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Voorwoord  
 

In 2017 is er door de Raad voor Rechtsbijstand een speciaal symposium georganiseerd voor de 
Nederlandse rechtswinkels. Het idee achter het symposium was om meer inzicht te verkrijgen 
in de werkwijze van de rechtswinkels in Nederland en hun bijdrage aan de maatschappij. Uit 
het hele land reisden bestuursleden af naar Utrecht om collega’s te treffen. Snel werd duidelijk 
dat geen enkele rechtswinkel in Nederland hetzelfde is. Rechtswinkels komen in alle soorten 
en maten voor. Sommige rechtswinkels worden gerund door studenten, andere door juristen die 
dit vrijwillig naast hun werk doen en weer andere rechtswinkels door betaalde krachten. 
Rechtswinkels bevinden zich meestal in grote steden, maar ook in dorpen of binnen een 
universiteit.  

Voor het symposium was mij al bekend dat Stichting Rechtswinkel Amsterdam de meest 
intensieve rechtswinkel van de stad is. Wat wij bij onze rechtswinkel doen, is eigenlijk erg 
bijzonder. Stichting Rechtswinkel Amsterdam draait volledig op de inzet van tweeëndertig 
vrijwillige studenten, is vijf dagen per week telefonisch bereikbaar, telt twee spreekuren per 
week, adviseert op nagenoeg alle rechtsgebieden binnen het civiele recht en staat cliënten in het 
volledige juridische proces bij; van adviezen tot procesvertegenwoordiging bij de 
kantonrechter. Verder worden de studenten geacht toelatingstoetsen te maken, scholingen te 
volgen, kennis van de rechtswinkeliers te verbreden en actief deel te nemen in een commissie 
en sectie. 

Waar sommige van deze aspecten ook bij andere rechtswinkels te vinden zijn, is Stichting 
Rechtswinkel Amsterdam de enige rechtswinkel in Nederland die al deze elementen 
combineert. Ik vind het fantastisch dat ik voorzitter heb mogen zijn van deze prachtige stichting 
en ik kijk dan ook vol trots terug op het jaar 2017.  

Een jaarverslag is over het algemeen niet het meest spannende document om door te nemen. 
Toch hebben wij ons best gedaan een zo overzichtelijk mogelijk verhaal neer te zetten over het 
afgelopen jaar. Omdat aan het 45-jarig bestaan van de Rechtswinkel helaas weinig aandacht is 
besteed, leek het me leuk om hier toch een paar woorden aan te besteden aan het begin van dit 
verslag. Ik hoop dat u dit verslag met plezier leest en ik wens de rechtswinkel en al haar 
medewerkers een mooie tijd toe de komende jaren. Ik zal er persoonlijk zorg voor dragen dat 
het 50-jarig bestaan van Stichting Rechtswinkel Amsterdam over vijf jaar voor heel Amsterdam 
bekend zal zijn. 

 

Rijk de Vries 
Bestuursvoorzitter 
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45  jaar  in  vogelvlucht  
 

Al 45 jaar lang staat Stichting Rechtswinkel Amsterdam de burgers van haar stad bij in 
juridische conflicten. Op 18 april 1972 openende Stichting Rechtswinkel Amsterdam voor het 
eerst haar deuren in het buurtcentrum Jordaan van de vereniging Ons Huis aan de Rozenstraat. 
Amsterdam was hiermee redelijk laat in vergelijking met andere universiteitssteden. Het 
opzetten van de rechtswinkel kreeg moeizaam gestalte. Toen de rechtswinkel eenmaal opende 
werd het verwachte bezoekersaantal ruimschoots overschreden. Het buurtcentrum zag haar 
bezoekersaantal stijgen met 30%. In de eerste twee maanden zijn 770 zaken in behandeling 
genomen en werkten er 61 studenten en afgestudeerden bij de rechtswinkel. In de maanden 
hierop is dit aantal al snel gegroeid naar meer dan honderd studenten. 

Vijf jaar later, in 1977, staat de rechtswinkel 5941 cliënten bij. Ondanks de opkomst van de 
“buro’s voor de rechtshulp” waar ervaren juristen en advocaten vanuit hetzelfde oogpunt als de 
rechtswinkel werkten, bleef Stichting Rechtswinkel Amsterdam noodzakelijk om aan de vraag 

naar rechtshulp te voldoen. Tussen 
de zestig en honderd studenten en 
(werkloze en werkende) juristen 
werkten op dit moment bij de 
rechtswinkel.  

In 1982 is het aantal bezoekers aan 
de rechtswinkel gedaald. In het 
jaarverslag 82/83 wordt vermeld 
4288 personen zijn geholpen; 
telefonisch want het spreekuur 
bestond niet meer. Ook de locatie 
van de rechtswinkel was 

veranderd. Vanaf 1979 werkten de rechtswinkeliers vanaf de Rozengracht in het Bolshuis. De 
secties laten zich in hun verschillende verslagen uit over de op dat moment spelende 
problematiek, zo heeft de sectie wonen haar bedenken bij de leegstandswet.  

Weer vijf jaar verder (1987) viert Stichting Rechtswinkel Amsterdam haar derde lustrum. 
Helaas is de beschrijving van deze viering 
verloren gegaan door moeite met het 
afkrijgen van het jaarverslag. Het aantal 
medewerkers was inmiddels geslonken naar 
veertig en er bestond een vast instroom 
moment in september. De verslaggeving dit 
jaar betrok een periode van anderhalf jaar 
waarin 5400 personen telefonisch zijn 
geholpen en 1046 ‘binnenlopers’ te woord 
zijn gestaan, ook al bestond het 
inloopspreekuur niet meer. De reden 
hiervoor, zo gaven de binnenlopers aan, was dat de telefoonlijn altijd in gesprek leek te zijn. In 
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deze periode is de rechtswinkel ook gaan moderniseren. Een computercommissie werd 
opgericht om alle nieuwe medewerkers in te lichten over de gebruikte 
tekstverwerkingsprogramma’s. 

De rechtswinkel verlaat na bijna twintig 
jaar de Jordaan en krijgt een nieuw 
onderkomen op de Leidsegracht op 
nummer 108-sous. Het pand, vlakbij 
Leidseplein, huren zij van 
studentenvereniging SSRA, welke hun 
borrels en activiteiten in de zaal recht 
boven de rechtswinkel laat plaatsvinden. 
Dit jaar verwerkt de rechtswinkel 4820 
telefoontjes. Veel rechtswinkeliers die 
langer bij de rechtswinkel werkzaam 
waren besloten te stoppen, waardoor in 
juli slechts nog 18 personen werkzaam bij de rechtswinkel waren. Er werd besloten om 
tweemaal per jaar een instroommoment te organiseren. Hiermee kwam de teller in oktober weer 
op 33 medewerkers te staan. Rond dit vierde lustrum speelde ook het telerechtshulp-proces 
(ECLI:NL:RBHAA:1990:AH3039 voor de geïnteresseerden). Ook op dit moment bestaat er 
een instantie dat tegen betaling telefonische rechtshulp verleent, hierover later meer in dit 
jaarverslag. 

Aan het einde van het millennium viert Stichting Rechtswinkel Amsterdam, inmiddels verhuisd 
naar de Dusartstraat, haar 25-jarig bestaan. Op 25 oktober 1997 wordt een symposium 
georganiseerd met de moot “25 jaar rechtswinkel, terug bij af?”. De subsidie voor rechtsbijstand 
is een veelbesproken onderwerp. Vandaag, twintig jaar later, is dit niet anders. Opvallend is het 
verslag van de sectie consumentenrecht. Het geeft goed weer dat het digitale tijdperk aanbreekt. 
De meest besproken onderwerpen zijn de chipknip, waar we inmiddels vele jaren geleden reeds 
afscheid van hebben genomen, 06 nummers en Gsm-telefoons. 5093 personen zijn te woord 
gestaan door 41 vrijwilligers.  

2002, dertig jaar en inmiddels in een nieuw millennium. De rechtswinkel verschilt dit jaar nog 
weinig van de werkwijze zoals deze nu wordt aangehouden. De telefoondiensten zijn op 

werkdagen tussen 12:00 en 17:00 uur met 
een extra telefoondienst op de 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Ook 
heeft het oproepspreekuur zijn intrede 
gedaan, elke woensdagavond zitten twee 
koppels op de Dusartstraat van 19:00 tot 
21:300 uur. Er werken het jaar door 
gemiddeld tussen de 30 en 35 studenten. 
Naast een feestcommissie, welke diverse 
festiviteiten organiseerde, is er ook een 
internetcommissie bijgekomen. Deze 
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commissie is verantwoordelijk voor de internetsite en het computernetwerk van de 
rechtswinkel. 

Tien jaar geleden, in 2007, wordt het inloopspreekuur geïntroduceerd zoals we dat nu kennen. 
Op donderdagavond zitten vier rechtswinkeliers klaar om mensen zonder afspraak van dienst 
te zijn. Het juridisch loket is sinds 2005 geopend in Amsterdam. Het aantal vragen bij de 
rechtswinkel daalt echter niet en er wordt geconcludeerd dat de rechtswinkel en het juridisch 
loket prima naast elkaar kunnen bestaan. 4701 keer is dit jaar telefonisch advies gegeven. 

In 2012 maakt de rechtswinkel haar laatste stappen. Er werken standaard 32 medewerkers, er 
zijn twee telefoondiensten en de secties en commissies zijn herzien. Ook is het nieuwe 
telefoonsysteem ingevoerd. 

Het jaar 2017 is inmiddels voorbij. Helaas is het 9de lustrum van Stichting Rechtswinkel 
Amsterdam aan iedereen ongemerkt voorbijgegaan. De rechtswinkel zelf heeft echter niet stil 
gestaan en staat nog voortdurend voor nieuwe uitdagingen.  
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Dagelijks  bestuur  
 

Het dagelijks bestuur van de rechtswinkel bestaat uit vijf leden. Deze bestuursleden zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en kennen allen een eigen 
takenpakket. Ieder bestuurslid heeft op een vaste dag in de week zijn of haar bestuursdag. Op 
deze dag is het bestuurslid van 10:00 tot 17:00 uur aanwezig op de rechtswinkel. Het bestuurslid 
doet samen met een rechtswinkelier de eerste telefoondienst van de dag en is de rest van de dag 
beschikbaar om een eventuele uitvaller op te pakken.  

Elk half jaar draagt een gedeelte van het bestuur zijn of haar taken over. In de zomer worden 
de voorzitter, diensthoofd en huismeester gewisseld. In de winter worden de penningmeester 
en de secretaris gewisseld. Het voordeel hiervan is dat de continuïteit behouden blijft en er geen 
kennis verloren gaat. De nieuwe bestuursleden worden verkozen door de medewerkers tijdens 
de bestuursverkiezing. Elke medewerker die zich graag in één van de vrijgekomen functies ziet 
staan, schrijft een bestuursvisie en presenteert deze ten overstaan van alle rechtswinkeliers. 
Indien er meerdere rechtswinkeliers voor dezelfde functie gaan zal worden gestemd.  

Tweemaal per jaar vindt de medewerkersraad plaats. Dit is het moment waarop het bestuur 
toelicht waar zij mee bezig zijn en wat er allemaal nog op de planning staat. Het is voor het 
bestuur van bijzonder belang dat elke rechtswinkelier betrokken is. Een groot deel van de tijd 
zit hem tijdens een medewerkersraad dan ook in het beantwoorden van vragen van de 
medewerkers, maar ook in het stellen van vragen aan de medewerkers door het bestuur. Het 
bestuur wil weten wat de medewerkers van bepaalde activiteiten of systemen vinden, waar zij 
moeite mee hebben, maar ook wat zij zelf verbeterd zouden zien in het komende half jaar. 

Het bestuur van Stichting Rechtswinkel Amsterdam was in 2017 als volgt geconstitueerd: 

Januari 2017 – juni 2017 

Voorzitter  Lex Loerakker 
Secretaris  Lisa Meijer 
Penningmeester Dirk Vierwind 
Diensthoofd  Valérie Groenewegen 
Huismeester  Alireza Issazadeh 

 

Juli 2017 – december 2017 

Voorzitter  Rijk de Vries 
Secretaris  Lisa Meijer 
Penningmeester Dirk Vierwind 
Diensthoofd  Sophie Tailor 
Huismeester  Anouk van Rijn 
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Terugblik  op  het  beleidsplan  
 

Aan het einde van de zomer van 2017 is een beleidsplan opgesteld voor het collegejaar 2017-
2018. Hieronder zullen kort enkele punten worden toegelicht die in dit beleidsplan zijn 
opgenomen. Sommige punten zullen elders in dit jaarverslag aan bod komen.  

Algemeen 

Onder de noemer algemeen is de fysieke uitstraling van de rechtswinkel opgenomen. Er is na 
de zomer wat werk in de tuin gedaan. De plant van de bovenbuurvrouw is in overleg ook wat 
bijgeknipt om de raamstikker beter zichtbaar te maken. Ook het interieur van de rechtswinkel 
is aangepast; de oude witte klapstoeltjes zijn vervangen door stevige zwarte klapstoelen. 

Een grote investering is gedaan in de aanschaf van nieuwe computers. De computer voor de 
telefoondienst en de bestuurscomputer zijn vervangen door sneller werkende computers. De 
computers zijn ook direct uitgerust met een nieuw en sterk beveiligingssysteem. 

Ontwikkeling en rechtswinkeliers 

De rechtswinkel is de ideale plek voor rechtenstudenten om zich te ontwikkelen binnen het 
recht en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De rechtswinkel is daarom ook bij verschillende 
kantoren op bezoek geweest. De kantoren die zijn bezocht zijn Loyens & Loeff, Fort advocaten, 
Allen & Overy en RESOR.  

Tevens is nagedacht over hoe we ervoor konden zorgen dat er meer rechtswinkeliers zouden 
procederen. Hier is meer over te lezen in het onderdeel commissies. Wij als bestuur vonden 
dit een belangrijk punt en zijn dan ook begonnen het hele proces duidelijker uit te werken en 
iedereen aan te moedigen zaken aan te nemen, zodat eventueel anderen ook de kans krijgen te 
procederen. 
 
Een nieuw element dit jaar was de jurisprudentieavond. Hierbij hebben de secties een 
presentatie gegeven voor de rest van de groep over ontwikkelingen binnen hun rechtsgebied. 
Deze avond was erg geslaagd en een mooie manier kennis aan elkaar over te dragen. 

Kwaliteit en professionaliteit 

De rechtswinkel is een belangrijk onderdeel in de maatschappij en een bekende instantie in 
Amsterdam. In 2017 is het bestuur naar een symposium voor de rechtswinkels gegaan 
georganiseerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De vraag die bij dit symposium centraal stond 
was de wat de plek van de rechtswinkel is binnen de rechtshulp. Het bestuur heeft hierna 
besloten dat het belangrijk is om beter contact te onderhouden met de verschillende 
hulpverlenende instanties in Amsterdam, om zo de sociale kaart van Amsterdam sterk te 
houden. Onder dit motto is het contact met Stichting !Woon verbeterd. In de toekomst hopen 
we dat we het contact met andere instanties ook intensiveren. 

In het jaar 2017 is ook aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de AVG. We hebben 
moeten nadenken over hoe en welke persoonsgegevens wij gebruiken. In 2018 zullen wij hier 
ook nog veel mee bezig moeten zijn.  
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Registratie    
 

Telefoondiensten    
De belangrijkste en meest omvangrijke dienst binnen de rechtswinkel is het telefonisch advies 
bieden aan onze cliënten. Iedere werkdag zijn wij tussen 10.00 en 17.00 uur bereikbaar voor 
rechtzoekenden. Op dinsdagavond hebben we nog een extra telefoondienst van 18.30 tot 21.00 
uur, zodat de rechtswinkel ook toegankelijk is voor werkenden. Deze telefoondiensten draaien 
we met in totaal 32 medewerkers. De medewerkers wisselen elkaar af en draaien ieder elke 
week een dienst van twee en een half uur. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen worden 
de diensten altijd met twee medewerkers gedraaid. Een persoon neemt de telefoon aan, de ander 
luistert mee via de headset en noteert de belangrijke feiten in het casussysteem. Ook bestaat de 
mogelijkheid om de telefoon te pauzeren om samen te overleggen om het antwoord uit te 
zoeken. 

Om advies van de hoogste kwaliteit te garanderen is het van groot belang dat wij alle 
binnengekomen telefoontjes registreren. Op deze manier kan achteraf gecontroleerd worden of 
het juiste advies is gegeven, maar kan het advies ook verbeterd worden voor een toekomstig 
vergelijkbare casus. Ook kan de casus achteraf teruggehaald worden indien dezelfde cliënt 
nogmaals belt en kunnen de advocaten op deze manier tijdens de wekelijkse scholingen goed 
inspelen op vraagstukken waar wij binnen de rechtswinkel vaak mee te maken krijgen.  

De binnengekomen telefoontjes worden dan ook nauwkeurig omschreven in ons 
registratiesysteem. Dit systeem maak onderdeel uit van onze website. In het systeem wordt de 
casus omschreven met daarbij het vraagstuk en ons advies. Binnen het systeem wordt ook het 
rechtsgebied aangegeven. Indien we de vraag niet direct kunnen beantwoorden kunnen we 
advies vragen aan een van de aangesloten advocaten met wie wij nauw samenwerken. Daarnaast 
kunnen we bij een niet juridisch probleem of indien de vraag ziet op een rechtsgebied die wij 
niet behandelen, doorverwijzen naar een andere (rechts)winkel of instantie.  

We maken gebruik van een VoIP telefoonsysteem. Met dit systeem bellen we via het internet.  
Het systeem is ingevoerd in maart 2013. Aangezien dit telefoonsysteem gebruikt maakt van een 
internetverbinding, hebben we dit systeem gekoppeld aan een telefoniebedrijf. Dit 
telefoniebedrijf levert ons elke maand een overzicht (sinds oktober 2013) van alle inkomende 
telefoontjes, vermeld met tijdstip en tijdsduur. Hierop is te zien hoeveel telefoontjes we binnen 
krijgen (queued), aannemen (answered) en onbeantwoord blijven (abondoned).  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Grafiek telefonisch registratiesysteem 2017 (per maand): 

 

 

In bovenstaande grafiek is het aantal binnengekomen, aangenomen en onbeantwoorde 
telefoontjes verdeeld over de maanden te zien. In de maanden juli en augustus was de 
rechtswinkel gesloten wegens de zomervakantie. In deze maanden zijn dan ook geen 
telefoontjes beantwoord.  

Cijfers telefonisch registratiesysteem: 

 
Procentuele veranderingen 2016/2017:  

  

In 2017 zijn we in totaal 5637 gebeld. Het aantal binnengekomen telefoontjes is hiermee met 
5,98% gedaald ten opzichte van 2016.  
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Verdeling zaken op basis van rechtsgebied: 

 2017 Percentage 2016 Percentage 
Arbeidsrecht 759 19,52% 819 20,94% 
Consumentenrecht 275 7,07% 281 5,62% 
Huurrecht 896 23,05% 868 22,44% 
Socialezekerheidsrecht 161 4,14% 204 3,93% 
Personen- en familierecht 387 9,95% 420 10,74% 
Contractenrecht  304 7,82% 351 8,95% 
Bestuursrecht  104 2,67% 150 3,83% 
Overig  1002 25,77% 920 23,52% 
Totaal  3.888  3.912  

 

Inloopspreekuren  
 

Naast het geven van telefonisch advies zijn de inloopspreekuren de andere belangrijke dienst 
binnen de rechtswinkel. Elke woensdag en donderdagavond tussen 18:00-19:30 uur zijn 
rechtzoekenden welkom om de rechtswinkel binnen te lopen en persoonlijk advies te vragen. 
Er zijn altijd twee tweetallen aanwezig om de cliënten tijdens deze inloopspreekuren mondeling 
te woord te staan. Per persoon nemen wij ongeveer 15 minuten de tijd, zodat de wachttijd niet 
te lang wordt. Na afloop van elk inloopspreekuur nemen we telefonisch contact op met een 
advocaat om alle zaken nauwkeurig door te nemen. Dit is telkens een advocaat die aangesloten 
is bij de rechtswinkel. De advocaten wisselen elkaar hierbij af. Op deze manier wordt de 
kwaliteit van het advies gegarandeerd. Indien niet direct advies kan worden gegeven of 
aanvullend advies noodzakelijk is wordt dit teruggekoppeld naar de cliënt.  

Of we tijdens het mondelinge gesprek de zaak ‘aannemen’ is afhankelijk van een aantal 
verschillende factoren, zoals het financiële belang en de termijn waarop advies nodig is.  Indien 
besloten wordt de zaak aan te nemen houden we via de email contact met de cliënt. Op die 
manier stellen we hem/haar op de hoogte van onze vorderingen, bijvoorbeeld hoe ver we zijn 
met het schrijven van een ingebrekestelling. Ook de gesprekken die tijdens de inloopspreekuren 
met de cliënten plaatsvinden worden opgeslagen in ons registratiesysteem op dezelfde wijze als 
bij het telefonisch advies.  

In 2017 zijn er totaal 797 bezoekers geweest tijdens onze inloopspreekuren. Dit is een stijging 
t.o.v. 2016 en 2015. Waar we dus een daling zien van het aantal binnengekomen telefoontjes 
zien we juist een stijging van het aantal bezoekers.  

 2017 2016 2015 2014 2013 
Aantal bezoekers 797 615 563 728 715 
Aantal spreekuren  81 82 78 82 82 

Gemiddeld aantal bezoekers per spreekuur 9,8 7,5 7,2 8,9 8,7 
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Secties  en  Commissies  
 
Als rechtswinkelier bij Stichting Rechtswinkel Amsterdam doe je meer dan enkel het bieden 
van gratis juridisch advies. Binnen de rechtswinkel is iedere rechtswinkelier verbonden aan één 
sectie en één commissie. Op deze manier houden we door de inzet van alle rechtswinkeliers de 
rechtswinkel draaiende. Elke sectie bestaat uit zes of zeven personen, één van hen vervult de 
functie van voorzitter van de sectie. Aan hem of haar is de taak om ervoor te zorgen dat ieder 
lid van de sectie een taak krijgt en de gehele sectie naar behoren functioneert. De secties zijn 
de rechtsgebieden die we binnen de rechtswinkel behandelen, te weten:  

•   Arbeidsrecht; 
•   Consumentenrecht; 
•   Socialezekerheidsrecht; 
•   Huurrecht; 
•   Personen-, familie- en recht.  

 
Als sectie ben je verantwoordelijk voor de scholingsbundels voor de (nieuwe) rechtswinkeliers.  
Daarnaast controleren secties de gegeven adviezen en zijn zij verantwoordelijk voor het up-to-
date houden van de meest gestelde vragen op de website. Vanaf dit jaar maken zij ook de 
toelatingstoetsen voor de nieuwste lichting. Tot voor kort waren de sectie arbeidsrecht en de 
sectie socialezekerheidsrecht nog één sectie, maar het bleek dat dit zorgde voor een grote, 
onoverzichtelijke sectie. Zeker nu we dit jaar voor het eerst jurisprudentieavonden hebben 
georganiseerd, bleek dat dit voor onduidelijkheid zorgde. Bij de jurisprudentieavond geeft elke 
sectie een korte presentatie waarin wordt ingegaan op een huidige ontwikkeling binnen dat 
rechtsgebied. Aan de hand van jurisprudentie wordt uitleg gegeven en aangegeven hoe dit 
relevant is voor ons als rechtswinkel. Door de secties op te splitsen kon een kleinere groep een 
betere focus leggen op haar rechtsgebied, in plaats van een grote groep op twee gebieden. 
Overigens waren de jurisprudentieavonden een groot succes. Het zorgde voor meer 
verbondenheid met de sectie en ook met elkaar.  
 
De commissies binnen de rechtswinkel zijn: 

•   Scholingscommissie; 
•   Publiciteitscommissie; 
•   Procedeercommissie; 
•   Onderwijscommissie; 
•   Financiële commissie.  

De commissies houden zich bezig met het reilen en zeilen van de Rechtswinkel. Er zijn vijf 
verschillende commissie, waarbij één van hen de functie van commissievoorzitter vervult. Er 
is er aan het einde van dit ervoor gekozen om de procedeercommissie samen te voegen met de 
financiële commissie. Waar de financiële commissie erg weinig taken had, kwamen de 
bestuurders van de procedeercommissie handen te kort. Tijdens de medewerkersvergadering is 
dit voorstel besproken en iedereen gaf aan hiermee akkoord te zijn. 



13 
 

Secties  
 

Huurrecht  
De sectie Huurrecht is een belangrijk onderdeel van de rechtswinkel, daar ongeveer een kwart 
van al onze zaken huurrecht betreft. Het zijn zaken die vaak urgent en erg ingrijpend zijn. 
Daarom zie ik het ook als onze taak om zo up-to-date mogelijk te blijven en, waar het kan, te 
verbeteren. 

Met de sectie Huurrecht kijken we terug op een, over het algemeen, productief 2017. Hoewel 
aan het begin van 2017 de huurrechtbundel nog sterk achterliep op de tijd en niet was nagekeken 
door een advocaat, zijn wij eind 2017 met Jaan als nieuwe voorzitter het enorme project 
begonnen om de huurrechtbundel volledig te vernieuwen en te verbeteren.  

Dit is ook zeker nodig geweest. Immers zijn er zo veel nieuwe veranderingen op het gebied van 
het huurrecht. Allereerst natuurlijk het nieuwe woongroepenbeleid, dat per 1 januari 2017 
inging. Dit verplichtte de verhuurders om een vergunning aan te vragen voor kamergewijze 
verhuur aan 3 of meer personen, als deze nog niet voor 2017 ingeschreven stonden als 
woongroep. Dit is iets waar wij nog regelmatig vragen over krijgen. Daarnaast heeft er twee 
keer een herziening plaatsgevonden van de Huisvestingsverordening 2016. Hiermee kwam ook 
nieuwe regelgeving over de particuliere vakantieverhuur via Airbnb en soortgelijke websites. 
Er was nu voor het eerst sprake van een meldplicht voor particuliere vakantieverhuur en van 
een maximumaantal dagen. Dit is inmiddels allemaal in zekere mate verwerkt in de 
huurrechtbundel.  

Ten slotte hebben wij hard gewerkt om van de eerste jurisprudentieavond een succes te maken. 
Zo hebben we op deze avond het nieuwe woongroepenbeleid en het dienen van twee heren 
besproken. Op deze manier is de hele rechtswinkel op de hoogte van de laatste veranderingen 
in het huurrecht. 

Brent Crijns - Voorzitter sectie Huurrecht 

Consumentenrecht  
Van alle rechtsgebieden die bij de rechtswinkel aan bod komen springt het consumentenrecht 
toch wel het meest in het oog. Niet vanwege de juridische complexiteit of grote financiële 
belangen, maar juist vanwege de eenvoud. Vallen uw schoenen na één keer dragen uit elkaar? 
Kom langs! Wacht u bij de deurbel vergeefs op de door u bestelde T-shirts? Geef ons een 
belletje! Hebt u op een online veiling een mooie parketvloer gekocht, maar achteraf toch spijt? 
Aarzel niet! Tussen twee haakjes: allemaal zaken die wij echt voorbij hebben zien komen. 
Maar niet alleen bij ons speelt het consumentenrecht een belangrijke rol. Soms is het zelfs 
landelijk nieuws. Zo zullen we ons allen de casus van Leenbakker te binnen weten te brengen: 
een stapelbed kopen voor vierentwintig euro, dat is toch al te gek. Vooral de nieuwe lichting 
zal zich deze casus bijzonder goed herinneren, daar deze deel uitmaakte van het onlangs 
gemaakte tentamen. En hoe heeft de nieuwe lichting het tentamen gemaakt? Bepaald niet 
onverdienstelijk. Het regende zevens en achten. De sectie consumentenrecht is erg trots. 
Maar uiteraard is het consumentenrecht een rechtsgebied in beweging. Wat een dynamiek! Om 
deze een beetje bij te benen hebben Guido en Niki op de jurisprudentieavond een uitstekende 
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prestatie verzorgd over zeer belangrijke consumentenrechtelijke vraagstukken, waarvoor veel 
dank. Ook zal de scholingsbundel nog worden herzien, en zo mogelijk ter controle onder de 
neus van een advocaat worden geschoven. Rest mij slechts nog de hoop uit te spreken op mooie 
zaken in het nieuwe jaar, opdat wij nog veel mensen met hun slechte schoenen, niet-geleverde 
T-shirts en ongewenste parketvloeren kunnen helpen. 
 
Lodewijk van Eeden - Voorzitter sectie Consumentenrecht 
  

Arbeids-‐  en  socialezekerheidsrecht  
Niemand heeft baat bij arbeidsconflicten. De sectie Arbeids- en socialezekerheidsrecht zorgt 
ervoor dat de medewerkers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen omtrent deze 
rechtsgebieden. Omdat bijna elk persoon hier op een of andere manier wel mee te maken krijgt 
worden er veel vragen gesteld over deze rechtsgebieden. Het is derhalve van belang dat de 
medewerkers over de nodige kennis beschikken om cliënten van de rechtswinkel optimaal bij 
staan bij het oplossen van bijvoorbeeld arbeidsconflicten en liever nog, deze te voorkomen. 
Tijdens de sectievergaderingen proberen we de actualiteiten binnen de rechtsgebieden zo goed 
mogelijk in het oog te houden. Naar aanleiding van de veranderingen worden de ‘veel gestelde 
vragen’ op de website aangepast. Er zijn recentelijk nieuwe vragen toegevoegd. De nieuwe 
kennis die wordt opgedaan via scholingen wordt verwerkt in de scholingsbundel. Deze bundel 
wordt vervolgens gecontroleerd door advocaten en hoogleraren die zijn gespecialiseerd in deze 
rechtsgebieden. De scholingsbundel is onlangs gecontroleerd op onjuistheden en aangepast. De 
scholingsbundel kan indien nodig in de arm worden genomen door de medewerkers bij het 
geven van advies aan cliënten. 
 
Robert van der Meer - Voorzitter sectie Arbeids-en Sociale Zekerheidsrecht 

Personen-‐  en  familierecht  
In 2017 hebben er twee sectievergaderingen plaatsgevonden: op maandag 20 februari 2017 en 
maandag 22 mei 2017. Beiden vergaderingen werden geleid door de toenmalige voorzitter 
Seffie. In 2017 is allereerst de gehele scholingsbundel doorgelezen en gecontroleerd op fouten. 
Deze fouten zijn in de vernieuwde versie verbeterd. Ook heeft Seffie aan de leden van de sectie 
gevraagd enkele onderwerpen naar voren te brengen die vaak tijdens de telefoondiensten of 
inloopspreekuren ter sprake komen, zodat deze onderwerpen aan de scholingsbundel kunnen 
worden toegevoegd. Er zijn uiteindelijk drie onderwerpen geselecteerd om toe te voegen aan 
de scholingsbundel:  

1.   Het eenzijdige gezag door vader; als moeder niet instemt, kan de vader dan alsnog het 
gezag krijgen? Zo ja, hoe?  

2.   Hoe aanvaard je beneficiair? Hoe verloopt precies de procedure?  
3.   Aan welke voorwaarden moet een huwelijk of scheiding voldoen om door Nederland te 

worden erkend? 
De onderwerpen zijn verdeeld onder de aanwezigen om verder uit te werken. Alle 
wetsvoorstellen die in de scholingsbundels stonden en toen als wetten waren aangenomen, zijn 
aangepast.  
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Ten tweede is er gekeken naar de veelgestelde vragen op de website; Seffie heeft deze vragen 
gecontroleerd, er waren geen dringende veranderingen of toevoegingen nodig. Tot slot moest 
er een nieuwe voorzitter worden gekozen. Seffie heeft met Tommy-Lisa contact opgenomen 
om te vragen of ze het leuk zou vinden om het stokje over te nemen. De vraag werd bevestigend 
beantwoord, dus Tommy-Lisa werd de nieuwe voorzitter.  

Katherine de Greef – Voorzitter sectie Personen- familie- en erfecht 

  
Commissies  
 

Publiciteitscommissie  
De publiciteitscommissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid naar zowel 
rechtenstudenten als de maatschappij toe. De rechtswinkel voorziet in een grote behoefte en 
daarom is het van belang dat iedereen bekend is met ons.  

-   Studenten 
Wat betreft de studenten is het van belang dat zoveel mogelijk rechtenstudenten op de hoogte 
zijn van de mogelijkheden die de rechtswinkel hen kan bieden. In zestien maanden tijd leren zij 
juridisch advies geven in alle rechtsgebieden die binnen de rechtswinkel worden behandeld. 
Daarnaast is het een goede leerschool hoe om te gaan met cliënten en advies te vragen aan 
advocaten. Ook zijn wij uniek in de mogelijkheid om namens cliënten te procederen voor de 
kantonrechter. Deze veelzijdigheid is ook wat we aan de studenten willen uitdragen. Afgelopen 
jaar is dit met name gebeurd via advertenties op Facebook. Er zijn veel groepen op Facebook 
voor rechtenstudenten van zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam. Door 
een oproep te plaatsen in deze groepen met een poster waarin alle punten die de rechtswinkel 
te bieden heeft zijn opgesomd, weten we nog altijd veel studenten te bereiken. Dit blijkt onder 
meer uit het feit dat bijna elke sollicitant aangeeft in contact te zijn gekomen met de 
rechtswinkel door middel van onze Facebookadvertenties. Om deze reden hebben we het 
afgelopen jaar gekozen om door te gaan met de betaalde advertenties. Voor een klein bedrag, 
maximaal vijftig euro, zien we een grote stijging in het aantal bereikte mensen. Het mooie aan 
de Facebookadvertenties is dat je precies je doelgroep kunt selecteren. Wij kunnen de 
advertenties dus echt focussen op rechtenstudenten in de omgeving Amsterdam. Naast de 
advertenties op Facebook promoten we de rechtswinkel ook nog altijd via de zogenaamde 
hoorcollegepraatjes. Bij deze colleges vertellen rechtswinkeliers dan kort het een en ander over 
de rechtswinkel en geven zij aan dat het mogelijk is om te solliciteren. Dit zullen we ook blijven 
doen. Het is een geschikt middel om de rechtenstudenten direct te bereiken en hen bekend te 
maken met de rechtswinkel. Daarnaast hebben we dit jaar de studievereniging QBDBD van de 
Vrije Universiteit op visite gehad. Ongeveer twintig studenten kwamen langs en hebben uitleg 
gekregen over wat de rechtswinkel doet. Ook hebben zij in groepjes een casus behandeld en 
gepresenteerd. Ook dit bleek effectief, we hebben na afloop een zeer gemotiveerde student 
aangenomen. Volgend jaar lijkt het ons een goed idee de studievereniging van de Universiteit 
van Amsterdam uit te nodigen.  
Nu er steeds meer mogelijkheden zijn voor rechtenstudenten om praktijkervaring op te doen bij 
rechtswinkels, zien we helaas wel een daling in het aantal aanmeldingen. Voor alsnog nog niet 
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zorgwekkend, er is nog altijd voldoende keuze om daadwerkelijk een selectie te maken van de 
meest geschikte kandidaten. Wel is het iets om goed in de gaten te houden. Om deze reden 
hebben we contact gehad met oud-bestuursleden om te horen hoe zij dit hebben ervaren en of 
het tijd wordt om iets te veranderen. We hebben de mogelijkheid besproken om van de 16 
maanden periode een periode van 12 maanden te maken. Wij denken dat de kans groot is dat 
16 maanden studenten kan afschrikken. Veel studenten willen bijvoorbeeld ook naar het 
buitenland, en door een periode die net wat langer is dan een jaar komt dit vaak niet uit. De 
(oud)bestuursleden staan hier ook positief tegenover. We denken wel dat we nog beter moeten 
uitdenken wat voor gevolgen die gaat hebben voor de indeling van de rechtswinkel. Dit is iets 
waar we het volgende jaar mee aan de slag zullen moeten.  

-   Cliënten 
Om te zien hoe de cliënten bij de rechtswinkel komen, hebben we het afgelopen jaar bij het 
inloopspreekuur via het intakeformulier gevraagd hoe zij in aanraking zijn gekomen met de 
rechtswinkel. Conclusie was dat dit met name via kennissen, via de website en via Facebook 
was. Vooral Facebook is iets wat we zelf in de hand hebben, daarom zijn we voor het eerst naar 
cliënten toe gestart met betaalde advertenties. Hierbij is gekozen voor de omgeving Noord-
Holland. Het blijft lastig te controleren hoeveel mensen daadwerkelijk ons daardoor bellen, 
maar het aantal ‘likes’ voor de pagina is toegenomen dus op het moment dat mensen juridisch 
advies nodig hebben hopen we dat ze ons hierdoor sneller zullen vinden. Daarnaast is onze 
eigen pagina op Facebook veel beter up-to-date gehouden. We hebben meer dan 1000 volgers, 
dus wanneer we iets posten op onze Facebookpagina krijgen al deze mensen dit te zien in hun 
‘timeline’. Ieder lid van de commissie schrijft per periode een kort stukje over een ontwikkeling 
of een korte uitleg over een onderwerp binnen een van de rechtsgebieden die we behandelen. 
Dit zorgt voor een veelzijdigheid aan stukjes. Ook delen we meer onze ervaringen, om onze 
volgers een beter beeld te geven over hoe het er op de rechtswinkel aan toe gaat. Deze berichten 
worden tevens automatisch op onze website geplaatst.  
 
De middelen waar de Publiciteitscommissie nu gebruik van maakt om de naamsbekendheid te 
vergroten en het maatschappelijk draagvlak van de Rechtswinkel te vergroten, worden als zeer 
effectief beschouwd. We hebben het afgelopen jaar weer veel mensen kunnen helpen, zowel 
tijdens de telefoondiensten als tijdens de inloopspreekuren.  Voor het komende jaar zijn er 
plannen een nieuwe poster en flyer te ontwikkelen. De poster die we op dit moment hebben is 
erg gedateerd en ook de flyers kunnen op bepaalde punten beter. Dan zullen ook deze meer 
ingezet kunnen worden. Toch heeft deze commissie het streven om op zoek te gaan naar nieuwe 
en betere manieren om het doel te bereiken. Hier zal de Publiciteitscommissie zich de komende 
periode weer voor inzetten.  

Anouk van Rijn - Voorzitter Publiciteitscommissie 
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Onderwijscommissie    
De onderwijscommissie heeft als doel middelbare scholieren voor te lichten over en te 
enthousiasmeren over de studie Rechtsgeleerdheid en de scholieren bekend te maken met de 
rechtswinkel. Het voorlichten strekt tot doel een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de 
studie, onafhankelijk van universiteiten. Dit willen wij mede bereiken door rechtswinkeliers 
van verschillende universiteiten (normaliter de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit van Amsterdam) de voorlichting te laten verzorgen. De onderwijscommissie streeft 
ernaar om één keer per rechtswinkel periode een scholing te verzorgen, dit komt uit op ongeveer 
drie keer per jaar.  

In maart 2017 zijn wij bij het Hermann Wesselink College in Amstelveen geweest tijdens de 
voorlichtingsmiddag. In juni 2017 zijn wij bij het Barlaeus Gymnasium geweest. Zoals eerder 
was bepaald, richten deze voorlichtingen zich met name op het privaatrecht. Hierover hebben 
wij van de betreffende scholen positieve feedback op terug gekregen en wij zijn nog steeds van 
mening dat het waardevol is voor scholieren om tijdig kennis te maken met het privaatrecht. Zo 
wordt het hen veel duidelijker dat er binnen het recht meerdere rechtsgebieden zijn (naast het 
strafrecht). Privaatrecht is bovendien meer in lijn met de specialiteit van de rechtswinkel en 
daarom ook relevanter voor ons Rechtswinkeliers.  

Van september tot december hebben wij geen voorlichting kunnen geven. Er bleken geen 
‘warme contacten’ meer te zijn met Amsterdamse middelbare scholen. Het viel ons op dat het 
niet duidelijk was opgeslagen met welke scholen in Amsterdam wij in het verleden contact 
hebben gehad. Dit is uiteraard zonde, want hierdoor moet er telkens opnieuw contact worden 
gelegd en heeft de volgende voorzitter niet inzichtelijk hoe het ervoor staat met het contact. 
Hierom hebben wij ons de afgelopen tijd gericht op het aanmaken van een scholenbestand. In 
dit bestand zetten wij per school de naam van de school, de contactgegevens van de decaan en 
een samenvatting van het contact dat er is geweest met die school. Dit bestand zullen wij in 
2018 verder uitbreiden en hopelijk leidt dit tot een aantal samenwerkingen scholen zodat we de 
voorlichtingen verder van tevoren kunnen inplannen.   

Maura van de Velde – Voorzitter Onderwijscommissie 

Scholingencommissie  
De scholingencommissie van de rechtswinkel heeft als doel de kennis van de rechtswinkeliers 
op peil te houden en te vergroten. Elke maandagavond vinden deze scholingen plaats op het 
kantoor van de rechtswinkel. Alleen op feestdagen en tijdens de tentamenweken zijn er geen 
scholingen. De commissie houdt zich bezig met de vraag waar behoefte aan is binnen de 
rechtswinkel. Zo blijft de commissie in actief contact met de rechtswinkeliers en kijken zij in 
het casussysteem om te zien naar welke rechtsgebieden veel vraag is. 

Elke nieuwe lichting krijgt in haar eerste weken een extra scholing op de maandagavond. Deze 
scholingen zijn ervoor bedoeld de nieuwe lichting een goede basis te geven in de meest 
voorkomende rechtsgebieden op de rechtswinkel. Dit zijn arbeidsrecht, personen- en 
familierecht, socialezekerheidsrecht en huurrecht. Deze rechtsgebieden worden op de 
universiteiten in het eerste jaar niet of niet voldoende behandeld waardoor extra kennis hierover 
noodzakelijk is om goed juridisch advies te kunnen geven. De extra scholingen zijn tevens een 
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goed voorbereiding op de toetsen die zij moeten afleggen. 

De maandagavonden worden niet altijd opgevuld met een reguliere scholing. Zo hebben we een 
studievereniging over de vloer gehad om te laten zien wat de rechtswinkel doet. De 
advieswinkel is langs gekomen om te vertellen over hun werkzaamheden en de manier waarop 
wij onze meer verwarde cliënten kunnen helpen. Ook is een gerechtsdeurwaarde langs geweest 
om te vertellen over de praktijk en wat er gebeurd als wij gaan dagvaarden.  
In oktober 2017 is tevens de eerste jurisprudentieavond gehouden.  

De afgelopen jaren ondersteunde de commissie de voorzitter van de rechtswinkel meer dan dat 
zij zelf actief contact zochten met advocaten en instanties. De voorzitter van de rechtswinkel 
regelde alle scholingen zelf en informeerde zo nu en dan bij de commissie waar behoefte aan 
was. Deze verhouding was er de afgelopen jaren een beetje ingeslopen. Eind 2017 is dan ook 
besloten om de commissie meer verantwoordelijkheid te geven. Om ervoor te zorgen dat de 
voorzitter van de rechtswinkel niet alsnog zelf de scholingen te organiseren werd besloten deze 
niet meer aan het hoofd van de commissie te laten staan. De commissie was nu zelf 
verantwoordelijk om scholingen te regelen op de aangegeven data. Dit zou de werkdruk van de 
voorzitter verlagen en de commissie meer betrokken laten zijn.  

Rijk de Vries - (oud) Voorzitter Scholingscommissie 

Procedeercommissie  
“Procederen doe je bij de rechtswinkel!”. Dit is een van de meest gebruikte slogans die de 
afgelopen jaren is ingezet bij de werving van nieuwe rechtswinkeliers. De rechtswinkel biedt 
studenten een unieke kans om tijdens hun studie te procederen voor de kantonrechter. De 
voorgaande jaren is er echter weinig geprocedeerd. Reden genoeg voor de procedeercommissie 
om hier iets aan te veranderen.  

Het plan van de procedeercommissie was in het jaar 2017 het procederen toegankelijker te 
maken. Procederen klinkt voor sommigen erg spannend en er waren weinig rechtswinkeliers 
die hun ervaringen konden doorgeven. Ook komt niet iedere rechtswinkeliers in zijn tijd bij de 
rechtswinkel een geschikte zaak tegen om mee te procederen. De commissie heeft de 
rechtswinkeliers dit jaar dan ook aangemoedigd om zaken die op het eerste gezicht geschikt 
leken om te procederen voor te leggen aan de commissie ook al wilden of konden deze 
rechtswinkeliers zelf de zaak niet doen. De commissie kon op de manier de zaak voorleggen 
aan de gehele rechtswinkel. Ook heeft de commissie getracht de procedures inzichtelijker te 
maken en advocaten te benaderen die rechtswinkeliers willen bijstaan bij het opstellen van de 
dagvaarding en de verdere procedure. Het actieve beleid van de commissie heet zijn vruchten 
afgeworpen: in 2017 is via de rechtswinkel vier keer gedagvaard. Een mooi resultaat. 

De commissie bestond in 2017 twee bestuursleden van de rechtswinkel, de voorzitter en de 
huismeester. Waar dit aanvankelijk goed leek te gaan bleek later in het jaar dat om zo productief 
mogelijk te werken er meer handen nodig waren. Eind 2017 is dan ook besloten om de 
financiële commissie onderdeel te laten worden van de procedeercommissie. De uitgebreide 
commissie zal meer tijd hebben om de voorgelegde zaken goed door te nemen en de 
procedeerbundel eens stevig aan te pakken. 
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Wij kijken uit naar het volgende jaarverslag waarin wij wederom een toename in het aantal 
procedures gestart door rechtswinkeliers hopen te zien. 

Rijk de Vries & Anouk van Rijn – De procedeercommissie 

Financiële  commissie  
1.   Algehele stand van zaken  

Dirk heeft in september zijn plek in het bestuur doorgegeven aan Roos. Omdat het goed gaat 
met de financiën was er geen behoefte aan nieuwe sponsoren en de huidige sponsoren zullen 
de rechtswinkel nog de komende jaren blijven steunen. Daarnaast is er een overschot die 
uitbesteed moet worden. Dit is in 2017 niet gebeurd en wordt bewaard als buffer. Er zijn wel 
nieuwe computers aangeschaft.  

2.   Taak van de financiële commissie 

Omdat het goed gaat met de financiën en de samenwerking met de sponsoren goed gaat, heeft 
de commissie afgelopen jaar niet veel kunnen doen. Wel is er controle uitgeoefend op de 
penningmeester.  

Funda Ermis - Voorzitter Financiële Commissie  
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Financieel  jaarverslag  2017  
 

Evenals de vorige jaren heeft de rechtswinkel dit jaar sponsorgelden ontvangen van Allen & 
Overy, Loyens & Loeff en de Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast geniet de rechtswinkel 
ook van subsidie van de Raad van de Rechtsbijstand. Met de subsidie en de sponsorcontracten 
is de financiële situatie van de rechtswinkel tot 2019 gewaarborgd. In 2017 is wederom 
voorzichtig met de financiële middelen omgegaan en is er een overschot gerealiseerd. De 
spaarrekening is niet aangewend en ook bij de Stichting Vrienden Rechtswinkel Amsterdam 
(SVRA) staat een bedrag wat in geval van nood ter beschikking staat voor de rechtswinkel. 
 
In 2017 heeft de rechtswinkel geen groot onderhoud aan het pand verricht. Door de zorgelijke 
financiën een aantal jaren geleden worden de uitgaves nog steeds zorgvuldig in de gaten 
gehouden, maar is er nu wel wat meer ruimte om te investeren. Investeringen in het pand zijn 
dit jaar achterwege gelaten gezien de rechtswinkel over een aantal jaar tijdelijk een ander pand 
zal betrekken. Er is in 2017 echter wel geïnvesteerd in de inventaris in de vorm van een aantal 
meubelen en nieuwe computers.  

De hoogste kostenposten zijn de vaste lasten zoals het pand, het casussysteem, telefonie en 
belastingen. De kosten worden overzichtelijk gemaakt per maand en kwartaal en zowel op 
papier digitaal opgeslagen. Deze overzichten zijn door de rest van het bestuur en de financiële 
commissie te raadplegen. Eens in het kwartaal vindt de vergadering plaats met de financiële 
commissie waarin we de afgelopen periode bespreken. De conceptbegroting is begin 2017 
opgesteld en eveneens door de financiële commissie gecontroleerd. Grotere uitgaven gedurende 
het jaar worden met het voltallig bestuur besproken en gezamenlijk goedgekeurd.  
 
De rechtswinkel geniet nog steeds de Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI, status. 

 
Roos Suurmond - Penningmeester per 1 januari 2018 
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Advocaten  2017  
 

Advocaat E. van den Bogaard 
Advocaat R. de Bock 
Advocaat I. Dierkx 
Advocaat D.N. Du Bois 
Advocaat W. van Egmond 
Advocaat G. Geelkerken 
Advocaat H.J.J. Hendrikse 
Advocaat L. Keet 
Advocaat M. Koek 
Advocaat B. Milar 
Advocaat R. Muit 
Advocaat A.J. Noordam 
Advocaat D. Numan 
Advocaat N. Nuwenhoud 
Advocaat J. Overes 
Advocaat S. Ouald Chaib 
Advocaat R.C. Peteri 
Advocaat Y.G.H. van der Poel 
Advocaat C. Polat 
Advocaat M. Schmidt 
Advocaat N. Tali 
Advocaat Z. Taspinar 
Advocaat H. Wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

In 2017 hebben wij met de volgende advocatenkantoren samengewerkt. Zij staan op onze 
advocatenlijst en wij hebben cliënten naar hen doorverwezen:  

AD Advocaten 
Advocatencollectief Oost 
Van Driem Advocaten 
Du Bois Advocatuur  
Guarda Advocaten 
Geelkerken Advocatuur 
Hendrikse Renes Advocaten 
Hupkes Advocaten 
Keizerhof Advocaten 
Van der Meij Advocaten 
Muit & Dierkx Advocaten 
Noordam Advocatuur 
Advocatenkantoor Numan 
Advocatenkantoor Peteri 
Advocatenkantoor van der Poel 
Advocatenkantoor Schmidt 
Van Struycken Advocaten 
Spuistraat 10 Advocaten 
Advocatenkantoor Talegal 
Taspinar Advocatuur 
Westhoff Advocaten 
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Medewerkers  
 

Iedere dag is de rechtswinkel telefonisch bereikbaar van 10.00 - 17.00 uur. De telefoon wordt 
in shifts bemand, telkens met twee medewerkers per shift. Op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag wisselen drie koppels elkaar af. Op de dinsdag is er tussen 18:30-21:00 uur nog een 
extra avondshift. Deze avondshift is voornamelijk bedoeld voor de medewerkers die stagelopen 
en om die reden tijdelijk niet doordeweeks overdag beschikbaar zijn. In totaal zijn er altijd 32 
medewerkers werkzaam bij de rechtswinkel. 

Iedere vier maanden neemt de rechtswinkel nieuwe medewerkers aan. Zij verbinden zich voor 
een aaneengesloten periode van 16 maanden aan de Rechtswinkel. Wij merken dat de het aantal 
sollicitaties per periode verschillend is. Zo zien wij dat het instroommoment in september een 
stuk populairder is dan in april. Gelukkig heeft dit vooralsnog nog niet voor problemen gezorgd. 

Alle medewerkers krijgen elke maandagavond scholing. Wij streven ernaar de scholingen 
afwisselend te houden door ook de medewerkers te informeren naar hun behoeften. Daarbij 
heeft de scholingscommissie een actievere rol gekregen en zijn er al een aantal afwisselende 
scholingen gegeven. Nieuwe medewerkers krijgen in hun eerste periode een extra introductie 
scholing (voorafgaand aan de scholing voor de gehele groep) op het gebeid van arbeids-, sociale 
zekerheids-, huur-, consumenten-, proces- en personen-, familie- en erfrecht. Daarnaast 
ontvangen zij scholingsbundels over de specifieke rechtsgebieden. Dit doen wij om de kennis 
van de nieuwelingen zo snel mogelijk op niveau van de groep te brengen, zodat zij cliënten zo 
goed mogelijk kunnen bedienen.   

De opgedane kennis van de nieuwe lichting wordt na een aantal maanden getoetst middels een 
examen. Hiervoor krijgen zij twee kansen. Na afloop hiervan vinden evaluatiegesprekken 
plaats. De toetsen worden door de secties opgesteld en beoordeeld. Daarbij controleren zij per 
periode de scholingsbundels om te zorgen dat deze up-to-date blijven.  
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In 2017 waren de volgende medewerkers werkzaam:  

Januari 2016- april 2017  
Isabelle Bos  
Grafton Cederburg  
Linda Couvreur  
Lennart Jansen 
Lex Loerakker (wegens bestuursfunctie 
werkzaam t/m september 2017) 
Florine Roos  
Pien Struyck  
 

April 2016- september 2017  
Noor Al Rubaiy  
Davide Ballestrero  
Deniz Günes  
Seffie van Helden 
Ivo Janssen  
Joost Lichtendahl  
Dorsa Mohammedi (na drie maanden 
vaststellingsovereenkomst) 

September 2016 – december 2017  
Jorrit Posthuma de Boer 
Lisa Meijer  
Florentine Nusman 
Soshja Prass 
Sebastian Renshof  
Jorien Reestman 
Tessa van Rooijen (wegens buitenlandstage 
werkzaam t/m september 2017) 
Jesse Vermeij 
Dirk Vierwind   
 

Januari 2017 – april 2018  
Mance Bouvy 
Jaan van Doorn  
Tahmina Faez 
Phillippe Gimbrere 
Sam Kloosterboer (wegens buitenlandstage 
werkzaam t/m september 2017)  
Tommy-Lisa O’Brien 
Anouk van Rijn (wegens bestuursfunctie 
werkzaam t/m september 2018) 
Sophie Tailor (wegens bestuursfunctie 
werkzaam t/m September 2018) 
 
 

April 2017-  september 2018 
Merel van den Berg 
Funda Ermis  
Jari Sanou (wegens persoonlijke 
omstandigheden werkzaam t/m december 2017) 
Maura van de Velde  
Rijk de Vries  
Simone ten Wolde 

September 2017 – december 2018  
Lodewijk Caspar Gijsbert van Eeden  
Zahed Ashkara (wegens 
vaststellingsovereenkomst werkzaam t/m 
oktober 2017) 
Lena van den Brink 
Brent Crijns 
Cheronda Denny 
Maxime Hermarij 
Deniz Kaplan (wegens 
vaststellingsovereenkomst werkzaam t/m januari 
2017)  
Dymphe Mensink 
Eva Smit 
Roos Suurmond 
Dorien Zwart 
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Woord  van  dank  
 
Speciale dank is de Stichting Rechtswinkel Amsterdam verschuldigd aan 
 

Allen & Overy 
De Brauw Blackstone Westbroek 
Loyens & Loeff 
De Raad voor de Rechtsbijstand  
 

Voor het verstrekken van financiële middelen aan de Stichting Rechtswinkel Amsterdam, 
zonder welke zij haar werkzaamheden niet zou kunnen uitvoeren. 
 
De leden van de Raad van Advies van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam 
 

Hendrik-Jan Biemond (Allen & Overy) 
Rien Meppelink (Loyens & Loeff) 
Geert Potjewijd (De Brauw Blackstone Westbroek) 
 

Voor de gewaardeerde adviezen en nuttige bijdragen in de halfjaarlijkse vergaderingen van de 
Raad van Advies. 
 
En tot slot 

Dhr. E. van den Bogaard 
Dhr. R. de Bock 
Dhr. I. Dierkx 
Mevr. D.N. Du Bois 
Mevr. W. van Egmond 
Dhr. G. Geelkerken 
Dhr. H.J.J. Hendrikse 
Mevr. L. Keet 
Mevr. M. Koek 
Dhr. B. Milar 
Dhr. R. Muit 
Dhr. A.J. Noordam 
Dhr. D. Numan 
Mevr. N. Nuwenhoud 
Dhr. J. Overes 
Mevr. S. Ouald Chaib 
Dhr. R.C. Peteri 
Dhr. Y.G.H. van der Poel 
Dhr. C. Polat 
Dhr. M. Schmidt 
Mevr. N. Tali 
Mevr. Z. Taspinar 
Dhr. H. Wind 

Voor hun inzet en hulp met betrekking tot het wekelijkse inloopspreekuur, alsmede voor al 
hun steun en adviezen buiten de inloopspreekuren om.   
 


