainingsdagen
Op 8 en 9 juni ontvangen de twee overgebleven kandi-
daten trainingen die hen klaar stomen voor de campag-
netijd en de finale.

Finale
De finale vind plaats tijdens het finale evenement op 
22 juni in Naturalis, Leiden. Tijdens de finale krijgen de 
finalisten nog een laatste kans om het publiek te over-
tuigen met hun pitch. Tijdens dit evenement krijgen alle 
kandidaten volop de gelegenheid om zich te presente-
ren en zich te onderscheiden. Een vakjury zal de kandi-
daten tijdens dit evenement inhoudelijk beoordelen. De 
uitslag van de campagne in combinatie met het oordeel 
van de vakjury bepaalt de einduitslag. Degene met een 
hogere eindscore dan diens tegenstander wint en mag 
zich de komende twee jaar Jongerenvertegenwoordiger 
Euopese Zaken noemen.

Daarna
Het mandaat van de nieuwe jongerenvertegenwoordi-
ger start per direct. In overleg zullen inwerkdagen ge-
pland worden, en wordt de eerste conferentie van 1 tot 
4 juli voorbereid.

Let op
Deze procedure kan gewijzigd worden als de omstan-
digheden daar om vragen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
coronamaatregelen invloed hebben op dit traject. 
Met name de evenementen in juni zijn nog niet zeker. 

We zullen daar zo veel mogelijk op anticiperen, maar 
kunnen niet garanderen dat het traject precies zo zal 
lopen als in het document genoemd wordt. We zul-
len kandidaten hier continue over toelichten. Mocht 
jehier vragen over hebben neem dan contact op via: 
verkiezing@njr.nl.

www.jongerenvertegenwoordigers.nl


