
Handig om door te nemen voor de aanmelding 
is de Nederlandse invulling van de Sustainable 
Development Goals.

2.  Briefselectie
Per functie is er een sollicitatiecommissie. Deze 
sollicitatiecommissie selecteert voor elke functie uit 
alle aanmeldingen 10 tot 12 kandidaten. Deze gaan 
door naar de sollicitatieronde.

3.  Sollicitaties
De sollicitatiecommissies voeren met de 10 à 12 
geselecteerde kandidaten afzonderlijk gesprekken. 
Deze vinden plaats in de week 38, 39, en 40. Na 
alle kandidaten gesproken te hebben, kiest iedere 
commissie 4 à 6 kandidaten uit die doorgaan naar 
de voorronde.

4.  Voorrondedebat
Deze 4 à 6 kandidaten per functie, in totaal 8 à 
12 kandidaten, gaan met elkaar in debat tijdens 
het voorrondedebat op zaterdag 6 oktober in het 
academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Zij 
krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen en 
te laten zien waarom zij de geschikte kandidaat 
zijn. Een vakjury selecteert per functie 2 kandidaten 
die doorgaan naar de finale. De vakjury wordt 
ondersteund in hun keuze door een jongerenpanel.

Verkiezingsprocedure
VN Jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid en

VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling 2018

Het traject van de verkiezing van zowel 
de nieuwe jongerenvertegenwoordiger 
Mensenrechten en Veiligheid (MV) als de nieuwe 
jongerenvertegenwoordiger Duurzame
Ontwikkeling (DO) ziet er als volgt uit*.

1.  Aanmelding
Jongeren kunnen zich uiterlijk 16 september 2018 
tot 23:59 uur voor de functies aanmelden door hun 
CV en motivatiebrief te sturen naar verkiezing@
njr.nl. Je dient aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:
-  Je bent op 16 september 2018
 minimaal 18 en maximaal 24 jaar oud;
-  Je hebt de Nederlanadse 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;
-  Jongerenvertegenwoordiger    
 Mensenrechten en Veiligheid: in staat om  
 in januari/februari 2019 naar New York te  
 reizen.
-  Jongerenvertegenwoordiger Duurzame 
 Ontwikkeling: in staat om in december 2018 
 naar Katowice, in april 2019 naar Bonn en 
 augustus 2019 naar New York te reizen. 

Solliciteer uiterlijk 16 september bij NJR via verkiezing@njr.nl

De nieuwe Jongerenvertegenwoordiger 
Mensenrechten en Veiligheid gaat samen met 
huidig jongerenvertegenwoordiger Jahkini 
Bisselink in het voorjaar naar een VNvergadering 
in New York, waarschijnlijk de CSocD. De 
nieuwe Jongerenvertegenwoordiger Duurzame 
Ontwikkeling gaat in december de Klimaattop in 
Katowice, met collega Emma Clemens. 

Om mee te kunnen doen aan de verkiezing, is 
deelname aan alle bovengenoemde activiteiten 
verplicht.

* Deze procedure kan gewijzigd worden als de
omstandigheden daarom vragen.

5.  Trainingsweken
In de finale verzamelen de kandidaten zoveel 
mogelijk stemmen voor zichzelf door middel van het 
voeren van een campagne. Daarnaast presenteren 
ze zich aan een vakjury tijdens de Nacht van de VN. 
Om hen hiervoor klaar te stomen, krijgen ze een 
aantal trainingen aangeboden in week 42.

6.  Finale
De finale begint met 8 knallende campagnedagen. 
Van 29 oktober tot en met 5 november strijden per 
functie 2 finalisten tegen elkaar. Iedere kandidaat 
probeert gedurende deze campagneperiode zoveel 
mogelijk stemmen te verzamelen. Op maandagavond 
5 november vindt de verkiezingsfinale plaats tijdens 
het jongerenevenement de Nacht van de VN. Tijdens 
de Nacht van de VN krijgen alle kandidaten volop 
de gelegenheid om zich te presenteren en zich 
te onderscheiden. Een vakjury zal de kandidaten 
tijdens de Nacht inhoudelijk beoordelen. De 
uitslag van de campagne in combinatie met het 
oordeel van de vakjury bepaalt de einduitslag. 
Degene met een hogere eindscore dan zijn/haar 
tegenstander wint en mag zich de komende twee 
jaar jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten 
en Veiligheid, dan wel jongerenvertegenwoordiger 
Duurzame Ontwikkeling, noemen. 

Solliciteer uiterlijk 16 september bij NJR via verkiezing@njr.nl

www.jongerenvertegenwoordigers.nl
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