
Nieuwsbrief Jongerenteam RCO De Hoofdzaak Alkmaar  

 

Het Jongerenteam bestaat uit jongeren tussen de 17-27 jaar die een scala aan 
ervaringen hebben met hindernissen in het leven. Bij RCO De Hoofdzaak hebben de 
jongeren geleerd hun verhaal in te zetten voor andere jongeren die het moeilijk 
hebben. Hiermee laten ze een voorbeeld van herstel zien. Het doel is om eenzaamheid 
en schaamte te verminderen en taboes bespreekbaar te maken. De herstelverhalen en 
gesprekken zijn leerzaam voor jongeren op scholen, in de jeugdhulpverlening, maar 
ook voor ouders en professionals. 

 
In deze nieuwsbrief staat: 

• Vrijwilligersvacature  

• ‘Kom van je eiland’ 

• De vrijwilligersprijs 

• Interview straatjournaal 
 

 
Vrijwilligersvacature Ervaringsdeskundige Jongeren Alkmaar 
 
We starten in september ’21 met een nieuwe opleiding voor jongeren die hun 
ervaringskennis willen inzetten. Ken je jongeren die hier mee aan de slag 
willen, stuur hen dan onderstaande informatie door of deze vacature! 
 
Wij zijn opzoek naar: Jongeren met ervaringskennis 
Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en woon je in Alkmaar? 
Weet jij hoe het is als je geen oplossing meer ziet voor je problemen? 
Ben jij hier uiteindelijk sterker uitgekomen? 
Wil jij met andere jongeren in gesprek en hen inspireren met jouw ervaringen? 
Kom dan bij het Jongerenteam van De Hoofdzaak Alkmaar. 
 
Zet jouw levenservaring in om andere jongeren hoop en steun te bieden. Dat 
kan op allerlei manieren. Door te luisteren, je verhaal te vertellen of gewoon 
door een voorbeeld te zijn. Je krijgt een interne opleiding aangeboden bij De 
Hoofdzaak om te leren hoe je jouw ervaring kunt inzetten. 
 
Geef je op en je kunt in september ‘21 starten met de opleiding! De opleiding 
duurt ongeveer twaalf weken. Daarna ga je aan de slag als vrijwilliger voor 
minimaal één dagdeel per week, dit is uiteraard in overleg wanneer dat jou 
uitkomt. 
 
Geef bij aanmelding je telefoonnummer door, zodat we contact met je kunnen 
opnemen voor een kennismakingsgesprek. Meld je aan bij Annieke Kaptein 
via: Signal of WhatsApp bericht naar 06-44356229 of een e-mail naar jed-
nk@rcodehoofdzaak.org    
 

 
‘Kom van je eiland’ 
 
Dit is een initiatief om ervaringsdeskundige jongeren en organisaties die met 
ervaringsdeskundigen (willen) werken met elkaar in contact te brengen. Zodat 
we hopelijk in de toekomst meer kunnen samenwerken. 
 
Maandag 21 juni is de eerste bijeenkomst geweest, om er achter te komen 
waar iedereen behoefte aan heeft over het soort netwerk wat we willen op 
gaan zetten. In augustus gaan we verder plannen en kijken naar eerste echte 
bijeenkomst. 
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Ervaringsdeskundige Sylvia: 
Een paar weken geleden werd ik gevraagd of ik mee wou helpen/mee denken 
met het opzetten voor een netwerk voor jongeren ervaringsdeskundige in 
Noord-Holland. Dit sprak mij meteen aan en dus heb ik mij bij dit initiatief 
aangesloten. Dit netwerk werd opgezet door RCO De Hoofdzaak samen met 
Cliëntenbelang Amsterdam.  
 
Ik hoop dat er nog meer gebruik gemaakt gaat worden van de inzet van 
ervaringsdeskundigen, met name omdat wij als ervaringsdeskundige toch op 
een andere manier het gesprek aan kunnen gaan en we zo kunnen helpen in 
de weg naar herstel.  
 
 

 
Winnen van de vrijwilligersprijs 

 
Wij zijn een van de Winnaars Lokale Initiatieven 2021 van de Nationale 
Vrijwilligersprijzen. Dankzij de aanmelding van het TED (team 
ervaringsdeskundige) in Hoorn bleek er interesse te zijn in het 
Ervaringsdeskundige Jongerenteam in Alkmaar en hebben wij een prachtige 
prijs gewonnen!  
 
De juryprijs van de Nationale Vrijwilligersprijzen is voor lokale 
vrijwilligersinitiatieven. De jury beoordeelt de projecten/ initiatieven op; welke 
mate deze nieuwe gezichten aan zich weet te verbinden en wat men heeft 
gedaan om nieuwe gezichten zich thuis te laten voelen binnen de organisatie. 

 
“De jury vindt Ervaringsdeskundige Jongerenteam RCO De Hoofdzaak een 
waardevol initiatief voor psychisch kwetsbare mensen. Met veel respect voor 
de jonge ervaringsdeskundigen die hun verhaal delen met anderen. Dit is heel 
waardevol voor de jongeren.” 
 

 
Interview straatjournaal 
 
Opnieuw staat het team ervaringsdeskundige Jongeren in de belangstelling.  
In de afgelopen maanden is er een interview geweest met de krant van 
Straatjournaal. Hierbij hebben jongeren verteld over hun ervaringen met 
dakloosheid, trauma, verslaving en over hun herstelproces. Zij hebben hierin 
beschreven wat de meerwaarde van De Hoofdzaak is en welk effect De 
Hoofdzaak op de jongeren hebben gehad.  
 
Zo schrijft Straatjournaal:  
“Ze vallen op landelijk niveau op door hun succes, de ervaringsjongeren van 
De Hoofdzaak in Alkmaar. Met hun eigen verhalen over opgelopen trauma,  
alcohol- of drugsverslaving of dakloosheid bieden ze steun aan 
leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben.” 

 
Het volledige interview is terug te lezen op de website via 
https://rcodehoofdzaak.org/2021/06/24/jongerenteam-alkmaar-in-
straatjournaal/  
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