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Beleidsplan 2020 – 2024 Stichting Je goed Recht 

Wat is Stichting Je Goed Recht  

Burgers en kleine zelfstandigen kunnen moeite hebben met het vinden van eerstelijns rechtshulp. Dat 

leidt ertoe dat deze burgers te laat met hun vraag naar de juiste juridische hulpaanbieders komen en hun 

juridische problemen veel verder escaleren dan in het geval zij tijdige juridische hulp hadden gevonden.  

Ook de tweedelijns rechtshulp staat onder druk. Veel advocaten die sociale rechtshulp op een 

gespecialiseerde wijze aanbieden naderen de pensioengerechtigde leeftijd en/of overwegen hun 

werkzaamheden als sociaal advocaat te staken. Het genereren van nieuwe aanwas voor deze 

beroepsgroep is essentieel voor het toekomstbestendig maken van de tweedelijns rechtshulp voor de 

beoogde doelgroepen. 

Stichting Je Goed Recht heeft tot doel om sociale rechtshulp in Rotterdam weer toegankelijk te maken 

voor eenieder - maar primair voor minvermogende en minder zelfredzame burgers - met eerstelijns 

rechtshulp door middel van spreekuren in de wijk en met laagdrempelige toegang tot de tweedelijns 

rechtshulp (advocaten). 

Om de bereikbaarheid van de door ons aan te bieden rechtshulp te vergroten, is er voor gekozen om 

spreekuren in de wijk te houden, daar waar al andere hulp geboden wordt. 

De spreekuren voor de rechtshulp worden gegeven door studenten, bijgestaan door sociaal advocaten 

en ervaren juristen. Stichting Je Goed Recht investeert in de opleiding van de studenten om kwalitatief 

goede eerstelijns rechtshulp te verlenen. Hoe beter de studenten geëquipeerd zijn, des te efficiënter zij 

kunnen opereren. 

Ondanks de hulp in de eerste lijn is escalatie van juridische problemen niet uit te sluiten. Daarnaast kan 

men voor sommige problemen niet om de tweedelijns rechtshulp (advocatuur) heen. Stichting Je Goed 

Recht voorziet dan ook in een nauwe samenwerking tussen de eerstelijns rechtshulp en de tweedelijns 

rechtshulp.  

Doelstelling Stichting Je Goed Recht 

Het doel van Stichting Je Goed Recht is het verbeteren van de toegang tot sociale rechtshulp in 

Rotterdam. De kern van ons beleid is het opzetten van een laagdrempelige eerstelijns rechtshulp 

(spreekuren in de wijk) met een makkelijke toegang tot de tweedelijns rechtshulp (advocaten). Het is een 

breed gedragen plan waarbij sociale advocatuur, commerciële advocatenkantoren, de Rotterdamse Orde 

van Advocaten, universiteiten en studenten samenwerken. Voor een programma dat voor een lange 

termijn levensvatbaar is, is dit draagvlak essentieel. Daarnaast is bij de uitwerking de kennis van deze 

partijen essentieel. 

Werkzaamheden Stichting Je Goed Recht 

Stichting Je Goed Recht monitort en evalueert de uitvoering van het programma. 

Stichting Je Goed Recht houdt spreekuren in Rotterdamse wijken om burgers en kleine zelfstandigen te 

voorzien van eerstelijns juridisch advies. 
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Stichting Je Goed Recht voorziet in opleiding en ervaren begeleiding van degenen die de spreekuren 

houden. 

Stichting Je Goed Recht zet een kennisbank op ter vereenvoudiging van de rechtshulp. 

Stichting Je Goed Recht zet samenwerkingen op met sociaal maatschappelijk dienstverleners. 

Stichting Je Goed Recht voorziet in ‘warme’ doorverwijzing naar de tweedelijns rechtshulp (advocaten), 

en zet hiertoe overeenkomsten op met advocaten in Rotterdam. 

Financieringsstructuur Stichting Je Goed Recht 

Stichting Je Goed Recht ontvangt financiering van Stichting De Verre Bergen en om niet medewerking 

van Loyens & Loeff en NautaDutilh. Daarnaast zal Stichting Je Goed Recht eigen bijdragen innen van 

sommige hulpvragers die doorverwezen worden naar advocaten als zij daar gratis hulp krijgen. 

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden 

te betalen. 

Stichting Je Goed Recht onderzoekt de mogelijkheden tot aanvraag van een of meer subsidies. 

Het Bestuur van Stichting Je Goed Recht 

Het bestuur bestaat bij aanvang uit twee personen, en uiterlijk voor 31 december 2020 uit vijf personen. 

Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. In het bestuur nemen 

bestuurders plaats die aangedragen worden door de advocatenkantoren en Stichting de Verre Bergen. 

Het bestuur komt ten minste 4 keer per jaar bijeen. 

Op moment van schrijven bestaat het bestuur uit: 

P.W.A. Goes – voorzitter 

B. Woudstra – penningmeester  

Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Wel bestaat de 

mogelijkheid tot het verkrijgen van vacatiegeld voor bestuursleden. 

Verslag van werkzaamheden 

De activiteiten van Stichting Je Goed Recht worden na de start van het programma in het jaarverslag op 

de website gemeld. 

*********** 


