
 
Vacature sociaal Rechtshulpverlener Stichting Je Goed Recht 

 
Draag bij aan betere en toegankelijke sociale rechtshulp in Rotterdam! 

Ben jij een maatschappelijk betrokken juridisch professional en wil je jouw juridische kennis en 
ervaring inzetten voor betere en toegankelijke sociale rechtshulp in Rotterdam? Dan nodigen we je 
graag uit om te solliciteren op de functie van Rechtshulpverlener bij Stichting Je Goed Recht. 

Stichting Je Goed Recht verleent gratis eerstelijns rechtshulp aan minder vermogende 
Rotterdammers. De Rechtshulpverlener voert de clientgesprekken voor Stichting Je Goed Recht 
vanuit verschillende locaties in Rotterdam.  

Hoe wij werken 

Onze spreekuren worden gehouden door een team van studenten Rechtsgeleerdheid en vaste 
krachten, begeleid door één van onze senior rechtshulp experts. De hulpvragen zijn heel divers, en 
kunnen o.a. te maken hebben met 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 contact op te nemen met een instantie. Geen dag is hetzelfde tijdens de 
spreekuren van Stichting Je Goed Recht. 

Wat jij gaat doen 
 
Omdat het aantal spreekuurlocaties het afgelopen jaar flink is uitgebreid, zoeken we per 1 februari 
2023 meerdere rechtshulpverleners om ons team te versterken. De hoofdtaak van de 
rechtshulpverlener is het geven van juridisch advies aan Rotterdammers tijdens de spreekuren. De 
werkzaamheden bestaan daarnaast uit: 

- Corresponderen met derden (bijv. (andere) hulpverleners, instanties, wederpartij); 
- Het verrichten  van eenvoudige proceshandelingen zoals het opstellen van 

bezwaarschriften, zienswijzen etcetera; 
- Deelname aan periodiek intern casusoverleg en aan de periodieke trainingen; 
- Begeleiden van studentmedewerkers en stagiaires, onder supervisie van de senior 

rechtshulp experts; 
- Bijdragen leveren aan het ontwikkelen en onderhouden van de interne knowhow database. 

 
De rechtshulpverleners worden aangestuurd door een Senior Rechtshulp Expert. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met directe collega’s en diverse  
netwerkpartners in Rotterdam. 
 
Wie zoeken we 
We zoeken maatschappelijk betrokken collega’s, die voldoen aan de volgende punten: 
 

• Je hebt een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau (bijv. SJD of Rechten) of WO-
niveau; 

• Je hebt bij voorkeur minstens drie jaar relevante werkervaring, liefst in Rotterdam of een 
andere grote stad. Maar ben je net afgestudeerd en spreekt de functie je aan, schroom dan 
ook niet om te solliciteren!; 



 
• Je bent klantvriendelijk, sociaal en hebt goede interpersoonlijke en interculturele 

vaardigheden; 
• Je bent in staat om een hulpvraag snel en vakkundig te analyseren en voelt je 

verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie en advies; 
• Je bent zelfstandig en proactief in het organiseren van je werkzaamheden, maar je bent 

ook een teamplayer; 
• Je kunt goed met professionals van andere organisaties samenwerken; 
• Je hebt affiniteit met de doelgroep van mindervermogenden; 
• Je vindt het leuk om op de verschillende spreekuurlocaties te werken, en stelt je daarin 

flexibel op; 
• Je ben administratief vaardig en accuraat; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Je woont bij voorkeur in Rotterdam of directe omgeving. 

 
Wat we jou bieden 
We bieden een baan in een dynamische en bevlogen werkomgeving. Een omgeving waaraan jij 
helpt verder te bouwen. De geboden arbeidvoorwaarden zijn: 
 

- Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring max € 3.950 bruto (excl. 8% 
vakantiebijslag) bij een fulltime aanstelling;  

- Een betrekking van 40 uur per week (fulltime); een kleiner dienstverband is bespreekbaar. 
- Een jaarcontract met bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband;   
- Goede overige arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk opleidingsbudget.  

 
Een Verklaring Omtrent Gedrag is vereist.  
Buiten de spreekuren in de wijken is de standpfsalslaats het kantoor van Stichting Je Goed Recht In 
Huis van de Wijk De Hillevliet te Rotterdam.  
 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 door een sollicitatiebrief en cv te 
sturen naar vacatures@stichtingjegoedrecht.nl, onder vermelding van “Rechtshulpverlener”.  
 
 
Meer informatie over Stichting Je Goed Recht is te vinden op www.stichtingjegoedrecht.nl 
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