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Stichting CHOICE for Youth and Sexuality en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoeken 

per juli 2017 een: 

Jongerenambassadeur voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten 

(1 jaar en 2 maanden, gemiddeld 16 uur per week)  

Heb je interesse in internationale en nationale politieke processen? Wil jij je sterk maken 

voor rechten omtrent seksualiteit en gezondheid? Vind jij de stem van jongeren belangrijk 

en durf jij je hiervoor in te zetten? Dan zoeken wij jou! 

Eén van de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet 

zich middels ontwikkelingssamenwerking en diplomatieke lobby in om de mensenrechten 

en gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren. Jongeren zijn daarbij een belangrijk 

focuspunt, als ontvangers van hulp maar ook als gesprekspartners en als opinie- en 

beleidsmakers. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Stichting CHOICE 

for Youth and Sexuality werken daarom samen om jongeren een stem te geven in de 

internationale beleidsvorming rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.  

Functieomschrijving 

Als Jongerenambassadeur vorm je een schakelpunt tussen jongerenexperts op het gebied 

van SRGR en beleidsmedewerkers op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit 

partnerschap draag je bij aan de ontwikkeling van standpunten omtrent SRGR en jongeren, 

koppel je deze terug naar nationaal en internationaal beleid, en vergroot je de 

zichtbaarheid van thema’s rondom SRGR en jongeren.  

 Jongerenorganisatie CHOICE for Youth and Sexuality selecteert en begeleidt de 

Jongerenambassadeur, en zal functioneren als mentor, sparringpartner en achterban. De 

SRGR- en lobby-experts van CHOICE zullen je actief bijstaan in je werk, onder andere door 

trainingen aan te bieden en kennis en netwerken met je te delen.  

 Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal je samenwerken met beleidsmakers, 

voornamelijk van de afdeling Gezondheid en HIV/AIDS. In dit wederzijdse mentorschap 

delen jullie ideeën, kennis en netwerken en werken jullie samen om een betere SRGR-

situatie voor jongeren wereldwijd te bewerkstelligen. Dit doe je onder andere door met de 

Ambassadeur voor SRGR en HIV/AIDS, Lambert Grijns mee te gaan naar internationale en 

nationale bijeenkomsten  waar je een netwerk kan opbouwen, meepraten in discussies en 

jongeren een stem kan geven.  

 Naast de samenwerking met de ambassadeur en CHOICE moedigen wij je aan om een 

netwerk op te bouwen met andere jongeren, en (jongeren)organisaties in Nederland en 

het buitenland om je draagvlak en invloed als Jongerenambassadeur te vergroten.  

 

Het doel van de functie is het creëren van een wederzijdse leerervaring, waarbij jongeren 

meer toegang krijgen tot de diplomatieke wegen van beleidsvorming en het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken zich kan beroepen op de ideeën, kennis en netwerken van jongeren-

experts.   

 

Werkzaamheden Jongerenambassadeur 

● Nationale en internationale ontwikkelingen omtrent SRGR en jongeren volgen 

en daarop actie ondernemen (o.a. rondom de implementatie en verantwoording 

van de Sustainable Development Goals); 

● Actief deelnemen aan netwerkactiviteiten gerelateerd aan SRGR; 

● Ontwikkelen van standpunten en bijdrage leveren aan het beleid m.b.t. SRGR 



Vacature Jongerenambassadeur voor SRGR   

 
 

en jongeren;  

● Netwerk opbouwen/onderhouden met nationale en internationale jongeren- en 

SRGR-experts; 

● Verantwoording afleggen aan CHOICE en ontwikkelingen, kennis en 

vaardigheden met haar delen;  

● Contact onderhouden met beleidsmakers op het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en SRGR en HIV/AIDS ambassadeur Lambert Grijns; 

● Deelnemen aan strategische evenementen en conferenties;  

● Aandacht genereren voor jongeren en SRGR op social media en andere 

(traditionele) media; 

● In gesprek gaan met jongeren in Nederland en het buitenland over SRGR.  

 

Profiel 

Je bent een autonome en ondernemende werker. Je bent tussen de 18 en 28 jaar oud en 

beschikt over HBO/WO denkniveau. Naast je studie of werk heb je gedurende 14 maanden 

gemiddeld 16 uur per week tot je beschikking. Verder ben je bereid om minimaal een keer 

in de week naar Den Haag en regelmatig naar Amsterdam te reizen. Daarnaast ben je 

beschikbaar om enkele keren in het jaar naar het buitenland te reizen voor deze functie. 

Je bent beschikbaar in de zomermaanden ( Juli/ Augustus), voor het overdrachtsperiode. 

Je hebt ervaring met en/of een bovengemiddelde belangstelling voor SRGR, je hebt 

affiniteit met diplomatieke processen en houdt van netwerken. Je bent goed op de hoogte 

van nationale en internationale politieke ontwikkelingen en bekend met het werk van de 

VN en de EU. Ervaring met lobbyen, beleidsbeïnvloeding en VN processen is een pré. Je 

bent een goede publieke spreker en je kan enthousiast spreken over de rechten van 

jongeren.  

 

Daarnaast beschik je over: 

● Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

● Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Alleen mensen die minimaal tot September 2018 in Nederland wonen komen in aanmerking 

voor deze functie.  

 

Wat Bieden Wij? 

Als Jongerenambassadeur ontvang je financiële ondersteuning om aan tenminste twee 

internationale (VN) bijeenkomsten deel te nemen. Je wordt in je werkzaamheden actief 

ondersteund door middel van een leertraject dat ontwikkeld zal worden door CHOICE en 

door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je ontvangt trainingen op het gebied van 

SRGR, VN processen, beleidsbeïnvloeding en betekenisvolle jongerenparticipatie. Naast het 

leertraject plannen we ook een voorsteltraject waarbij je in je functie kennis kan maken 

met Nederlandse SRGR-organisaties en medewerkers van het ministerie en. Verder zal 

CHOICE je ook in contact brengen met internationale jongerenorganisaties en jongeren-

experts. Je krijgt een werkplek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor minstens 

een dag in de week en zal regelmatig besprekingen hebben met de SRGR- en 

jongerenexperts van CHOICE.  

 

 

Vergoeding 

De Jongerenambassadeur ontvangt een stagevergoeding van  €350,- per maand. 

Reiskosten naar het ministerie, CHOICE, en netwerkafspraken worden vergoed. 
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Reacties 

Ben jij degene die we zoeken? Stuur dan een motivatiebrief, CV en minstens één referentie 

op uiterlijk woensdag 14 Juni naar vacancies@choiceforyouth.org. Interviews worden in 

het Engels afgenomen. 

 

Meer informatie?  

Kijk voor meer informatie op de website www.choiceforyouth.org, op de facebook pagina 

van de huidige Jongerenambassadeur SRGR https://www.facebook.com/Youth-

Ambassador-SRHR of  neem contact met ons op via zoe@choiceforyouth.org of bel met 

het CHOICE kantoor: 020-7370179. 

http://www.choiceforyouth.org/
https://www.facebook.com/Youth-Ambassador-SRHR
https://www.facebook.com/Youth-Ambassador-SRHR

