WORD RECHTSPRAAK REPORTER!
Vlog of blog je graag en beheers je één of meerdere sociale media kanalen? Ben je
enthousiast en weet je andere jongeren te motiveren? Kan je goed zelfstandig
werken en neem je initiatief? Ben je flexibel en bereid om door het hele land te
reizen? Dan ben jij de Rechtspraak Reporter die we zoeken!
Wij zijn op zoek naar jongeren die de Rechtspraak kunnen vertalen naar de
belevingswereld van jongeren in beeld en/of tekst. Minimaal 2 keer per maand maak
jij een kort verslag van een ontmoeting, een rechtszaak of een actueel onderwerp.
Over hun ervaringen in het afgelopen jaren zeggen de Rechtspraak Reporters het
volgende:
Tessa: ‘Ik heb super veel geleerd. Dit jaar had ik absoluut niet willen missen
vanwege al de ervaringen. Mijn collega reporters en het team achter de Rechtspraak
Reporters waren ook heel leuk!
Beyza: ‘Ik kijk sinds ik reporter ben anders naar het recht. Makkelijker, omdat ik het
ook op een toegankelijke manier probeer uit te leggen aan mijn volgers.’
Lindsey: ‘Het leukste is op pad te gaan naar evenementen en rechtbanken in het
hele land.’
Beatrix: ‘Ik vind het leuk dat je met een jeugdige en eerlijke blik mag kijken naar de
“volwassenen rechtspraak”.’
Christian: ‘In samenwerking met onder meer de rechtbank Noord-Nederland mocht
ik interessante activiteiten bijwonen en verslag daarvan uitbrengen, bijvoorbeeld over
Summer Court en de Week van de Rechtspraak. Ook buiten de Rechtspraak zijn er
opties mogelijk. Zo kreeg ik een uitgebreide rondleiding door de PI in Lelystad: een
indruk die mij voor altijd bij zal blijven.’
Dit betreft vrijwilligerswerk, maar wij bieden jou een ervaringsplek die geweldig staat
op je cv, interessante trainingen, vergroting van je netwerk en zelfstandig werken in
een leuk team van reporters uit het hele land. Daarnaast ontmoet je onder andere
rechters, bezoek je rechtszaken, evenementen en veel meer. Tijdsinvestering:
gemiddeld 4 uur per week. Alle trainingen worden je aangeboden en reiskosten
worden vergoed.
Geïnteresseerd? Stuur een creatieve sollicitatie naar
rechtspraakreporter@rechtspraak.nl (vlogs via wetransfer.com) en overtuig ons
ervan dat jij een van onze nieuwe Rechtspraak Reporters moet worden. Gebruik je
favoriete communicatiemiddel, maak bijvoorbeeld een filmpje of schrijf een blog.

