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Maak jij je zorgen over de klimaatcrisis? Klimaatverandering heeft een grote impact op de
toekomst van de mensheid. Naast klimaat worden er door wetenschappers echter nog een
aantal risico’s geïdentificeerd die zo gevaarlijk zijn voor ons voortbestaan, dat ze een
existentieel risico vormen.

ORGANISATIE EN MISSIE
Het Existential Risk Observatory is een Nederlandse NGO (stichting) met als doel om de kans op
existentiële risico’s te verminderen. Existentiële risico’s zijn risico’s met een kleine kans, maar
een extreem hoge impact, zelfs zodanig dat het menselijk voortbestaan erdoor bedreigd zou
worden. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn kernoorlogen met nucleaire winter, extreme
pandemieën en extreme klimaatverandering. Naast deze relatief bekende existentiële risico’s,
zijn er ook existentiële risico’s die met de ontwikkeling van nieuwe technologie samenhangen,
zoals artificial general intelligence (AGI) en nanotechnologie. Volgens recent onderzoek van het
Future of Humanity Institute in Oxford is de totale geschatte kans dat een dergelijk existentieel
risico de komende honderd jaar voorkomt circa één op zes1.
Het bestaan van dit onacceptabel hoge risico, en het bestaan van existentiële risico’s die
samenhangen met nieuwe technologie zoals AGI, krijgt in het Nederlandse maatschappelijk
debat nog weinig aandacht. Op dit moment zijn er slechts enkele artikelen over in de
Nederlandstalige pers verschenen. In de Angelsaksische pers is het debat hierover al verder,
maar ook daar bestaan er niet meer dan een paar honderd publicaties.
Het Existential Risk Observatory denkt dat we geen optimaal antwoord op existentiële risico’s
kunnen geven zolang dit nog het exclusieve domein van academici, CEOs en technologen is. Wij
zijn van mening dat er in plaats daarvan een brede maatschappelijke discussie noodzakelijk is
om de inzet en mogelijke risico’s van nieuwe, verstrekkende technologieën openbaar te
bespreken en af te wegen. Juist de worst case verdient hierin aandacht. Daarom heeft het
Existential Risk Observatory als doel om existentiële risico’s te verkleinen door het informeren
van het maatschappelijk debat.
Afgelopen jaar hebben we onze eerste stappen hierin gezet en hebben we stukken gepubliceerd
in Het Parool, De Telegraaf, en Trouw (2x). Door opinieleiders te informeren over het
onderwerp is er o.a. ook een column in NRC gepubliceerd. Ook hebben we onze eerste funding
ontvangen van Jaan Tallinn (oprichter van Skype) en Steven Schuurman (oprichter van Elastic).

FUNCTIE
Vanwege deze eerste successen zien wij een enorme kans om het maatschappelijk debat verder
te stimuleren. Ons uiteindelijke doel is dat minimaal 50% van de Nederlandse bevolking correct
(d.w.z. in overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek) de belangrijkste existentiële
risico’s kan identificeren. Om dit te bereiken, ga jij:
•
•
•

Een effectieve publiekscampagne opzetten en uitvoeren, die ons doel gaat bereiken.
Een netwerk onderhouden en uitbouwen van o.a. journalisten, opinieleiders, academici,
funders en politici.
Events (laten) organiseren over ons thema (online en in-person), zowel voor een
publiek van bijv. studenten, als op uitnodiging voor o.a. opinieleiders, als op grotere
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•
•
•
•

schaal in leidende debatcentra. Eén van deze events zou de Existential Risk Conference
kunnen zijn.
Artikelen/items in de media gepubliceerd krijgen in samenwerking met onze PR
professional.
Meedenken over/aansturen van politieke lobby in samenwerking met onze lobbyist.
Meedenken over de effectiviteit van onze communicatie.
Enkele stagiairs en/of vrijwilligers managen. Op termijn kan dit uitgroeien tot een klein
team.

We hebben op al deze gebieden enige ervaring opgebouwd, en we willen nu zoveel mogelijk
tractie genereren. Jij wordt hierin als Campagneleider Nederland (Campaign Manager) één van
de belangrijkste personen.
Je brengt hiervoor het volgende mee:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een relevante, afgeronde universitaire opleiding.
Liefst enige jaren relevante werkervaring.
Je bent goed thuis in maatschappij, media en politiek, en je hebt een brede
belangstelling.
Bestaand netwerk is een pré, net als bewezen idealisme.
Bestaande kennis van existentiële risico’s is een pré, maar geen must. Interesse en
motivatie wel.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Je kunt
goed je mening verkondigen in een geschreven stuk.
Je bent niet bang om wie dan ook aan te schrijven of op wie dan ook af te stappen. Je
kunt goed jouw eigen netwerk en dat van ons gebruiken en onderhouden.
Ervaring met het organiseren van events is een pré.
Ervaring met managementtaken is een pré.

Wij bieden het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Je werkt aan mogelijk het meest impactvolle vraagstuk wat er op dit moment bestaat,
en wat in de toekomst alleen maar nog belangrijker kan worden.
We zijn ook internationaal een belangrijke proeftuin met veel potentie voor de
toekomst.
Je bouwt een zeer relevant netwerk op van opinieleiders, politici, funders, etc.
Je leert veel. Als je over existentiële risico’s een maatschappelijk debat kunt opstarten,
kun je dit over elk thema.
Je werkt in een klein team, waarbij er veel vrijheid is om je eigen werk op jouw manier
aan te pakken.
We werken hybride: enkele dagen per week op kantoor/cowerkplek in Amsterdam en
enkele dagen thuis.
Er zijn in overleg mogelijkheden om parttime te werken.
Je krijgt een jaarcontract met regulier salaris, met uitzicht op een vast contract
afhankelijk van jouw functioneren en onze fundingsituatie na één jaar. De hoogte van
het salaris is afhankelijk van ervaring en te maken uren.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Spreekt deze functie je aan, stuur dan je CV met motivatiebrief naar
info@existentialriskobservatory.org. Sollicitaties zullen doorlopend worden beoordeeld. Als je
geïnteresseerd bent, maar vragen hebt of nog twijfelt, neem dan contact op via hetzelfde adres
voor meer informatie of een informele kennismaking.
We zien er naar uit om samen met jou existentiële risico’s te gaan agenderen in Nederland!
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