
Podcast: wij zoeken teamleden! 
 

De Stichting voor Gesprek & Dialoog wil Brussel dichterbij Nederlandse jongeren 

brengen. Hoe heeft de EU invloed op het leven van jongeren? En wat hebben 

jongeren aan de EU? Waarom zouden jongeren moeten stemmen tijdens de EU-

verkiezingen van 25 mei 2019?  

 

Dit zijn allemaal vragen die wij gaan beantwoorden in onze nieuwe podcast. We 

brengen jongeren in gesprek met beleidsmakers om deze vragen te bespreken. 

Dat doen we in een serie van 10 podcasts opbouwend naar de Europese 

verkiezingen. We zoeken enthousiaste teamleden om ons daarbij te helpen. 

 

Stichting voor Gesprek & Dialoog 

Europraat/Grenzeloos is de werktitel van de toekomstige podcast van Stichting 

voor Gesprek & Dialoog (www.svgd.nl) die als doel heeft om jongeren en de EU 

met elkaar in gesprek te laten gaan. We gaan dit doen door jongeren te informeren 

over de EU en aan tafel te zetten met beleidsmakers. Er staan 10 afleveringen 

gepland in oploop naar de Europese verkiezingen, in de periode tussen 1 januari 

en 1 juli.  

 

Welke rollen staan open? 

- Projectleider 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de podcast in goede banen leiden. 

Je zit de vergaderingen voor, zorgt ervoor dat het team zich aan hun taken houdt, 

rapporteert naar het bestuur van Stichting voor Gesprek & Dialoog en behoudt 

het overzicht over het project. 

 

- Producer/editor 

Als producer verzorg je de productie van de podcast. We zoeken iemand die 

ervaring heeft met en gevoel heeft voor het editen en de podcast kan begeleiden 

van de eerste opnames tot en met de release. Het is een pré om met een 

audiobewerkingsprogramma overweg te kunnen om de podcast te editen. Het 

maken van de keuzes tijdens het editen doe je samen met iemand anders uit het 

team. 



- Marketing Manager 

Als Marketing Manager ben je verantwoordelijk voor de promotie van de podcast. 

Je bedenkt een communicatieplan voor hoe je de podcast onder verschillende 

doelgroepen wilt verspreiden. Je beheert de social media, schrijft persberichten 

en zorgt ervoor dat het plan wordt uitgevoerd.  

 

Waar zoeken we naar? 

- Minstens eens in de twee weken aanwezigheid vergaderingen en podcast 

opnames in de Randstad, rondom Den Haag. 

- Bereidheid om 4 tot 8 uur per week, afhankelijk van welke rol je op je 

neemt, te besteden aan het project. 

- Interesse in jongeren met Europese politiek verbinden. 

 

Op zondag 9 december nemen we een test podcast op in Den Haag en we hebben 

het liefst dat jij dan ook aanwezig kan zijn! Voor meer informatie of vragen kan 

je contact met ons opnemen via mary@svgd.nl. Om je aan te melden kan je ook 

hier heen mailen. De deadline is 6 december. 

 

Voor je hulp bij de podcast kunnen wij je een vrijwilligersvergoeding geven voor 

de uren die je maakt. Of dat lukt, hangt af van de subsidie die we krijgen. 


