EuroDefense is een particulier en onafhankelijk
initiatief, opgericht in 1994 door een Franse Generaal
en een Duitse ambassadeur in Parijs, die beide het idee
van een gemeenschappelijk Europa wilden bevorderen
en ondersteunen, in de eerste plaats met betrekking tot
gemeenschappelijke veiligheid en gemeenschappelijke
defensie. Deze intentie is ongewijzigd gebleven. Wat
zich sindsdien wel heeft gewijzigd is de
veiligheidsomgeving in Europa en wereldwijd. Ook het
Europa van de Europese Unie heeft diepgaande
veranderingen ondergaan. EuroDefense heeft het
proces van de West-Europese Unie (WEU) naar het
gemeenschappelijk EU Veiligheids- en Defensiebeleid
(GVDB) begeleid en het ondersteund door verschillende
initiatieven en voorstellen. De leden van EuroDefense zijn dienende of voormalige politici,
diplomaten, militairen en wetenschappers, evenals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
de media. Ze zijn allemaal verenigd in hun inspanningen om een gemeenschappelijke aanpak te
bereiken met betrekking tot kwesties van Europese veiligheid en defensie in het kader van het
transatlantisch partnerschap. In tegenstelling tot officiële forums en politieke platforms, biedt de
intieme sfeer van EuroDefense een niet-gouvernementeel, vertrouwelijk en onconventioneel
debat en discussie. Bij het nastreven van zijn doelstellingen organiseert EuroDefense
conferenties, stelt het werkdocumenten en memo's op en biedt het expertise voor
beleidsmakers binnen de EU door het indienen van brieven en memoranda. In een Europa van
veelvoudige en diverse nationale belangen en ideeën, intellectuele disposities en strategische
culturen, biedt EuroDefense bijdragen om harmonisatie, verzoening van belangen en het vinden
van werkbare compromissen te vergemakkelijken. Momenteel is EuroDefense
vertegenwoordigd in de helft van de lidstaten van de Europese Unie, dus in 14 landen: Frankrijk,
Duitsland, Italië, Spanje, België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk,
Luxemburg, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Tsjechië Republiek.
EuroDefense is gelieerd aan de Europese
Beweging Nederland (EBN). De EBN is een
zelfstandige
en
onafhankelijke
netwerkorganisatie
van
burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven,
die probeert het maatschappelijk debat over
Europa te stimuleren en te organiseren.
Daarvoor worden mensen en ideeën bij elkaar gebracht door het organiseren van
netwerkbijeenkomsten, seminars en debatten. De EBN telt een kleine duizend individuele leden
en enkele tientallen aangesloten organisaties, waaronder de meeste grote politieke partijen,
werkgevers- en werknemersorganisaties en jongerenorganisaties. De oprichting van de EBN in
1947 kwam voort uit het ideaal om de relaties tussen landen en volken op het Europese
continent na de eerste en tweede wereldoorlog op een radicaal andere manier te organiseren.
Nauwe samenwerking tussen de landen moest nieuwe geweldsconflicten voorkomen. De EBN
heeft zich in zestig jaar ontwikkeld tot een breed platform voor informatie en discussie over
Europa. Tegenwoordig streeft de EBN niet per se naar méér Europa, maar naar een beter
functionerend Europa, dat dieper in de lidstaten is verankerd. Nationale politici moeten hun
verantwoordelijkheid als medebestuurders van Europa serieuzer nemen, zo vindt de EBN. In
2005 zette de EBN zich in voor de goedkeuring van de Europese Grondwet.

EuroDefense Nederland is momenteel op zoek naar een Secretaris (m/v)
Onbetaalde functie, 2-4 uur per week
Functie:
















De secretaris dient affiniteit te hebben met het Europese integratieproces. Hij/zij
onderschrijft de doelstellingen van de EBN en de democratische principes van vrijheid,
solidariteit en respect voor de mensenrechten;
De secretaris dient bekend te zijn met het Europese Veiligheids- en Defensie Beleid
(EVDB), dan wel bereid te zijn zich dat eigen te maken. * Voorts staat de secretaris
positief tegenover verdergaande integratie van de krijgsmachten van de EU-lidstaten, met
behoud van hun nationale soevereiniteit;
De secretaris is belast met de convocatie, agendering, en verslaglegging over
vergaderingen van de EVDB-Commissie. In nauwe afstemming met de voorzitter voert
hij/zij relevante onderwerpen aan voor de agenda, met gebruikmaking van ideeën en
voorstellen vanuit de EVDB-Commissie;
De secretaris is instrumenteel wat betreft het organiseren van symposia, debatten en
workshops (in Nederland en soms in het buitenland), zo nodig in samenwerking met
andere organisaties, en met name in samenwerking met commissieleden, die voor een
gekozen thema de uitwerking onder hun hoede hebben genomen;
De secretaris draagt zorg voor een goede relatie met de Europese Beweging Nederland
(EBN) en voorts met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ),
Instituut Clingendael, de Atlantische Commissie en soortgelijke organisaties;
De secretaris dient waar mogelijk een goede relatie op te bouwen met de Ministeries van
Buitenlandse Zaken en van Defensie, en voor zover relevant met dat van Justitie en
Veiligheid;
De secretaris is, in nauw overleg met de voorzitter, belast met de contacten met
EuroDefense vertegenwoordigingen in het buitenland;
De secretaris verwittigt de leden van de EVDB-Commissie voor zover hem/haar bekend
van het plaatsvinden van evenementen, die van belang of nut zijn voor de leden. Hij/zij
distribueert informatie en (digitale) documentatie, die daarop betrekking heeft, aan de
leden;
De secretaris is (digitale) postbus voor artikelen en documenten die per email aan de
leden dienen te worden toegezonden;
De secretaris reserveert de vergaderlocatie en bereidt die locatie (audio-video, catering)
en de vergaderstukken voor;
De secretaris houdt een (digitaal) archief bij evenals het ledenbestand. Hij/zij is actief in
het werven van nieuwe leden voor de commissie, met het accent op het verwerven van
jongere leden. Nieuwe leden dienen lid te zijn of te worden van EBN. Dit geldt ook voor
de nieuwe Secretaris.

Kandidaat:
-

WO werk- en denkniveau;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. Vanwege veelvuldige
contacten met EuroDefense Frankrijk is beheersing van de Franse taal een voordeel;

-

Dienstbaar, service-gericht, goede organisator, nauwgezet en secuur, met uitstekende
communicatieve vaardigheden, prettig in het intermenselijke contact, goed ontwikkelde
computervaardigheden;
Pragmatische instelling en goed analytisch vermogen;
Zelfstandig, onderhandelingsvaardig, doel- en resultaatgericht;
Organisatiesensitiviteit, persoonlijke integriteit;
Affiniteit met defensie.

Functie-eisen:
Aanbod: een interessante nevenfunctie voor 2-4 uur per week. Het betreft een onbetaalde
functie. Bijeenkomsten EuroDefense Nederland vinden doorgaans iedere zes weken plaats, op
vrijdag namiddag en tijdens kantooruren. Vergaderlocatie: ’s Gravenhage (op loopafstand NS
Centraal Station).
Selectie-procedure:
Geïnteresseerden worden verzocht om een recent CV, inclusief aanbiedingsbrief (max. 1 A4), in
te zenden. Na indiening van het CV ontvangen kandidaten een bevestigingsbericht. De
Selectiecommissie van EuroDefense stelt aan de hand van de inzendingen vervolgens een shortlist van geschikte kandidaten op. Met (een aantal van) die kandidaten zullen gesprekken worden
gevoerd. Finale selectie volgt op basis van CV en gevoerde gesprekken.
Voor vragen ten aanzien van de vacature en/of het werk en de doelstellingen van EuroDefense
kunt u per email contact opnemen met de heer Henri ten Camp (Lid EuroDefence en Europese
Beweging Nederland): htencamp@hotmail.com. Sollicitaties kunt u richten tot hetzelfde
emailadres.
Meer informatie over EuroDefense en relevante samenwerkingsorganisaties kunt u vinden op:





www.eurodefense.nl
www.europesebeweging.nl
www.atlcom.nl
www.ngiz.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld.

