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Stage VACATURE  
HBO Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening  
bij Stichting Je Goed Recht 
 
Draag bij aan betere en toegankelijke sociale rechtshulp in Rotterdam! 

Ben jij een betrouwbare HBO’er Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening en zoek je een mooie 
stage? Kom met ons Rotterdamse burgers helpen en werkervaring opdoen!  

Stichting Je Goed Recht (SJGR) is in 2020 opgericht om kwalitatief hoogwaardige rechtshulp aan 
mindervermogende burgers in de gemeente Rotterdam te geven. Dit doen we door iedere week 
spreekuren in buurthuizen in Rotterdamse wijken te houden (eerstelijns rechtshulp). We werken nauw 
samen met Advokatenkollektief Rotterdam (AKR), Op Zuid Advocaten (OZA), Loyens & Loeff en 
NautaDutilh voor een warme overdracht van ingewikkelder zaken naar een advocaat (tweedelijns 
rechtshulp). AKR en OZA zijn ook nauw betrokken bij jouw opleiding en begeleiding.  

Hoe wij werken 

Onze spreekuren worden gehouden door studenten Rechtsgeleerdheid, begeleid door één van onze 
senior rechtshulp experts. De hulpvragen zijn heel divers, en kunnen te maken hebben met onder 
andere familierecht, consumentenrecht, huurrecht, sociaalzekerheidsrecht en arbeidsrecht. We helpen 
burgers hun weg te vinden in wet- en regelgeving. Dat kan door het geven van een juridisch advies, 
helpen bij een aanvraag door samen een formulier in te vullen, het opstellen van een brief of door 
contact op te nemen met een instantie. Geen dag is hetzelfde tijdens de spreekuren van Stichting Je 
Goed Recht. 

Wat jij gaat doen 

Tijdens jouw stage begin je met het ondersteunen van het team. Je neemt de telefoon aan, beoordeelt 
de vraag en regelt afspraken in de agenda van collega’s. Daarnaast werk je mee met de registratie van 
de klantcontacten. Je brengt en houdt de dossiers op orde, bijvoorbeeld door het maken van 
gespreksnotities of het scannen van documenten die een hulpvrager meegenomen heeft. Daarnaast 
ondersteun je jouw collega’s bij het uitzoeken van juridische vraagstukken.  

Als je er klaar voor bent, ga je ook zelf gesprekken met hulpvragers voeren. Dit alles wordt begeleid door 
onze senior rechtshulp experts. 

Verder neem je elke twee weken deel aan het ‘casusoverleg’ waarin je met je collega’s de zaken uit het 
spreekuur bespreekt en uitzoekt. 

Wat we jou bieden 

Je werkt 4 dagen per week en ontvangt daarvoor een stagevergoeding van € 400 bruto per maand. Je 
krijgt een laptop in bruikleen waarop je je werk kunt doen. Naast het inhoudelijke werk is er ook ruimte 
voor gezelligheid, zoals elk kwartaal een borrel en een feestelijk diner in december, wanneer de 
maatregelen rondom COVID-19 dit toelaten. 
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Wie zoeken we 

Wij zijn op zoek naar 2 betrokken, doortastende, HBO studenten sociaal juridische 
dienstverlening of rechten die minimaal hun propedeuse hebben behaald en een stage voor 5 
maanden of langer zoeken. Je bent flexibel en schrikt er niet van als dingen anders lopen dan verwacht. 
Je vindt het leuk om te werken in een jonge organisatie. 

Je woont bij voorkeur in Rotterdam, voelt je betrokken bij de doelgroep en je wil je graag inzetten om 
hen te helpen hun problemen op te lossen. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; je doet je 
uiterste best om hulpvragers te helpen.  

Reageren 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan door jouw motivatiebrief, cv en cijferlijst op te sturen naar 
vacatures@stichtingjegoedrecht.nl. Meer informatie over Stichting Je Goed Recht is te vinden op 
www.stichtingjegoedrecht.nl en www.deverrebergen.nl/programma/stichting-je-goed-recht/. 
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