De
4e
Musketier
is
ontstaan
als
mannenbeweging
die
Karakterweekenden organiseert. Inmiddels zijn er naast de
Karakterweekenden voor mannen meerdere concepten gelanceerd
ontwikkeld zoals vader/dochter-, vader/zoon-weekenden, Muskathlons
voor mannen en vrouwen en het jaarlijks 4M Event. We bestaan uit een
klein vast team van enthousiaste mensen. Dit team vormt de kern van de
organisatie. 4M drijft daarnaast op de inzet van een grote groep
vrijwilligers die zich telkens voor korte tijd beschikbaar stellen voor de
diverse producties. Ook zijn er een aantal vaste vrijwilligers die zich
structureel en gedurende langere tijd voor een beperkt aantal uren per
week inzetten voor 4M. Zij beschikken over die specifieke kwaliteiten die we nodig hebben in de
voorbereiding
en
uitvoering
van
de
diverse
producties.
Voor de uitbreiding en versteviging van ons veiligheidsbeleid zijn we per direct op zoek naar een
vrijwilliger:

Veiligheidsadviseur Muskathlon
(Vrijwilliger m/v, maximaal 4 uur per week)
Je werkt in een klein, dynamisch team waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt over je
werkzaamheden. Je valt operationeel onder de teamleider van het Veiligheidsteam.
Wat ga je doen?
De doelstelling van het veiligheidsteam is om het nationale kernteam van de Muskathlon en het MT
van 4M Nederland zo goed mogelijk te voorzien van advies aangaande de veiligheid van de
Muskathlon-reizen in de verschillende landen, door:
●
●
●
●

Onderzoek naar de lokale situatie op (mogelijke) bestemmingen
Analyse van de verschillende risicofactoren
Doorvertalen naar beleid
Trainen/voorbereiden van projectteams

We zoeken (per direct) iemand die gemiddeld 2 uur per week beschikbaar is. Gezien de aard van de
werkzaamheden binnen het team zoeken we iemand die aantoonbare (internationale-) operationele
ervaring heeft bij civiele, politiële diensten of justitie op het gebied van inlichtingen- en veiligheid.
Het team vergadert met een vaste frequentie (+/- 6 weken). In geval van crisis loopt dit op.
Wie zoeken wij?
● Je hebt (internationale-) operationele ervaring bij civiele, politiële diensten of justitie op het
gebied van inlichtingen- en veiligheid
● Je bent operationeel actief m.b.t. veiligheidsvragen waarover het Veiligheidsteam
Muskathlons adviseert
● Je bent een absolute teamplayer met een dienend hart en gericht op samenwerking
● Je bent een snelle denker en werker
● Je bent niet bang om een tegenspreker te zijn
● Je onderschrijft de visie dat processen helpend zijn, maar niet het doel
● Je kunt omgaan met gevoelige informatie

Wat heb je nodig? Wat vragen we van je?
● Je hebt diepgaande interesse in het wereldnieuws en (geo-) politiek en houdt dat bij
● Je hebt ruime actuele kennis van het internationaal veiligheidsbeeld, zoals: wereldwijde
geopolitieke bewegingen en ontwikkelingen en de invloed op evt. voorgenomen locaties
Muskathlons
● Je hebt kennis van en inzicht in de verspreiding van extremistische/terroristische
groeperingen over de wereld, hun wijze van werken en hoe zij zich verhouden tot
westerlingen – Christenen- en plaatselijke autoriteiten).
● Je hebt kennis van daaraan verwante criminaliteit zoals ontvoeringen ervaring in het zoeken
en (ver)werken met/van relevante informatie uit open bronnen.
● Je hebt actuele kennis van en toegang tot deze bronnen.
● Je bezit de vaardigheden om gevonden informatie, voor zover dat mogelijk is te duiden en
afbreukrisico’s voor de Muskathlon te benoemen.
● Je hebt ervaring met analyseren en rapporteren.
● Je hebt vlotte toegang tot bronnen op het internet
● Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.
● Je denkt in oplossingen en kunt buiten de kaders denken.
● Je staat achter de missie van 4M in het algemeen en de Muskathlon in het bijzonder.
We vragen wat van je flexibiliteit en tijd. Denk dus goed na of je ook daadwerkelijk hierover beschikt
voordat je reageert.
Wat bieden wij je?
● Een inspirerende missie
● Een gaaf team.
● Een reis- en onkostenvergoeding.
Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij jezelf beschikbaar stellen om onze missie waar te maken?
Stuur een korte motivatie naar Wouter de Vos: wouter@4m.nl. Na je motivatie volgt een eventueel
kennismakingsgesprek.

