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wie ben ik nou nog met dat probleem en 
met die emoties? Wij laten deze jongeren 
weer kijken naar wat ze wél kunnen. Zo 
ontstaat wat wij een herstelverhaal noe-
men. Jongeren die voor ons aan de slag 
gaan als ervaringsdeskundige moeten 
allemaal een verhaal van herstel kunnen 
laten horen. En met dat verhaal kunnen ze 
andere jongeren inspireren.” 

Waaraan dankt dit project zijn succes? 
Kaptein is daar duidelijk over: “Jongeren 
voelen zich begrepen door leeftijdsgeno-
ten. En als ze zich begrepen voelen, gaan 
ze zóveel sneller en makkelijker praten. 
Ze schamen zich niet meer want ze ver-
trouwen de ervaringsjongere.

“Als het aan mij ligt, zetten we veel meer 
in op preventie. Ik zou erg tevreden zijn 
als ik een plek op structurele basis zou 
kunnen realiseren waar jongeren zó naar 
binnen kunnen lopen en waar altijd een 
ervaringsdeskundige aanwezig is. 
“En als ik dan nog iets mag noemen: dat 
het normaal wordt dat je minimaal één 
keer in je middelbare schooltijd voorlich-
ting hebt gehad van een ervaringsdeskun-
dige, zodat je ziet dat dat geen rare men-
sen zijn, maar mensen zoals jij en ik, die 
problemen en emoties hebben. Iedereen 
is bang, iedereen is blij, iedereen is boos. 
Met elkaar erover praten zet al enorm veel 
in gang. Te beginnen in Alkmaar, maar 
uiteindelijk in heel Nederland.” Q
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en clubje jongeren zit aan een 
grote tafel in Wijkcentrum Over-
die, waar regionale cliëntenor-
ganisatie De Hoofdzaak onder-
dak heeft. Een van hen heeft een 
hondje bij zich dat ze steeds op 

schoot houdt. De anderen praten met elkaar 
alsof ze hier thuis zijn. Dit zijn een paar van 
de jongeren die door hun eigen verhaal te 
vertellen, helpen waar het maar kan.  

“Als een tierelier, zo draait 
het jongerenteam”, zegt 
projectleider Annieke 
Kaptein (33). Inmiddels 
zijn er 26 gediplomeerde 
ervaringsdeskundige jon-
geren die zich inzetten 
voor de iets jongere gene-
ratie die mentale proble-
men ervaart. Ze zijn dit 
jaar genomineerd voor 
een Appeltje van Oranje, 

de jaarlijkse prijs van het Oranjefonds voor 
drie sociale projecten in ons land die ver-
schil maken, en daar zijn ze supertrots op.
Kaptein vertelt: “De Hoofdzaak zet al 
twintig jaar ervaringsdeskundigheid in. 
Maar wij hoorden ook van jóngeren dat 
ze graag het verhaal van iemand anders 

hadden willen horen toen ze in de proble-
men zaten. Ze zeiden: 

 
Daardoor kregen we het idee dat er voor 
jongeren andere hulp moest komen.”

Spookjongeren
Hoewel er in den lande wel meer pro-
jecten met ervaringsdeskundige jonge-
ren zijn, is De Hoofdzaak uniek binnen 
Nederland. Alkmaar onderscheidt zich 
van andere projecten door de brede aan-
pak en het actief zoeken naar partijen om 
mee samen te werken. Kaptein licht toe: 
“Jongeren kunnen een-op-een met elkaar 
in contact worden gebracht, maar er wordt 
bijvoorbeeld ook voorlichting gegeven op 
scholen, in buurthuizen en jongerencen-
tra. Jongeren die zelf zwaar in de proble-
men hebben gezeten, schuiven zelfs aan 
bij gemeentelijke beleidsmakers om hun 
ervaringen te delen. We horen dan wel-
eens: 

 Zo kan beleid echt op de 
praktijk worden aangepast. We zijn enorm 
actief in het laten horen dat we er zijn en 
bieden onze hulp overal aan waar we 
maar denken verschil te kunnen maken.” 
Kaptein vervolgt: “Ik vind persoonlijk 
wat wij ‘spookjongeren’ noemen heel erg. 
Dat jongeren soms op straat komen te 

staan zonder dat ze dat willen. Hoe erg is 
het als je nergens meer terecht kan? Jon-
geren horen niet op straat te leven, zeker 
niet als ze hulp vragen. Ik dacht vroeger: 
dakloosheid onder jongeren in Neder-
land? Dat valt toch wel mee. Als je in dit 
land hulp vraagt, dan krijg je die toch 
wel? Maar in de praktijk is er niet direct 
hulp. Ik vind dat je als jongere niet alleen 
mag komen te staan. Dat kunnen wij met 
z’n allen beslissen.”

Herstelverhaal
Elke jongere die in de problemen heeft 
gezeten maar nu goed kan omgaan met 
emoties, kan bij het jongerenproject aan-
kloppen om ervaringsdeskundige te 
worden. Kaptein legt uit: “Heb je in een 
situatie gezeten waarin je emoties heel 
overweldigend zijn geweest - voor de een 
is dat een scheiding van ouders, voor de 
ander een complex verhaal van pleegge-
zinnen, drank- en drugsgebruik tot aan 
dakloosheid toe - dan vraag je je soms af: 

Verslaafd? 
Dakloos? 
Trauma? 
Deze jongeren
weten hoe dat is

“Als kind al was ik heel angstig en 
onzeker. Toen ik tien was maakte 
ik iets heftigs mee. Ik was getuige 
van een groepszelfmoord op de Eif-
feltoren. Daardoor belandde ik in 
een psychose. Ik ben een hele tijd 
getraumatiseerd geweest en kreeg 
bijvoorbeeld ook stemmen in mijn 
hoofd die zeiden dat ik dood moest.
Op mijn dertiende werd ik depressief. 
Ik kreeg last van een eetstoornis en 
ging mezelf beschadigen. Ook ging ik 
drugs gebruiken om te kunnen ont-
snappen aan wat ik voelde. Ik deed 
zelfs een zelfmoordpoging. Ik werd 
zo’n gevaar voor mezelf dat ik op een 
gesloten afdeling in een jeugdpsychi-
atrisch ziekenhuis ben opgenomen. 
Daar ben ik mijn hele jeugd een 
beetje in- en uitgewandeld. 

Ik was al achttien toen bij mij 
 werd vastgesteld. Ik ben daarna op 

diverse plaatsen in Nederland opge-
nomen. Je gaat van crisisopname 
naar crisisopname. En daarna word je 

eigenlijk weer aan je lot overgelaten. 
Op een gegeven moment wilde ik echt 
niet meer leven. Op mijn 24ste ben 
ik naar de huisarts gegaan om eutha-
nasie aan te vragen, maar daarvoor 
moet je uitbehandeld zijn. In samen-
spraak met mijn moeder en de GGZ is 
toen besloten alleen nog een instel-
ling in Eindhoven te proberen. Mocht 
dit niet lukken, zou ik begeleid worden 
naar de Levenseindekliniek. Dat was 
natuurlijk best heftig, ook voor mijn 
ouders. Godzijdank heb ik, zoals ik 
dat zelf noem, het licht gezien. Daar 
in Eindhoven - tijdens een lange opna-
me - kwam de ommekeer. Ik wilde 
mezelf niet langer kapot maken. 
Vlak daarna las ik over het jongeren-
project van De Hoofdzaak. Het leek 
mij heel mooi om daar een rol in te 
spelen. Ik vind het belangrijk om 
jongeren te vertellen dat ze zich niet 
hoeven te schamen voor wat ze den-
ken en doen. Het is niet raar als je 
dit soort problemen hebt en het zou 
mooi zijn als het taboe om erover te 
praten verdwijnt.” 

“Ik ben vijf jaar dakloos geweest 
door een ruzie met mijn pleegouders 
over kostgeld. Dat escaleerde en op 
een avond zat het nachtslot erop. 
Toen ben ik weggelopen. Omdat ik 
net achttien was geworden, kon ik 
nergens op terugvallen.

Ik ben toen gaan zwerven. Soms 
kon ik ’s avonds via via bij mensen 
terecht, maar vaak ook sliep ik in par-
ken en onder bruggen. Mijn ID-kaart 
verliep en mijn bankpas werd inge-
nomen, want ik had geen postadres 
meer. Ik had geen geld en kon niet 
meer aan eten en drinken komen. 

Je voelt je heel eenzaam. Ik besefte 
dat ik eigenlijk geen vrienden had. 
Je moet overleven en gaat denken: 

 Want dan had 
ik tenminste onderdak. Ik gebruikte 
alcohol en drugs om even los te 
komen van mijn situatie. Ik had geen 
hoop meer. Tot op een dag een paar 
jongeren me wezen op een buurt-
huis. Ik ben daar in aanraking geko-
men met Vanessa van StraatGeluid. 
Zij gaf me een lunch en ze hielp me 

met een postadres, een inkomen en 
een nieuw identiteitsbewijs. 
Ik stuurde de gemeente elke dag mail-
tjes met: 

 maar dan 
krijg je een afspraak voor twee weken 
later. Hierdoor raakte ik het vertrou-
wen in de gemeente kwijt. Had ik dan 
wel een keer een afspraak, dan dacht 
ik bij mezelf: 

, en kwam ik gewoon niet 
opdagen. Ik was wanhopig en over-
woog zelfmoord. Pas toen ik schreef 
dat ik naar de parkeergarage zou 
gaan en naar beneden zou springen, 
kon ik op gesprek komen en kreeg ik 
een kamer bij het Leger des Heils. 
Als ik in die tijd iemand had gehad 
die me geen opdrachten gaf maar 
advies, dan had ik me meer gehoord 
gevoeld. Nu had ik het idee dat ik er 
alleen voor stond. Ik help nu zelf jon-
geren door voorlichting te geven en 
ik merk dat ze zich in mij herkennen. 
Ze willen dan wél praten en gaan 
soms zelfs huilen. Terwijl ze vaak 
binnenkomen met een  van 
dit-gaat-m-echt-niet-worden.”

Nederland telt ongeveer 12.600 jongvolwassen daklozen tussen de 
18 en 30 jaar, schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 
2018. Misschien nog wel schrikbarender is het aantal jongeren onder 
de achttien zonder dak boven het hoofd: volgens het CBS waren dat er 
in 2016 ongeveer 3960. 

Nederland (%) Alkmaar (%)

Enige of grote moeite  4,3 4,7
met rondkomen met geld 

Afwijkende score m.b.t.  24,6 28,2
psychosociale gezondheid

Ervaart vaak stress 44,5 50,3

Gebruikt alcohol 51,7 58,8

Gebruikt wiet/hash 8,6 13,1

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM

“ Pas toen ik schreef dat 

ik zou springen, kon ik op 
gesprek komen”

“ Het is niet raar als je dit 
soort problemen hebt; je 

hoeft je niet te schamen”

Met hun eigen verhalen bieden ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak hulp aan 
andere jongvolwassenen met problemen. 

Wie ben ik nou nog 
met dat probleem en 

met die emoties?


