
Verkiezingsprocedure VN & EU jongerenvertegenwoordigers 2022 

Het traject van de verkiezing van de nieuwe VN en EU jongerenvertegenwoordigers ziet er als volgt uit: 

Aanmelden 
Jongeren kunnen zich uiterlijk zondag 21 augustus 2022 tot 23:59 uur voor de functies aanmelden 
door hun cv en motivatie (in vrije vorm) te uploaden via het Typeform waarvan de link in de vacature 
staat. Je dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

• Je bent op 22 augustus 2022 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;

Briefselectie 
Voor de briefselectie en de sollicitatiegesprekken is er een sollicitatiecommissie aangesteld per 
functie (1 voor Biodiversiteit & Voedsel, 1 voor Mensenrechten & Veiligheid, 1 voor Duurzame 
Ontwikkeling en 1 voor Europese Zaken). De sollicitatiecommissie bestaat uit een NJR bestuurslid, 
een jongerenvertegenwoordiger en een lidorganisatie van NJR. Deze sollicitatiecommissie 
selecteert per functie 10 tot 12 kandidaten uit alle aanmeldingen, op basis van de volgende criteria: 

• Waarom jij jongeren wilt vertegenwoordigen;
• Waarom jij interesse hebt in de VN/Europese Unie;
• Hoe jij jongeren wilt betrekken bij de VN/Europa.

De kandidaten met de meest inspirerende antwoorden op deze drie vragen worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. 

Sollicitaties 
De sollicitatiecommissies voeren met de 10-12 geselecteerde kandidaten afzonderlijk gesprekken. 
Deze vinden plaats in week 35 en week 36 (tussen 29 augustus en 9 september). Na alle 
kandidaten gesproken te hebben, kiest iedere commissie 4 à 5 kandidaten uit die doorgaan naar de 
voorronde. Deze vindt plaats 17 september. 

Voorronde 
De voorronde vindt plaats op 17 september bij LAB111 te Amsterdam. De 4 á 5 kandidaten per 
functiethema die door zijn, presenteren zichzelf en geven een mini gastles over 1 Sustainable 
Development Goal of European Youth Goal. Zij krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen en te 
laten zien waarom zij de geschikte kandidaat zijn. Een jongerenjury selecteert 2 kandidaten die 
doorgaan naar de finale. De jongerenjury bestaat uit 7 geselecteerde jongeren, waarvan één 
ervaren voorzitter, die zich via een online vacature voor deze functie heeft aangemeld. Deze 
jongerenjury zal geadviseerd worden door 2 á 3 experts. 
Aan het einde van de voorronde zullen de 2 gekozen finalisten per functiethema kort zitten en in 
gesprek gaan met de projectleider, die hen meeneemt in de planning van de weken die daarop gaan 
volgen. De trainingsweek start op 26 september en duurt tot en met 29 september, houdt hier 
rekening mee. In dit gesprek kunnen de finalisten eerste vragen stellen, en zal de projectleider zorgen 
dat alles over het verdere verloop van het proces duidelijk is. 

Voorbereiding/trainingsweek 
Om de finalisten klaar te stomen voor de finale, die plaatsvindt tijdens het finale-evenement, krijgen zij 
een aantal trainingen aangeboden. Deze trainingen zullen plaatsvinden op 26 t/m 29 september. Denk 
hierbij aan een training over Sterke Punten, public speaking en storytelling. In deze week worden ook de 
campagnevideo’s van de finalisten geschoten, die gebruikt gaan worden voor de campagneweek 
(stemtool). Het is een volle, drukke en leerzame week waarin de finalisten werken aan het finetunen van 
hun standpunten en verhaal.  
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Finale 
De finale begint met 8 knallende publieke campagnedagen van 16 tot en met 23 oktober. Per functie zijn 
er twee finalisten. Iedere kandidaat probeert gedurende deze campagneperiode zoveel mogelijk jongeren 
ervan te overtuigen dat ze de beste kandidaat zijn. Op vrijdagavond 23 oktober vindt de 
verkiezingsfinale plaats tijdens ons jaarlijkse jongerenevenement. Tijdens dit evenement krijgen alle 
kandidaten volop de gelegenheid om zich te presenteren en zich te onderscheiden en een vakjury zal de 
kandidaten inhoudelijk beoordelen. Deze vakjury bestaat uit een NJR bestuurslid, 2 experts van 
verschillende ministeries en een persoon die ervaring heeft met de VN en/of EU. Na een spannende 
verkiezingsweek en finale-event kiezen jongeren d.m.v. stemmen wie hen mag vertegenwoordigen de 
komende twee jaar. 

Het aantal verworven stemmen van de publieke campagne in combinatie met het oordeel van de vakjury 
bepaalt de einduitslag. Een onafhankelijke stemcommissie berekent de eindscore en laat deze 
bekendmaken. Degene met een hoogste eindscore mag zich de komende twee jaar 
jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid, jongerenvertegenwoordiger Duurzame 
Ontwikkeling, jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit & voedsel óf jongerenvertegenwoordiger Europese 
Zaken noemen.

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

Finale-evenement 
Jaarlijks zijn de zalen tijdens het finale-event gevuld met spraakmakende organisaties en jongeren. Samen 
praten we, denken we na over en werken we aan VN en EU gerelateerde vraagstukken. Houd de website van 
NJR in de gaten voor het programma. Schrijf je in voor workshops en kom vooral langs! 

* Ben je Nederlands en woon, werk en/of studeer je hier, maar beschik je niet over een paspoort? 
Neem contact op, dan kijken we samen hoe we dat kunnen oplossen.
** Deze procedure kan gewijzigd worden als de omstandigheden daarom vragen.




