
De ONE Jeugdambassadeurs van 2018 
 

 
 

Over de ONE Jeugdambassadeurs 

Wil jij een verschil maken in de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziekten? Wil jij over deze 

onderwerpen in gesprek gaan met festivalpubliek en politici? Wil jij campagnevoeren en daarbij tot het gaatje 

gaan? Wil jij nieuwe vaardigheden ontwikkelen? Dan zoeken we jou!  

 

Het ONE Jeugdambassadeursprogramma gaat in maart 2018 voor de vijfde keer van start in Nederland. Daarom 

zijn we op zoek naar gepassioneerde campagnevoerders die het verschil kunnen maken.  

 

Wat doet een ONE Jeugdambassadeur? 

Als Jeugdambassadeur voor ONE ondersteun je als vrijwilliger, via tal van creatieve en innovatieve acties, de 

belangen van de allerarmsten in de wereld. Daarnaast help je – als een echte factivist – concrete bewijzen van 

extreme armoede aan te dragen, geholpen door ons en gestuurd door technologie en feiten. De rol is een 

uitstekende mogelijkheid voor iedereen die zijn/haar steentje bij wil dragen aan een betere wereld.  

 

Deze rol is een onbetaalde vrijwilligersrol die gemiddeld een paar uur per week van je tijd vraagt. We verwachten 

dat je (online) aanwezig bent bij de maandelijkse vergadering, de aftrap en afsluiting van het programma, naast 

de verschillende activiteiten die je zult doen als Jeugdambassadeur. 

 

Takenpakket 

We laten je kennismaken met een flink pakket campagne- en lobbytools. Ook bieden we jou de nodige 

ruggensteun bij het ontwerpen en ontwikkelen van je eigen actieplannen. Tot het takenpakket behoort onder 

andere: 

 schrijven naar en afspreken met jouw politieke vertegenwoordigers  

 bijwonen van evenementen waaronder festivals 

 lobbyen bij leden van de Eerste en Tweede kamer en bij andere invloedrijke personen 

 ontmoetingen met besluitvormers en mensen die verandering teweeg kunnen brengen 

 inzetten van sociale media (Twitter, Facebook) om meer bewustzijn en verandering te creëren 

 zichtbaar zijn in de media door kranten aan te schrijven en eventueel op radio of tv te komen 

 aantrekken van nieuwe ONE leden en het organiseren en bijwonen van ONE evenementen. 

 organiseren van lokale evenementen en geven van presentaties 

 bedenken van campagneactiviteiten 

 



Waar is ONE naar op zoek?  

Als Jeugdambassadeur: 

 ben je geïnteresseerd in internationale kwesties en voel je een sterke drang om extreme armoede de 

wereld uit te helpen 

 communiceer je vlot en voel je je thuis in een groep 

 maak je je vrij om in maart een introductieprogramma en –training te volgen in Nederland (2 dagen) 

 bouw je makkelijk relaties op met mensen om je heen en voel je hun stemming goed aan 

 moedig je met veel plezier anderen aan en ondersteun je hen 

 zijn je organisatietalent en creativiteit ongeëvenaard en werk je heel zelfstandig 

 Spreek je vloeiend Engels en Nederlands 

 Je bent woonachtig in Nederland 

 

De taal van het programma is in het Nederlands, en daarnaast wordt van Jeugdambassadeurs verwacht dat ze 

minstens voor het grootste gedeelte van het jaar in Nederland woonachtig zijn. We hebben geen 

leeftijdsgrenzen, maar de meeste Jeugdambassadeurs zijn tussen de 18 en 35 jaar oud 

 

Wat krijg jij van ONE?  

Naast de immense voldoening die bijdragen aan een betere wereld je biedt, krijg je van ONE: 

 duidelijke doelen en mogelijke resultaten – met een geschreven overzicht van prestaties die beloond 

worden aan het eind van het programma 

 regelmatige online- en offlinetraining en praktijkervaring rond o.a. campagnevoeren, lobbyen en 

omgaan met media 

 een geweldige band met een groep van veertig Nederlandse ONE Jeugdambassadeurs en een Europees 

netwerk van nog eens driehonderd andere Jeugdambassadeurs 

 uitnodigingen voor fantastische evenementen 

 terugbetaling van gemaakte onkosten in functie van je rol als Jeugdambassadeur 

 
ONE zet zich in voor diversiteit en nodigt iedereen uitdrukkelijk uit om te solliciteren. Alle gekwalificeerde 
sollicitanten zullen in aanmerking worden genomen. 
 
Over de ONE Campaign 
ONE is een organisatie die campagne voert, lobbyt en meer dan 8,5 miljoen leden heeft over de hele wereld. Wij 
ondernemen actie om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld – en vooral uit Afrika – te helpen. 
We vragen politieke leiders om hun beloftes rond armoedebestrijding waar te maken en voeren campagne voor 
beter ontwikkelingsbeleid en effectievere ontwikkelingssamenwerking. Ook meer democratie, verantwoording 
en transparantie staan hoog op onze agenda. Alleen zo kan armoedebestrijding effectief worden 
geïmplementeerd. ONE krijgt als organisatie geen subsidies van overheden en wij vragen geen steun in de vorm 
van geld aan het grote publiek. 

 
ONE vraagt niet om je geld, maar om je stem. 
 

Ben jij enthousiast geworden om je aan te melden als Jeugdambassadeur? Vul dan voor 22 januari het 

formulier in en upload je CV.  

https://www.surveymonkey.com/r/NLYA

