Vacature: Ceremonieel Voorzitter SIB-Nederland
De stichting SIB-Nederland is op zoek naar een nieuwe Ceremonieel Voorzitter! In de
onderstaande drie stappen wordt de vacature beknopt weergegeven. Een uitgebreide uitleg over
de functie en de stichting SIB-Nederland wordt op pagina twee, drie en vier gegeven. De
startdatum voor de nieuwe Ceremonieel Voorzitter is flexibel en ligt tussen begin april en eind
augustus (dit gaat in overleg). Solliciteren kan tot en met maandag 13 februari 2017, door
middel van het opsturen van een sollicitatiebrief en je cv naar voorzitter@sib-nederland.nl.
Vragen kunnen naar hetzelfde e-mailadres.

De vacature in drie beknopte stappen:

STAP 1: Wat bieden wij jou?
- Je wordt uitgebreid ingewerkt door de huidige Ceremonieel Voorzitter;
- Je bent de ambassadeur van de SIB en bouwt zo een goed (inter)nationaal netwerk op;
- Je bent voorzitter van SIB-Nederland en bouwt zo een landelijk studenten netwerk op;
- Je neemt plaats in het landelijk bestuur van het NGIZ, verbonden aan Instituut
Clingendael;
- Je ontwikkelt diverse vaardigheden door het organiseren van verschillende evenementen,
het leiden van de stichting en het onderhouden van de vele externe contacten.

STAP 2: Wat verwachten wij van jou?
- Je moet lid zijn van een van de vier SIB-verenigingen;
- Je hebt daarnaast veel affiniteit met het SIB-format;
- Je bent voor minimaal 15 maanden beschikbaar;
- Commissie- en bestuurservaring bij de SIB is een pré, maar geen vereiste;
- Je bent representatief en proactief naar externe contacten toe;
- Je beschikt over een professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Je bent bereid een paar keer per maand af te reizen naar Den Haag, Amsterdam of
Utrecht.

STAP 3: Praktische zaken
- Het Ceremonieel Voorzitterschap kost gemiddeld acht uur per week;
- Je start (in overleg) ergens tussen begin april en eind augustus 2017;
- Je ontvangt een onkostenvergoeding van 50 euro per maand;
- Je bent voorzitter voor minimaal 15 maanden en maximaal 30 maanden;
- Sollicitaties (motivatiebrief en CV) kunnen tot en met maandag 13 februari 2017
worden verzonden naar voorzitter@sib-nederland.nl.

Pagina 1 van 4

Vacature: Ceremonieel Voorzitter SIB-Nederland
Geacht SIB-lid,
De Stichting SIB-Nederland zoekt een nieuwe Ceremonieel Voorzitter! Een belangrijke functie
die ik sinds 20 februari 2015 heb mogen vervullen. Tijdens deze periode heb ik veel leuke
mensen mogen ontmoeten en buitengewoon interessante dingen meegemaakt. Allereerst heb ik
een groot aantal SIB-leden leren kennen door heel Nederland, waar ik goede vriendschappen
aan heb overgehouden. Daarnaast heb ik veel mensen leren kennen bij onder andere het NGIZ,
de NVVN, het Instituut Clingendael en diverse ministeries.
Vanuit mijn functie als Ceremonieel Voorzitter ben ik verder betrokken geweest bij de
organisatie van het landelijk congres over ‘Diplomatie in de 21ste eeuw’ en ben ik nu
eindverantwoordelijk voor de organisatie van het congres over ‘De natiestaat in de 21ste eeuw’.
Verder heb ik leuke evenementen mogen bijwonen zoals de Prinsjesdaglunch van het Huis van
Europa en heb ik vele bekende nationale en internationale sprekers persoonlijk ontmoet en
gesproken.
Tot slot ben ik als delegatieleider samen met 25 andere SIB-leden in maart 2016 afgereisd naar
Parijs. Daar hebben wij het seminar ‘Europe’s Security and Defence’ bijgewoond als onderdeel
van het Staatsbezoek aan Frankrijk. Aansluitend heb ik de gelegenheid gehad om het
Koningspaar te ontmoeten en heb ik met H.M. koningin Maxima van gedachten mogen
wisselen over het thema van het eerdergenoemde seminar.
Dit is slechts een kleine greep uit de mooie momenten die ik tijdens mijn ceremonieel
voorzitterschap heb meegemaakt. Ik raad het daarom iedereen aan naar deze functie te
solliciteren. Graag geef ik het stokje dan halverwege 2017 over aan de nieuwe Ceremonieel
Voorzitter.
Hartelijke groet,
Lars Nieuwerf
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Vacature: Ceremonieel Voorzitter SIB-Nederland
Wat is SIB-Nederland?
SIB-Nederland is de overkoepelende stichting van de
vier SIB-verenigingen (SIB-Amsterdam, -Groningen,
-Leiden en -Utrecht). Binnen SIB-Nederland werken
deze vier SIB-verenigingen aan gezamenlijke
activiteiten, het werven van sponsoren en het
onderhouden van contact met partnerorganisaties in
het binnen- en buitenland. Door de krachten te
bundelen bereiken de vier verenigingen op deze
terreinen meer. Daarnaast kunnen de verschillende
SIB-steden ook veel van elkaar leren. SIB-Nederland
is daarom ook een platform voor het uitwisselen van
kennis en ervaringen over o.a. sprekers, inhoudelijke
activiteiten, reizen, ledenwerving, subsidies en nog
veel meer.

Voorbeelden
gezamenlijke activiteiten
1. Het SIB-Nederland gala
2. De conflict-simulatie i.s.m. het
Instituut Clingendael
3. De SIB-Nederland (reünisten)borrel in Den Haag
4. Het landelijk congres i.s.m. het
NGIZ

“SIB-Nederland biedt dus een platform voor vergaande landelijke samenwerking, maar
ook voor uitwisseling van kennis en ervaring en het onderhouden van belangrijke
externe contacten.”
Taken van de Ceremonieel Voorzitter
De voorzitter
Ongeveer een keer in de zes weken vergadert de stichting SIB-Nederland. De Ceremonieel
Voorzitter is verantwoordelijk voor het plannen van deze bestuursvergaderingen, het opstellen
van de agenda en het tijdig verzamelen en versturen van de vergaderstukken. Ook ziet de
Ceremonieel Voorzitter er op toe dat alle afspraken en actiepunten worden nageleefd en
uitgevoerd. De Ceremonieel Voorzitter bepaalt niet zelf het beleid van SIB-Nederland, hij/zij
is ceremonieel. Het beleid wordt bepaald door de voorzitters van de verschillende SIBverenigingen, het SIB-Nederland bestuur.
Daarnaast onderhoudt de Ceremonieel Voorzitter ook goed contact met de verschillende SIBbesturen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor landelijke SIB-zaken en hij/zij wordt uitgenodigd
voor de constitutie borrels van de verschillende SIB-steden. Daarnaast bezoekt de Ceremonieel
Voorzitter ook af en toe lokale activiteiten van de verschillende SIB-verenigingen.
“De Ceremonieel Voorzitter zorgt dus voor een goed verloop van het contact tussen de
verschillende SIB-verenigingen.”
De ambassadeur
Naast de rol van voorzitter is de Ceremonieel Voorzitter ook ‘de ambassadeur’ van het SIBformat. De SIB heeft veel goede externe contacten die de Ceremonieel Voorzitter moet
onderhouden. Allereerst heeft SIB-Nederland een samenwerkingsconvenant met het
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) en de Nederlandse Vereniging
voor de Verenigde Naties (NVVN). De Ceremonieel Voorzitter neemt tevens als
studentvertegenwoordiger zitting in het landelijk bestuur van het NGIZ.
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Naast het NGIZ en de NVVN onderhoudt de SIB ook goede contacten met de Atlantische
Commissie, het Huis van Europa, het Instituut Clingendael, de Internationale Spectator,
ProDemos, het Montesqieu Instituut, WerkenbijdeEU en nog vele andere. Daarnaast is er ook
goed contact tussen de SIB en verschillende politieke (jongeren-) partijen, een groot aantal
ambassades en diverse ministeries, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het
Ministerie van Defensie. Tot slot zijn er ook verschillende zusterorganisaties in het buitenland,
zoals de World Federation of United Nations Associations (WFUNA), waar de Ceremonieel
Voorzitter het contact mee onderhoudt.
“De Ceremonieel Voorzitter onderhoudt dus de verschillende partners, externe
contacten en netwerken van SIB-Nederland.”
Profiel van de Ceremonieel Voorzitter
De voorzitter
De Ceremonieel Voorzitter bepaalt niet zélf het beleid van SIB-Nederland. Vandaar dat je goed
moet kunnen luisteren naar en samenvatten wat de voorzitters voorstellen. Tegelijkertijd moet
je wel het proces bewaken en ervoor zorgen dat de vergaderingen goed verlopen en afspraken
worden nagekomen. Daarin ben je altijd onafhankelijk en trek je geen SIB-verenigingen voor.
Daarnaast is een oprechte interesse in alle SIB-steden en hun wel en wee belangrijk.
De ambassadeur
Naar buiten toe ben jij het gezicht van SIB. Dat betekent dat je het SIB-format en de belangen
van de SIB-verenigingen goed kent en kunt uitdragen. Daarnaast stelt je je representatief op en
ben je altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden (kennis, contacten, financiën) voor de SIBverenigingen.
Eisen en wensen
- Je moet lid zijn van een van de vier SIB-verenigingen;
- Je hebt daarnaast veel affiniteit met het SIB-format;
- Je bent voor minimaal 15 maanden beschikbaar;
- Commissie- en bestuurservaring bij de SIB is een pré, geen vereiste;
- Je bent representatief en proactief naar externe contacten toe;
- Je beschikt over professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
- Je bent bereid een paar keer per maand af te reizen naar Den Haag, Amsterdam en Utrecht.
(De bestuursvergaderingen van SIB-Nederland zijn vaak in Utrecht. De bestuursvergaderingen van het NGIZ zijn op Instituut Clingendael. De meeste externe
activiteiten zijn in Den Haag.)
Praktische zaken
- Het Ceremonieel Voorzitterschap kost gemiddeld acht uur per week;
- Je start (in overleg) tussen begin april en eind augustus 2017;
- Je ontvangt een onkostenvergoeding van 50 euro per maand.
- Je bent voorzitter voor minimaal 15 maanden en maximaal 30 maanden;
- Sollicitaties (motivatiebrief en cv) kunnen tot en met maandag 13 februari 2017 worden
verzonden naar voorzitter@sib-nederland.nl. Eventuele vragen kunnen ook worden verstuurd
naar dit e-mailadres.
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