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Voorwoord

Na een aantal moeilijke jaren hadden we in 2017 
ons personeelsbestand weer op het gewenste 
niveau. De openingstijden hebben we kunnen 
verruimen waardoor we weer vaker en beter 
bereikbaar waren dan voorheen. Ook hebben 
we er hard aan gewerkt om onze dienstverlening 
nóg beter toegankelijk te maken voor een-
ieder. Onder andere door social media verder 
te benutten. Al onze inspanningen hebben hun 
vruchten afgeworpen. In 2017 steeg het aantal 
klantcontacten met 0,5 procent. Klopten in 2016 
nog 733.900 burgers bij ons aan, in 2017 steeg 
dit aantal naar 737.583.

‘We hebben onze klanten
nóg beter leren kennen.’

Eén van onze doelstellingen is om onze dienst-
verlening zo toegankelijk mogelijk te maken voor 
onze klanten. Ook hier hebben we in 2017 weer 
hard aan gewerkt. Zo hebben we onze klanten 
nog beter leren kennen door steeds weer te on-
derzoeken wie ze zijn, wat ze nodig hebben en 
waar ze zich bevinden. We kijken naar hoe we 
op de best mogelijke manier hun hulpvraag kun-
nen beantwoorden en we zoeken naar nieuwe 
manieren om deze klanten te bereiken. Zo zijn 
we gestart met een innovatieve pilot om klanten 
via Skype met ons te laten communiceren, heb-
ben we livesessies op Facebook georganiseerd, 
en zijn we een pilot gestart voor gemeenschap-
pelijke dienstverlening op locatie.  

‘Ook in 2017 kregen we
niet meer duidelijkheid.’

Hoe de toekomst er voor onze organisatie uit-
ziet is nog niet duidelijk. Het stelsel van gesub-
sidieerde rechtsbijstand is in ontwikkeling en 
ook in 2017 werd niet duidelijk wat precies de 
effecten zijn van de voorstellen en uitwerkingen 
van de commissie Wolfsen. Deze commissie 
voerde een onderzoek uit naar de kosten van 
het rechtsbijstandsstelsel.

Deze discussie over de vernieuwing heeft grote 
impact op onze organisatie op zowel financi-
eel, organisatorisch en het personele vlak. We 
hebben in dit kader de samenwerking met de 
Raad voor Rechtsbijstand verder geïntensiveerd. 
Samen kijken we naar eventuele gevolgen van 
de vernieuwing van de gesubsidieerde rechts-
bijstand. 

Terugkijkend was 2017 een jaar van onzeker-
heid over onze toekomst als speler in het veld 
van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar het 
was ook een jaar waarin we met vertrouwen 
een goede basis hebben neergezet om ook in 
de toekomst als dé eerstelijnsvoorziening het 
stelsel van gefinancierde rechtsbijstand verder 
vorm te geven en te verbeteren. 

Jan Albert Waal
Algemeen directeur

2017 was een jaar waarin we onze deuren weer wijd open 

konden zetten voor het publiek en we onze dienstverlening 

verder konden verbeteren. Het was ook een jaar met veel 

onzekerheid over onze organisatie als speler in het veld van 

de gesubsidieerde rechtsbijstand. 

‘ Onze klanten weten 
ons weer steeds beter 
te vinden.’
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1 Organisatie 2017

1.1  Het Juridisch Loket

Landelijke organisatie

30
vestigingen

344
medewerkers

39
gemiddelde

leeftijd

4
servicepunten

2
contactcentra

1
skypepunt bibliotheek Emmen

1
hoofdkantoor

Dit zijn we
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Vragen van klanten kunnen te maken hebben met 
een arbeidsconflict, een familiekwestie, de sociale 
zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, vreem-
delingenzaken of problemen met producten of 
diensten. Ook voor andere juridische kwesties over 
bijvoorbeeld strafzaken, burenkwesties, vergunnin-
gen, boetes en toeslagen, kunnen burgers bij ons 
terecht. Verder signaleren we problemen in wet -en 
regelgeving en juridische misstanden. Door deze op 

Missie
Onze missie: “Het Juridisch Loket is de onafhan-
kelijke publieke juridische dienstverlener die actief 
bijdraagt aan een rechtvaardige maatschappij.” 
Hierbij willen we de verwachtingen van onze klanten 
steeds weer overtreffen. Wij bedienen de klant op 
de juiste tijd, op de juiste plek en we zijn er als het 
nodig is. Daarnaast willen we een innovatieve en 
betrouwbare kwaliteitspartner zijn voor burgers en 
maatschappelijke partners. 

Doelen
yy We geven gratis informatie en advies.
yy We zijn ambitieus, staan middenin de maat-

schappij en zijn een landelijk begrip. 
yy We bieden onze medewerkers een stimulerende 

werkomgeving waar ruimte is voor initiatief en 
ontwikkeling.

We doen ons werk in een samenleving die continu 
en in hoog tempo verandert, waardoor ook de hulp-
vraag en servicebehoefte van onze klanten telkens 
anders zijn. Voor ons als organisatie betekent dit 
dat we voortdurend interactie moeten zoeken met 
onze omgeving. Alleen dan kunnen we voldoen aan 
de eisen die de samenleving aan ons stelt. We be-
schouwen verandering dan ook als een constante 
factor binnen onze organisatie. 

Bereikbaarheid
Op werkdagen is het Juridisch Loket van 09.00 uur 
tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 
0900 – 8020. Onze juristen beoordelen direct het 
probleem en geven advies over de beste oplossing. 

Op www.juridischloket.nl staan veel voorkomende 
situaties per rechtsgebied beschreven. Bezoekers 
kunnen hier een passend antwoord vinden op hun 
juridische vraag. Ook kunnen ze vragen stellen via 
een e-mailformulier.

‘ We bieden gratis juridisch 
advies en informatie.’

‘ We zoeken 
voortdurend 
interactie met 
onze omgeving’

te lossen of zelfs te voorkomen, draagt het Juridisch 
Loket bij aan een rechtvaardige maatschappij.
 
We zijn voor iedereen toegankelijk en in het bijzon-
der voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. 
Denk aan laaggeletterden en allochtonen. Onze 
ruim 300 juristen hebben de kennis in huis om echt 
te helpen en op te treden als wegwijzer in recht.

Het Juridisch Loket heeft in Nederland dertig 
vestigingen. Klanten kunnen hier aan de balie gratis 
juridische informatie en advies ontvangen. Indien 
nodig kan de klant een spreekuur bezoeken of een 
vervolgafspraak maken. De openingstijden staan op 
de website en variëren per vestiging. 

In 2017 hebben we ons hoofdkantoor verhuisd 
van de Catharijnesingel naar een andere locatie 
in Utrecht: Moreelsepark 1. De dertig vestigingen 
zijn in: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Den 
Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, 
Groningen, Haarlem, Heerlen, Leiden, Lelystad, 
Leeuwarden, Roermond, Rotterdam, Nijmegen, 
Maastricht, Middelburg, Utrecht, Tilburg, Zaandam, 
Zutphen en Zwolle. Daarnaast zijn er contactcenters 
gevestigd in Zutphen en Den Haag, hebben we 
een bijzondere spreekuurlocatie in Terneuzen, een 
videospreekuurlocatie in Apeldoorn, een Skypepunt 
in Emmen en servicepunten in Brunssum, Weert, 
Roermond en Bladel. Ook houden wij spreekuren in 
detentiecentra en penitentiaire inrichtingen. 

Het Juridisch Loket geeft burgers gratis juridisch advies en 

informatie. We hebben als doel de juridische vragen van klanten 

direct op te lossen. Als dit niet mogelijk is verwijzen we de klanten 

door naar de juiste netwerkpartner, mediator of advocaat. 

Kernwaarden
Om onze taken en missie te kunnen vervullen,
leven en werken we met zes kernwaarden:

Betrokken

Snel

OnafhankelijkProactief

Gericht op
kwaliteit

Klant
centraal
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De organisatie
Het Juridisch Loket bestaat uit een lijnorganisatie 
en een staforganisatie. 

De lijnorganisatie is opgebouwd uit de dertig 
vestigingen en de contactcentra. Al deze vestigin-
gen worden aangestuurd door negen vestigings-
managers en twee contactcentermanagers. Deze 
managers worden op hun beurt weer aangestuurd 
door de directeur uitvoering, die ook het nieuwe 
bedrijfsbureau aanstuurt. 

De staforganisatie bestaat uit de afdelingen: 

yy Finance & Facilities; 
yy Marketing & Communicatie; 
yy Human Resources; 
yy Informatie & Communicatie Technologie. 

De algemeen directeur stuurt de stafafdelingen, 
de programmamanager, de implementatiemanager 
en de projectmanager aan. Deze laatste drie zijn 
verantwoordelijk voor projecten die de gehele orga-
nisatie betreffen. De directie en de staforganisatie 
zijn ondergebracht op het hoofdkantoor.

ECC
Het Europees Consumenten Centrum (ECC) maakt 
onderdeel uit van het Juridisch Loket en wordt 
eveneens aangestuurd door de algemeen directeur.

De directie
De algemeen directeur is tevens de bestuurder van 
het Juridisch Loket. Hij legt verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht.

Het directieteam bestaat uit: 
yy drs. Jan Albert Waal (algemeen directeur), 

bestuurder
yy mr. Rien Sonneveld (directeur uitvoering)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:
yy dhr. mr. R.F.B. van Zutphen (voorzitter)
yy dhr. M. Karman (portefeuillehouder financiën) 
yy mw. mr. A. Stehouwer (lid)
yy mw. prof. mr. A.T. Ottow (lid)
yy mw. mr. C.L. van den Puttelaar (lid)

1.2 De Raad van Toezicht

Ook was de Raad van Toezicht in 2017 – net als 
andere jaren - inhoudelijk betrokken bij de voor-
bereiding en formele vaststelling van het Jaarplan 
2018, bij het vaststellen van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2016. Voor dat laatste onderhield 
de portefeuillehouder Financiën van de Raad van 
Toezicht regelmatig contact met de organisatie en 
de accountant. In 2017 heeft de Raad van Toezicht 
in het bijzijn van de algemeen directeur vier keer 
vergaderd op het hoofdkantoor van het Juridisch 
Loket in Utrecht. De samenstelling van de Raad van 
Toezicht kende in het verslagjaar geen wijzigingen.

Aandacht voor politieke ontwikkelingen
In 2017 had de Raad van Toezicht – net als in 2016 
- vooral aandacht voor de politieke ontwikkelingen 
rond het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbij-
stand en de positionering van het Juridisch Loket 
in de veranderende maatschappelijke omgeving. In 
de voorstellen Minister Blok (Veiligheid en Justitie) 
heeft begin 2017 het Wetsvoorstel duurzaam stelsel 
rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het stelsel 
van de door de overheid gefinancierde rechtsbij-
stand wordt in dit wetsvoorstel herijkt met behulp 
van maatregelen die voortvloeiden uit de voorstel-
len van de Commissie Wolfsen. Deze commissie 
hecht grote waarde aan het versterken van de 
eerste lijn in de gesubsidieerde rechtsbijstand. De 
mogelijke uitbreiding van de taken van het Juridisch 
Loket maakt daar onderdeel van uit. 

Het Juridisch Loket informeert de Raad van Toezicht mondeling 

en door middel van de reguliere voortgangsrapportages 

en notities over de stand van zaken binnen en buiten de 

organisatie. 

Overleg met de minister
De Raad heeft over de wetswijziging – en de ge-
volgen hiervan voor het Juridisch Loket - veelvuldig 
overleg gehad met de minister en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Ook de samenwerking met 
de Raad voor Rechtsbijstand kwam tijdens deze 
gesprekken aan bod. 

De aanhoudende onduidelijkheid over het financiële 
kader en de daaruit voortvloeiende zorg over de 
continuïteit van de dienstverlening aan de burger, 
blijft een punt van aandacht voor de Raad van 
Toezicht. Hetzelfde geldt voor de positionering van 
het Juridisch Loket in het gehele stelsel van rechts-
bijstand. De Raad van Toezicht benadrukt hierbij 
het belang van het Juridisch Loket als zelfstandige 
onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht 
onderschrijft de visie van voormalig minister van 
Veiligheid en Justitie Van der Steur dat een inten-
sieve samenwerking tussen het Juridisch Loket en 
de Raad voor Rechtsbijstand van belang is. De bur-
ger heeft immers recht op onafhankelijk juridisch 
advies. De onafhankelijke status van het Juridisch 
loket moet dan ook gewaarborgd blijven. 

Overigens is de Raad van Toezicht positief over de 
kansen die de verdere uitwerking van de voorstel-
len van de Commissie Wolfsen biedt voor zowel de 
organisatie als voor de rechtzoekende burger.

‘ Veel aandacht voor de ontwikke-
lingen rondom de gesubsidieerde 
rechtsbijstand.’

‘ We zijn 
voor iedereen 
toegankelijk’
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1.3 Samenwerking en relaties

We treffen in onze dagelijkse praktijk veel klanten 
aan met vragen die niet direct op te lossen zijn met 
een juridisch advies. We werken daarom samen met 
onze (keten)partners door naar elkaar te verwijzen, 
kennis uit te wisselen en gezamenlijk problemen te 
signaleren. Het Juridisch Loket werkt samen met de 
volgende nationale en lokale (keten)partners:

Landelijke netwerkpartners

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Het Juridisch Loket maakt deel uit van het Maat-
schappelijk Overleg van de ACM en geeft input op 
de beleidsvelden van de ACM. Het Juridisch Loket 
ontvangt veel klachten van consumenten die van 
belang zijn voor de toezichthoudende taak van de 
ACM. Deze klachten gaan vaak over internetaan-
kopen, misleidende verkooptechnieken en ener-
gieleveranciers. Periodiek vindt uitwisseling van en 
terugkoppeling over signaleringen plaats.

Buitenlandse delegaties
De eerstelijns dienstverlening van het Juridisch 
Loket kon in 2017 rekenen op aandacht vanuit het 
buitenland. Een Vietnamese delegatie bezocht onze 
vestiging in Den Haag. De groep bestond uit juristen 
die werkzaam zijn bij ministeries en de rechterlijke 
macht in Vietnam. Ook een delegatie bestaande uit 
rechtshulpverleners uit Tadzjikistan toonde inte-
resse in de werkwijze en dienstverlening van het 
Juridisch Loket. Ze kregen uitleg, informatie en een 
rondleiding op onze vestiging in Utrecht. 

De Burenrechter
Een manier van geschillenbeslechting voor buur-
conflicten is de Burenrechter. Buren kunnen niet 
zelf een procedure starten bij de Burenrechter. Een 
aanvraag loopt via de bemiddelaar die al bij het 
conflict betrokken is en voor de oplossing een be-
slissing van de burenrechter adviseert. Het Juridisch 
Loket is als bemiddelaar betrokken bij dit initiatief.

Consumentenbond
Met de Consumentenbond hebben we afgespro-
ken dat we elkaar informeren over onderwerpen 
die voor ons allebei van belang zijn. Waar mogelijk 
werken we ook samen op het gebied van signalerin-
gen en een betere wettelijke regeling van collectief 
actierecht in massa- en strooischade.

Fraudehelpdesk
Het Juridisch Loket heeft samen met de Fraude-
helpdesk, een landelijk loket voor vragen en 
meldingen over fraude en oplichting, regelmatig 
gesprekken gevoerd en informatie uitgewisseld over 
signaleringen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
De IND heeft in Nederland zeven loketten waar bur-
gers ook terecht kunnen voor informatie en advies 
op het gebied van Verblijfsrecht. Toch komen veel 
vragen ook bij het Juridisch Loket terecht. Beide 
organisaties hebben in 2017 gekeken naar hoe ze 
de samenwerking kunnen verbeteren en overlap 
kunnen voorkomen.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR)
De in 2015 gestarte ‘warme’ verwijzing tussen het 
Juridisch Loket en het CBR is in het verslagjaar 
voortgezet. Het Juridisch Loket kan direct contact 
opnemen met een contactpersoon van het CBR om 
een gesprek met een klant over te nemen (warm 
doorverbinden). Dit kan bijvoorbeeld wanneer het 
CBR een betalingsregeling moet treffen met een 
klant of een cursus of medisch onderzoek moet 
inplannen. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
We hebben met het CBS samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Hierdoor kunnen onze klantgegevens 
worden gekoppeld aan persoonsgegevens in de 
databank van het CBS. Deze gegevens zijn nodig 
voor de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand die 
de Raad voor Rechtsbijstand jaarlijks uitbrengt.

De Clinic 
De Clinic is een rechtswinkel die gespecialiseerd 
is in intellectuele eigendommen en ICT-recht. We 
werken samen door klanten naar elkaars website 
te verwijzen en elkaar daarop te vermelden. Ver-
der verspreiden we folders van De Clinic in onze 
vestigingen en levert De Clinic een bijdrage aan de 
kennis van onze juristen. De Clinic ziet een stijging 
van het aantal vragen en het Juridisch Loket is 
tevreden over de verwijsmogelijkheid.

College voor de Rechten van de Mens
Bij ons streven naar een rechtvaardige maatschap-
pij, vindt het Juridisch Loket een waardige partner 
in het College voor de Rechten van de Mens. Als de 
mensenrechten van onze klanten in het geding zijn, 
maken wij dankbaar gebruik van de verwijsmogelijk-
heden naar dit college. Onze klanten kunnen daar 
kosteloos en laagdrempelig hun klachten depone-
ren. De verwijzingen en contacten worden ook in de
toekomst voortgezet.

Kennisinstituten 
Het Juridisch Loket werkt samen met diverse hoge-
scholen voor het organiseren van stageplaatsen, 
stagemarkten en informatie-uitwisseling. Hiervoor 
hebben we contacten met de hbo’s SJD, de hbo’s 
Recht en de universitaire rechtenfaculteiten. Bij veel 
hogescholen maakt het Juridisch Loket daarnaast 
deel uit van adviesorganen voor het onderwijs-
programma. Ook treden medewerkers van het 
Juridisch Loket op als gecommitteerden bij afstu-
deerzittingen.

Stichting Lezen & Schrijven
Een deel van onze klanten is laaggeletterd. Zij kun-
nen zich onvoldoende redden, ook op juridisch vlak. 
Dit is de reden dat het Juridisch Loket officieel part-
ner is van de Stichting Lezen & Schrijven die maat-
schappelijke aandacht vraagt voor de positie van 
laaggeletterden. In Nederland zijn naar schatting 
anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Ook 
in 2017 steunde het Juridisch Loket de jaarlijkse 
actieweek van de Stichting Lezen en Schrijven door 
tweets, berichten op Facebook en onze website.

Samenwerking met andere partijen is essentieel voor het 

Juridisch Loket. Vaak gaat een juridisch probleem immers 

gepaard met andere problemen. 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het Juridisch Loket is op verschillende niveaus 
betrokken bij de uitwerking van de beleidsvoor-
stellen van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
die voortvloeien uit de adviezen van de Commissie 
Wolfsen. Alhoewel de politieke discussie in het 
verslagjaar nog niet is afgerond, zijn wij daar waar 
mogelijk reeds gestart met de voorbereidingen om 
de organisatie gereed te maken voor de verbreding 
en versterking van de eerste lijn. Daarnaast zijn er 
contacten geweest over de verdere versterking van 
de samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand. 

Nationale ombudsman en 
Kinderombudsman
De samenwerkingsafspraken met de Nationale 
ombudsman houden in dat beide organisaties 
elkaar op de hoogte stellen van signaleringen over 
misstanden. Daarnaast verwijzen beide partijen 
‘warm’ door. Het Juridisch Loket werkt ook samen 
met de Kinderombudsman, een onderdeel van het 
Bureau Nationale ombudsman, waarvoor dezelfde 
afspraken gelden. In 2017 hebben we op landelijk 
niveau de uitwisseling van signaleringen verbeterd 
met behulp van periodiek overleg.

Nederlandse Orde van Advocaten en 
Mediators Federatie Nederland
De aankomende vernieuwingen in het stelsel maak-
ten de samenwerking met advocaten en mediators 
in 2017 extra belangrijk. Onze relatie met beide 
beroepsgroepen is goed. Het Juridisch Loket zal 
blijven investeren in een open communicatie en zal 
effectieve afspraken maken. 

Nibud
Ook in 2017 werd er over en weer verwezen tussen 
het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(Nibud) en het Juridisch Loket. Tevens is er kennis 
uitgewisseld en over en weer informatie verstrekt. 
De toename van het aantal vragen over schulden 
en het linken van de websites van beide organisa-
ties, vertaalt zich online terug in een stijgend aantal 
bezoeken op de pagina’s van juridischloket.nl over 
schulden. 

Penitentiaire Inrichtingen (PI)
Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren in verschil-
lende Penitentiaire Inrichtingen (PI) in Nederland. 
In 2017 hebben we deze samenwerking voortgezet. 
Onze nieuwe huisstijl is doorgevoerd in de PI door 
nieuwe posters en flyers. Ook hebben we bij enkele 
PI’s nieuwe afspraken gemaakt over de manier 
waarop we deze dienstverlening invullen. 

Prettig contact met de overheid (PCMO)
Het project PCMO van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert een 
goed en slagvaardig openbaar bestuur en versterkt 
het vertrouwen van burgers in de overheid. Het 
Juridisch Loket wisselt kennis uit met dit project in 
de vorm van ‘best practices’ en ‘lessons learned’, 
waardoor deelnemende organisaties sneller goede 
resultaten bereiken. Verder biedt het project toe-
gang tot een uitgebreid netwerk aan ketenpartners. 
In 2017 hebben we de samenwerking en kennisuit-
wisseling voortgezet. 

Raad voor Rechtsbijstand
In 2017 is de samenwerking met de Raad voor 
Rechtsbijstand geïntensiveerd. We hebben verschil-
lende keren met elkaar overlegd over de manier 
waarop we onze werkwijze en onze systemen beter 
op elkaar kunnen laten aansluiten.

Rechtspraak
Onze samenwerking met rechtbanken heeft zich 
de afgelopen jaren via diverse projecten vruchtbaar 
ontwikkeld, maar wegens gebrek aan financiële 
middelen ligt doorontwikkeling stil. Intussen wordt 
het Juridisch Loket in het omvangrijke programma 
Kwaliteit en Innovatie (KEI-programma) van de 
Rechtspraak op diverse vlakken betrokken bij onder 
meer E-kanton, Burenrechter, Spreekuurrechter 
en de ontwikkeling van Rechtspraak.nl. Er zijn 
verkennende gesprekken over nieuwe vormen van 
samenwerking. 

De Spreekuurrechter
In oktober 2016 is de rechtbank Noord-Nederland 
gestart met een pilot ‘de Spreekuurrechter’ die 
werd voortgezet in het verslagjaar en verlengd is tot 
mei 2018. Onze vestiging in Assen doet mee aan 
deze pilot, waarbij partijen op gezamenlijk verzoek 
een geschil kunnen voorleggen aan de Spreekuur-
rechter. De procedure is goedkoper en sneller voor 
alle betrokken partijen. 

Sociaal Raadslieden
Het Juridisch Loket besteedt extra aandacht aan 
de samenwerking met de Sociaal Raadslieden. 
Dit gebeurt zowel landelijk als lokaal. Aanleiding 
is de decentralisatie van overheidstaken richting 
gemeenten. Onderwerp van gesprek is het samen 
signaleren van problemen van klanten. We kijken 
ook naar mogelijkheden om nog verder samen te 
werken met elkaar. 

Vereniging Openbare Bibliotheken
In het verslagjaar zijn we een samenwerking aange-
gaan met de Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB) en hebben we gekeken naar mogelijkheden 
om deze te bedienen met behulp van Skype op de 
locatie van een bibliotheek. We hebben in het kader 
van een pilot een Skypepunt geïnstalleerd in de 
bibliotheek van Emmen.

Vluchtelingenwerk Nederland 
We voeren regelmatig overleg met Vluchtelingen-
werk Nederland over de ontwikkelingen in het Asiel- 
en Vreemdelingenrecht. 

UWV
De samenwerking tussen het UWV en het Juridisch 
Loket werd in 2017 voorgezet en heeft inmiddels 
een vaste basis gekregen binnen de dienstver-
lening. De bereikbaarheid van directe contact-
personen bij het UWV maakt het voor de juristen 
van het Juridisch Loket mogelijk om de klant snel 
van een gedegen advies over zijn positie te voorzien, 
waarmee de hulpvraag direct kan worden afgehan-
deld. Zo kan een verwijzing worden voorkomen en is 
onze klant sneller geholpen.

Lokale netwerkpartners

Met de decentrale uitvoering van veel wetgeving, 
waaronder het uitvoeren van zorgtaken, krijgen 
gemeenten en lokale netwerkpartners een steeds 
prominentere rol in de Nederlandse samenleving. 
Het Juridisch Loket haakt hierbij aan door de sa-
menwerking met hen op te zoeken. Naast landelijke 
netwerkpartners, werken wij op lokaal niveau in 
onze dertig vestigingen dan ook nog samen met 
verschillende lokale partners. Denk aan sociale 
wijkteams, het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) en 
MEE, een coöperatieve vereniging die zich inzet 
voor mensen met een beperking. 

‘ Samenwerking is essentieel 
om klanten goed te kunnen 
bedienen.’



1716 Jaarverslag 2017

Verbeterde intake
Om het project Verbeterde Intake vorm te kun-
nen geven, hebben we samen met de Raad voor 
Rechtsbijstand een projectleider aangesteld die 
deze kar gaat trekken. Het idee is dat we met 
elkaar het intakeproces zodanig willen verbeteren 
en inrichten aan de hand van ‘best practices’, dat 
deze hetzelfde is bij zoveel mogelijk ketenpartners. 
Denk aan de advocatuur, raadslieden maar ook 
gemeentelijke afdelingen. Hierdoor hoeft een klant 
voortaan nog slechts één intake te doen. Doordat 
de systemen met elkaar communiceren, kunnen 
gegevens worden gedeeld en ontlasten we klanten 
en medewerkers. 

Multiproblematiek
Veel klanten van het Juridisch Loket kampen met 
meer dan één probleem. Vaak gaat het om een 
combinatie van problemen op het gebied van inko-
men, werk, uitkering of huur. Het Juridisch Loket is 
gewend om klanten ‘warm’ door te verwijzen maar 
we willen nu kijken of we zicht kunnen krijgen op 

de onderliggende oorzaken van die multiproblemen 
om zodoende de klant sneller in het juiste traject te 
krijgen. Hiertoe hebben we in 2017 een pilot voor-
bereid in onze vestiging Roermond. Het doel van 
deze pilot is het ontwikkelen van een werkwijze die 
ons in staat stelt om deze kwetsbare groep klanten 
nog beter te kunnen helpen. Daarnaast geeft het 
project Multiproblematiek belangrijke input voor 
het project Verbeterde intake. Deze pilot gaat begin 
2018 van start. 

Verbeteren lokale toegankelijkheid
We zijn in het verslagjaar nieuwe samenwerkings-
verbanden aangegaan met lokale partners. Dit heeft 
geleid tot het inrichten van extra servicepunten op 
de locaties van deze partners, zijnde lokale over-
heden, maatschappelijk werk of een andere lokale 
maatschappelijke organisatie. Deze ‘servicepunten’ 
– denk aan tijdelijke inloopbalies of een tijdelijk 
informatieplein – zijn gestart in Bladel, Roermond, 
Weert en Brunssum. Burgers met een juridisch 
probleem kunnen zo eerder en gemakkelijker naar 
ons worden doorverwezen. Bovendien zorgen deze 
extra punten ervoor dat we nog dichter bij onze 
klanten zijn.

‘ Nog steeds geen duidelijkheid, 
maar het versterken en verbreden 
van de eerstelijns rechtshulp gaat 
onverminderd door.’

1.4 Versterking eerste lijn

Ook in 2017 werd niet duidelijk wat precies de voor-
stellen en uitwerkingen zullen zijn omdat  Sander 
Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, het 
beoogde wetsvoorstel in het verslagjaar heeft 
uitgesteld. Hierdoor hebben sommige projecten die 
we samen met de Raad voor Rechtsbijstand waren 
gestart, helaas vertraging opgelopen. Het verster-
ken en verbreden van de eerstelijns rechtshulp gaat 

echter onverminderd door. Sommige maatregelen 
zijn namelijk niet afhankelijk van de aanstaande 
wetswijzigingen. Samen met het ministerie en 
de Raad voor Rechtsbijstand hebben we in 2017 
verkend met welke projecten we alvast een start 
kunnen maken om de eerste lijn te versterken.
We hebben drie aandachtsgebieden gedefinieerd:

Met de beoogde Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand wordt het 

stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand herijkt. Deze herijking 

vindt plaats met behulp van maatregelen die voortvloeiden uit de 

voorstellen van de Commissie Wolfsen. De uitbreiding van de taken 

van het Juridisch Loket maakt daar onderdeel van uit. 

Verbeterde intake Multiproblematiek Verbeteren lokale 
toegankelijkheid

‘ We willen 
met elkaar het 
intakeproces 
verbeteren.’

3 aandachtsgebieden
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Nieuw hoofdkantoor en KCC 
Voor de verhuizing van het hoofdkantoor van het 
Juridisch Loket naar Moreelsepark 1 in Utrecht, 
hebben we een nieuwe IT-infrastructuur moeten 
aanleggen in de vorm van horizontale (data)beka-
beling en verticale bekabeling (de ruggengraat van 
het netwerk). 

Er was ook een aparte IT-infrastructuur nodig om 
in het verslagjaar een eigen klantcontactcenter in 
Den Haag te kunnen openen. Hiervoor hebben we 
gebruik gemaakt van niet één maar twee netwerk-
kabels. Alle telefonie loopt over deze kabels en 
door er twee te installeren, is het systeem aanzien-
lijk minder gevoelig voor storing. Valt de ene kabel 
uit, dan neemt de ander het over. 

Veiligheid
Veiligheid van onze IT-systemen en internetgebruik, 
staat altijd hoog op de agenda van het Juridisch 
Loket. Voor de ICT-infrastructuur passen we een 
strikt managementproces toe om data te bescher-
men en om veiligheidsrisico’s te beperken. In 2017 
hebben we daarnaast – samen met onze subsidie-
gever de Raad voor Rechtsbijstand – gekeken op 
welke manieren we krachten kunnen bundelen om 
de veiligheid van onze systemen verder te kunnen 
vergroten en onze data kunnen beschermen en 
transparanter kunnen maken. Dit, in het kader van 
de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) die in de loop van 2018 van kracht 
wordt. Daarna geldt dezelfde privacywetgeving in 
de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

1.5 ICT

Optimaliseren van de cloudomgeving
In 2017 heeft het Juridisch Loket gewerkt aan het 
verder optimaliseren van de cloudomgeving die in 
het jaar daarvoor tot stand was gekomen. Samen 
met IT-leverancier Cegeka hebben we de opslag-
mogelijkheden in de cloud (Onedrive) en moge-
lijkheden om via de cloud met elkaar te kunnen 
samenwerken (Sharepoint online) kritisch onder-
zocht en gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. 
Op basis hiervan hebben we in het verslagjaar een 
pilot uitgevoerd met Microsoft Teams. Dit is een 
digitale werkruimte met een geïntegreerde chat-
functie in Office 365 die het makkelijk maakt voor 
medewerkers om met elkaar samen te werken. De 
uitslagen van dit onderzoek waren eind 2017 nog 
niet bekend.

Snellere en betere bedrijfsapplicatie
Ook zijn we in het verslagjaar druk geweest met het 
moderniseren van de kennisbank, het vernieuwen 
van het HR-platform en het ‘futureproof’ maken van 
de eigen bedrijfsapplicatie Webtop. Hierin kunnen 
onder andere klantencontacten en verwijzingen 
worden opgeslagen. Al sinds de start van de or-
ganisatie werken we met deze applicatie, maar de 
stabiliteit en functionaliteiten van het programma 
zijn vandaag de dag niet meer optimaal. Het sys-
teem moet sneller en betrouwbaarder worden. En 
we willen bovendien een bedrijfsapplicatie hebben 
waarvoor we ook bij andere leveranciers terecht 
kunnen. Onafhankelijkheid is dus ook een doel voor 
de nieuwe Webtopversie. We hebben in 2017 twee 
maatregelen getroffen om dit alles voor elkaar te 
krijgen. We ontwikkelden een nieuwe infrastructuur 
voor deze applicatie en we onderzochten hoe we 
de applicatie kunnen vernieuwen en integreren met 

office 365. Eind 2017 zijn we met dit onderzoek ge-
start. De uitrol van de nieuwe Webtop vindt plaats 
in 2018.

Mobiele werkplek
Omdat het Juridisch Loket zijn klanten zoveel 
mogelijk wil faciliteren, hebben we besloten om 
burgers op meer punten in het land te bedienen. 
Deze ‘servicepunten’ – denk aan tijdelijke inloop-
balies of een tijdelijk informatieplein – richten we in 
op locaties van sommige van onze samenwerkings-
partners. Dat betekent dat onze juristen mobiele 
werkplekken nodig hebben in de vorm van laptops 
waarmee ze op elke locatie stabiel kunnen werken 
en inloggen. In 2017 zijn deze mobiele werkplekken 
er gekomen.

2017 stond voor ICT vooral in 

het kader van optimalisatie en 

het inrichten van nieuwe infra-

structuren. Hiermee bieden we 

onze medewerkers en klanten 

een veilige en gebruiksvriende-

lijke IT-omgeving.

‘ We hebben onze systemen 
nóg sneller, betrouwbaarder 
en veiliger gemaakt.’

‘ We willen dat 
medewerkers 
makkelijker 
kunnen samen-
werken.’

‘ Onze 
medewerkers 
kunnen nu 
gebruik maken 
van mobiele 
werkplekken.’
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Facilitair Management Informatiesysteem
Om de facilitaire informatie beter inzichtelijk te 
maken en te managen, hebben we in 2017 gewerkt 
aan een nieuw facilitair systeem waar niet alleen 
alle stafafdelingen mee werken, maar ook alle 
vestigingen. We gebruiken hiervoor de modulaire 
software van AFAS. Hierin kunnen medewerkers 
nu zelf onderhouds- of andere facilitaire verzoeken 
indienen. De meldingen van medewerkers komen 
op één plek binnen en worden opgepakt door 
de afdeling Finance & Facilities. In 2018 gaat dit 
systeem ‘live’. 

Verhuizingen
In 2017 hebben we vier grote huisvestingsprojecten 
uitgevoerd. Ons hoofdkantoor hebben we verhuisd 
van de Catharijnesingel naar een andere locatie 
in Utrecht: Moreelsepark 1. Daarnaast hebben we 
andere locaties gevonden voor onze vestigingen in 
Den Haag, Roermond en Emmen. Bij de inrichting 
van de nieuwe locaties hebben we de inbreng van 
onze medewerkers gevraagd. Zij zijn tenslotte de 
gebruikers en kennen daarnaast als geen ander 
het gedrag en de wensen van onze bezoekers. De 
belangrijkste redenen voor de verhuizingen zijn de 
afloop van huurcontracten en uitbreiding van het 
aantal vierkante meters. Dankzij de uitbreiding van 
ons hoofdkantoor is het nu bovendien mogelijk om 
onze startende juristen centraal intern in te werken 
en op te leiden. 

Interieur en uitstraling
In het verslagjaar hebben we een start gemaakt 
met het veranderen van het interieur van onze 
dertig vestigingen. De open balieruimtes komen 
te vervallen en in plaats daarvan komen er meer 
spreekkamers. Veel klanten komen bij ons met hun 
levensverhaal en willen deze graag in een privéruim-
te kunnen delen. Ook voor medewerkers is de 
nieuwe indeling plezieriger omdat zij eenvoudiger 
– mocht dit nodig zijn – de spreekruimtes kunnen 
verlaten. Op de locaties waar de verhuizingen in 
het verslagjaar hebben plaatsgevonden, hebben we 
deze aanpassingen al doorgevoerd. Andere locaties 
volgen. 

Tegelijkertijd worden de vestigingen die verbouwd 
worden voorzien van de nieuwe huisstijl. Zo com-
bineren we meerdere werkzaamheden waardoor 
zoveel mogelijk middelen voor het primaire proces 
beschikbaar blijven. Tot slot hebben we bij de (her)
inrichting van onze vestigingen ook oog voor ergo-
nomische oplossingen. Zo hebben sommige vesti-
gingen inmiddels sta-zitbureaus of een bureaufiets 
om het zittend werk zoveel mogelijk te beperken. 

Onderhoud
Het optimaal houden van alle roerende zaken, in-
stallaties en elektrotechnische apparaten, die in alle 
vestigingen aanwezig zijn, vereisten niet alleen het 
nodige jaarlijkse onderhoud, maar ook een gedeel-
telijke of soms gehele vervanging. In 2017 hebben 
we onderzocht welke zaken moeten worden vervan-
gen. De beveiligingscamera’s, klimaatbeheersing en 
schoonmaak bleven ook in het verslagjaar structu-
reel een punt van aandacht. 

Duurzaamheid
Bij de vervanging en bij nieuwe aanschaf van faci-
litaire benodigdheden (inrichting) heeft duurzaam-
heid voorop gestaan. De focus op duurzaamheid 
heeft ertoe geleid dat we – waar mogelijk - hebben 
gekozen voor ‘cradle to cradle’ producten. Tegelij-
kertijd verliezen we de kosten niet uit het oog. 

Schoonmaak 
De voorbereidingen voor het uitzetten van de 
Europese schoonmaakaanbesteding voor onze 
vestigingen hebben we in 2017 verder afgerond. De 
uitvoering ervan vindt plaats in 2018. In het verslag-
jaar hebben we bovendien een start gemaakt met 
het herijken van ons inkoopbeleid. 

1.6 Facilitair
We willen dat alle facilitaire klanten zich thuis voelen in een 

veilige, representatieve en vooral comfortabele omgeving. 

Hier hebben we ook in 2017 aan gewerkt.

Voor onze facilitaire diensten kennen wij drie 
soorten eindgebruikers. Om te beginnen zijn er 
onze externe klanten. Zij zijn de belangrijkste 
eindgebruikers van onze facilitaire diensten en 
service. Onze interne klanten zijn alle juridisch 
medewerkers die de dienstverlening verrichten 
voor de klanten vanuit één van onze vestigingen 

of de (klant)contactcenters. En dan hebben we 
nog een tweede groep interne klanten. Dit zijn de 
niet-juridische medewerkers die met name vanuit 
het hoofdkantoor hun beleidsmatige en/of onder-
steunende werkzaamheden uitvoeren. 

‘ Medewerkers kunnen nu zelf 
facilitaire verzoeken indienen.’
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1.7 Financiën

wen aan een organisatie die nu en straks haar pu-
blieke taak adequaat kan blijven uitvoeren. Binnen 
dit beleid blijft de noodzaak voor een bescheiden 
algemene reserve als calamiteitenbuffer essentieel.

Bezoldiging topfunctionarissen
In het kader van de Wet Normering Topinkomens 
geven wij volledige openheid over de bezoldiging 
van onze topfunctionarissen. Het wettelijk bezoldi-
gingsmaximum voor de bestuurder bedroeg in 2017 
€ 181.000, inclusief belaste kostenvergoedingen en 
pensioenbijdrage werkgever. De topfunctionarissen 
vervulde deze functie tussen 1 januari en 31 
december van 2017. De bestuurder ontving een 
totale bezoldiging in 2017 van € 178.632 (2016: 
€ 175.593). De omvang van de dienstbetrekking 
was 1,0 (fte). Daarnaast was er geen sprake van 
een gewezen topfunctionaris. Wel was er sprake 
van een (fictieve) dienstbetrekking. De voorzitter 
van de Raad van Toezicht ontving een totale 
bezoldiging in 2017 van € 6.000 (2016: € 6.000). 
Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor de 
voorzitter van de Raad van Toezicht bedroeg in 
2017 € 27.150. De overige leden van de Raad van 
Toezicht ontvingen een totale bezoldiging in 2017 
van € 2.400 per persoon (2016: € 2.400). Het 
wettelijke bezoldigingsmaximum voor de overige 
leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2017 
€ 18.100 per persoon. 

Het Juridisch Loket heeft met 2017 een financieel gezond jaar 

achter de rug. We hebben de financiële processen opnieuw be-

keken, daar waar mogelijk efficiënter gemaakt en de controlling-

taken weer ondergebracht bij de afdeling Finance & Facilities. 

‘ Alle facturen worden 
nu digitaal verwerkt.’

1.8 Innovatie
Het Juridisch Loket kijkt altijd vooruit en is altijd op zoek naar 

innovatieve manieren om de dienstverlening aan de klanten te 

verbeteren. Ook in 2017 hebben we hiertoe acties ondernomen.

Denktank voor medewerkers
Om echt klantgericht te kunnen zijn, moeten alle 
medewerkers van het Juridisch Loket zich verant-
woordelijk voelen voor het resultaat van het hele 
proces dat de klant doorloopt. Dat lukt alleen als 
we de medewerkers betrekken bij het maken van 
plannen om onze dienstverlening te verbeteren. We 
hebben om die reden in het verslagjaar een denk-
tank opgericht op het gebied van kwaliteit. Mede-
werkers hebben hiermee een ‘platform’ waar ze hun 
expertise en ideeën over een betere dienstverlening 
kunnen delen. 

Skype in bibliotheken
Om klanten nog beter te kunnen bedienen, zijn we 
in het verslagjaar een pilot gestart in samenwer-
king met de Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB) om in bibliotheken dienstverlening via Skype 
aan te kunnen bieden aan klanten van het Juridisch 
Loket. Bibliotheekmedewerkers helpen de klanten 
op weg. We hebben in het kader van een pilot 
een Skypepunt geïnstalleerd in de bibliotheek van 
Emmen.

Interactieve video
Naar aanleiding van klantonderzoeken heeft het 
 Juridisch Loket ook in 2017 gewerkt aan het infor-
meren van klanten via video. Video biedt uitstekende 
kansen om online de doelgroep van Wrb-gerechtig-
den nog beter te bereiken en te bedienen. Waar de 
doelgroep afhaakt bij geschreven teksten, vinden 
ze aansluiting bij video. Met videomarketing kunnen 
rechtshulpzoekenden in de nuldelijn al worden 
voorzien van juridische adviezen en tips. Dit kan 
contact met de eerstelijns rechtshulp en eventuele 
procedures helpen voorkomen.

Feedbackpalen
We zijn in het verslagjaar een pilot gestart in twaalf 
van onze vestigingen met zogenaamde feedback-
palen. Hiermee kunnen klanten met één druk op 
de knop laten weten of het Juridisch Loket ze heeft 
kunnen helpen. 

Livesessies op Facebook
Halverwege 2017 is het Juridisch Loket gestart met 
de uitrol van Facebook Live sessies. In plaats van 
dat de klant naar ons toe komt, bezoeken wij via 
Facebook Live de klant. Per uitzending behande-
len een jurist en een presentator een onderwerp. 
Klanten kunnen in het reactieveld onder de video 
vragen stellen. Gedurende de live video worden 
deze vragen behandeld. Mocht de klant verder 
nog vragen hebben, dan kunnen ze via een (privé)
bericht, telefonisch of via de website hun vraag ver-
der stellen. Van deze video’s wordt uiteindelijk per 
onderwerp en per vraag een samenvatting gemaakt 
voor YouTube, waarnaar gelinkt kan worden vanuit 
de website. 

Innovatieplatform uitgesteld
Het directieteam heeft in het verslagjaar besloten 
om het innovatieproject waarbij een innovatieplat-
form zou worden ontwikkeld, voorlopig voor de hele 
korte termijn, ‘on hold’ te zetten. Dit, in verband met 
het uitstel van de Wet duurzaam stelsel rechtsbij-
stand. Zodra we duidelijkheid hebben over de gevol-
gen van deze wet voor onze organisatie, pakken we 
dit initiatief weer op. 

‘ We kunnen burgers nu 
makkelijker en op meer 
punten in het land bedienen.’

Nieuwe software
We hebben in het verslagjaar de onderzoeken 
naar een geschikte softwareapplicatie voor een 
geautomatiseerde workflow van de crediteuren en 
betaaladministratie afgerond. De keuze is gevallen 
op AFAS software. Hier zijn we inmiddels op over-
gestapt. Alle facturen worden nu vanaf het moment 
van ontvangst digitaal verwerkt in onze administra-
tie waardoor leidinggevenden de facturen makkelij-
ker en sneller kunnen verwerken. Papieren facturen 
zijn hiermee overbodig geworden. 

Continuïteit van financiering
Het Juridisch Loket wordt nog steeds gefinancierd 
op basis van het raamwerk 2003. De jarenlange 
onzekerheid over de subsidie is in het verslagjaar in 
een wat rustiger vaarwater gekomen. Maar door de 
late toekenning heeft de volledige besteding niet in 
het verslagjaar kunnen plaatsvinden. De bedrijfsvoe-
ring staat door het onduidelijke financieringsproces 
onder druk. Dat is jammer. Duidelijkheid over de 
continuïteit van de financiering hebben we nodig 
om besluiten op langere termijn te kunnen nemen. 
In dit kader is het ook van belang om de maximale 
egalisatiereserve te heroverwegen zodat schom-
melingen beter kunnen worden opgevangen. ‘De 
bedrijfsvoering staat door het onduidelijke financie-
ringsproces onder druk.’

Verantwoord rentmeesterschap
Het financiële beleid van onze stichting zal altijd 
gericht blijven op verantwoord rentmeesterschap. 
Met de aan ons toevertrouwde subsidie doen wij de 
juiste investeringen en uitgaven en blijven wij bou-
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Het Juridisch Loket schrijft persberichten, columns en blogs om 

zijn naamsbekendheid te vergroten en om externe doelgroepen 

te informeren en adviseren over juridische onderwerpen. 

Omgekeerd doen de media steeds vaker een beroep op het 

Juridisch Loket.

Mediateam
We hebben de afgelopen tien jaar een goede 
verstandhouding opgebouwd met diverse media, 
televisie- en radiozenders. We worden door hen 
gezien als een belangrijke schakel in de eerstelijns 
rechtshulp. We hebben om die reden een eigen 
mediateam dat we inschakelen bij vragen van 
radio- en tv-programma’s. In 2017 schakelden we 
het mediateam vooral in voor AVROTROS Radar, 
BNR, BNNVARA Kassa en Omroep Max. Voor RTV 
Utrecht verzorgt het Juridisch Loket wekelijks een 
radio-item met een jurist uit het mediateam. 

Publicaties
In 2017 hebben we diverse lokale persberichten 
verstuurd die zowel offline als online zijn geplaatst 
door diverse media. Om alle publicaties over het 
Juridisch Loket online en offline in kaart te brengen 
en te analyseren maken we gebruik van een media-
monitoringsysteem dat dagelijks updates stuurt van 
de berichten. De hieraan gekoppelde mediawaarde 
wordt gemeten op basis van de waarde die de onli-
ne en offline knipseldiensten aangeven.

Mediamonitoring
Medio 2017 heeft het Juridisch Loket de online 
en offline knipseldiensten bij het externe bedrijf 
Buzz capture (onderdeel van de Obi-group) on-
dergebracht. Het mediamonitoringssysteem van 
Buzz capture laat alle online publicaties over het 
Juridisch Loket offline zien in een overzicht, inclu-
sief televisie- en radio items. Ook geeft het systeem 
inzicht in trends en toont het de journalisten en de 
media die over het Juridisch Loket schrijven. Deze 
partij meet de online resultaten op een andere 
manier dan het mediamonitoringssysteem waar 
we voorheen mee werkten. Hierdoor is een zuivere 
vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.

‘ Onze media-
waarde is weer 
toegenomen.’

1.9 In de media Offline mediawaarde

Mediawaarde geprinte media
De geprinte mediawaarde van 2017 bedraagt € 887.686. Dit is een 
stijging van ruim 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2016 
bedroeg de mediawaarde € 698.102. De grootste bron was het Algemeen 
Dagblad met de daarbij behorende dochterkranten. 

Radio en televisie
Ook op de radio en televisie wordt Het Juridisch Loket geregeld genoemd. 
Dit resulteerde in 2017 in een mediawaarde van € 960.365. Op de radio 
werd het Juridisch Loket het meest genoemd op Radio M, Npo Radio en 
Radio Rijnmond. Op TV bij AVROTROS Radar en Npo Politiek.

Online mediawaarde

Social media
Social media, en dan met name Facebook en YouTube, zijn voor ons 
zeer belangrijke kanalen waarmee we met onze (potentiële) klanten 
kunnen communiceren en waarmee klanten van ons horen. Het plaatsen 
van relevante content en het aangaan van de dialoog zorgen ervoor dat 
steeds meer rechtzoekenden en (netwerk)partners hun weg naar de 
social mediakanalen van het Juridisch Loket vinden.

Ook op andere sites wordt er soms over ons geschreven. In 2017 zijn er 
1.418 berichten over het Juridisch Loket geschreven op diverse web-
sites, sociale media en fora. Het totale bereik hiervan vertegenwoordigt 
een online mediawaarde van € 678.782. 

In het verslagjaar heeft onze Facebookpagina 804.961 unieke personen 
bereikt. In 2016 was dit aantal nog 321.456. In 2017 steeg het bereik 
dus met maar liefst 150 procent! Het aantal fans dat de bedrijfspagina 
van het Juridisch Loket op Facebook heeft ‘geliked’ staat op 38.591 in 
2017. Het aantal volgers op Twitter steeg gestaag van 3.875 in 2016 
naar 3.957 in 2017. Op YouTube steeg het aantal volgers van 114 in 
2016 naar 164 in 2017. En ook op LinkedIn heeft het Juridisch Loket 
inmiddels 6.449 volgers.

Webcare via Facebook
Sinds juni 2015 beantwoordt het Juridisch Loket ook juridische vragen 
via Facebook. Wanneer een klant een vraag stelt via een persoonlijk 
bericht, krijgt hij antwoord van het WebCare team. Inmiddels helpen zes 
medewerkers van het contactcenter in Zutphen de klanten vooruit. Zij 
gebruiken hierbij laagdrempelig taalgebruik (je/jij-vorm, B1 taalniveau) 
en korte reacties met zoveel mogelijk verwijzingen naar online informatie 
of voorbeeldbrieven. De klant kan hierdoor makkelijk onze informatie en 
adviezen gebruiken om zich verder te verdiepen in een onderwerp. We 
promoten het stellen van vragen via Facebook niet actief, maar om daar 
toegankelijk te zijn, bieden we deze mogelijkheid aan. Onze focus blijft 
gericht op onze eigen kanalen.

In 2017 hebben 1057 klanten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
via Facebook vragen te stellen. In 2016 waren dat er nog 889. Dit is een 
stijging van bijna 19 procent ten opzichte van 2016. Gezamenlijk stelden 
ze 1.487 vragen wat omgerekend 1,4 vragen per klant was. Dit is een 
stijging van 27 procent ten opzichte van 2016 (1,3 vragen per klant).

Extra mediawaarde
in geprinte media

Offline

Online

Vragen beantwoord
op Facebook

stijging van 27%

Extra bereik op de
Facebookpagina in 2017

+150%

+25%

Facebook en Youtube
Zeer belangrijke kanalen
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1.10 ECC Nederland
In 2017 lag de focus van ECC Nederland op de kwaliteit 

van de afhandeling van klachten, verbetering van de online 

communicatie, verbetering van de klanttevredenheid en de 

samenwerking met netwerkpartners.

Voor grensoverschrijdende vragen of klachten 
over ondernemers binnen de Europese Unie is er 
het netwerk van Europese Consumenten Centra 
(ECC-Net). Het ECC-Net is een initiatief van de 
Europese Commissie en de Europese lidstaten plus 
Noorwegen en IJsland. In Nederland is het Euro-
pees Consumenten Centrum (ECC) ondergebracht 
bij het Juridisch Loket. Het team medewerkers van 
het ECC bestond in 2017 uit een manager, drie 
juridisch adviseurs en een parttime PR- en commu-
nicatieadviseur.

Online Dispute Resolution (ODR)
ODR is een vorm van alternatieve geschillenbe-
slechting. Consumenten kunnen via het ODR-plat-
form laagdrempelig en in hun eigen taal een klacht 
indienen over een online EU-ondernemer. Alle EU 
lidstaten, plus Noorwegen en IJsland, hebben een 
ODR-contactpunt. In Nederland is dit contactpunt 
bij het ECC ondergebracht. 

Sinds de lancering van het ODR-platform in februari 
2016, hebben al meer dan 24.000 consumenten 
gebruik gemaakt van deze vorm van alternatieve 
geschillenbeslechting. In circa 40 procent van deze 
gevallen, vonden de consument en ondernemer een 
oplossing buiten het platform om. 

De Europese Commissie heeft in het verslagjaar 
onderzoek gedaan naar 20.000 websites van onder-
nemers die online producten of diensten verkopen. 
Hieruit blijkt dat slechts 28 procent van hen een link 
op de website naar het ODR-platform heeft opge-
nomen, terwijl het een verplichting is. Om dit in de 
toekomst te verbeteren is er in het vierde kwartaal 

van 2017 een rondetafelgesprek gehouden met 
online ondernemers uit de kleding- en schoenen-
branche. In 2018 krijgt dit een vervolg.

Highlights 2017

Weer meer klanten
Net als in de twee voorgaande jaren steeg ook 
in 2017 het aantal klantcontacten. In het verslag-
jaar ontving het Nederlandse ECC in totaal 3.197 
grensoverschrijdende juridische vragen. Dit is 
een stijging van 5,2 procent. Ook nam het aantal 
grensoverschrijdende klachten, waarmee burgers bij 
het ECC aanklopten, toe. Dit aantal steeg met 16,2 
procent naar in totaal 6.808. De meest voorkomen-
de klachten van consumenten binnen het ECC-Net 
gaan over: 

yy Transportdiensten (vliegverkeer en autohuur) 
yy Accommodaties (hotel, appartementen, 

restaurants)
yy Communicatie (mobiele telefoons)
yy Meubilair en inrichting
yy Kleding en schoenen
yy Gebrek product/dienst 
yy Levering
yy Contractvoorwaarden 
yy Prijs en betaling
yy Verkoop technieken/oneerlijke handelspraktijken 

Tevreden klanten
In het laatste trimester van 2017 heeft ECC-Ne-
derland – net als het jaar daarvoor – een klant-
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ruim 

‘ Onze zichtbaarheid neemt toe.’

vijfhonderd Nederlandse consumenten. Maar liefst 
83 procent van de respondenten vindt dat het ECC 
goed tot uitstekend presteert. De algemene indruk 
die 73 procent van de respondenten heeft over het 
ECC is goed tot zeer goed. Van hen is 37 procent 
via een zoekmachine bij het ECC terechtgekomen, 
42 procent via een consumentenorganisatie. Verder 
laat het onderzoek zien dat 91 procent van de res-
pondenten het ECC aan anderen zou aanbevelen.

Zichtbaarheid ECC
Onze organisatie heeft als doel om zoveel mogelijk 
consumenten met grensoverschrijdende juridi-
sche problemen te helpen. En dus is het zaak dat 
mensen van ons bestaan af weten. In 2017 lag om 
deze reden wederom de focus van het ECC op het 
vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekend-
heid in Nederland.
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Libelle Zomerweek en Emigratiebeurs
Het ECC heeft ook in 2017 actief gewerkt aan de zichtbaarheid van de 
organisatie. Zo hebben we samen met de Vertegenwoordiging van de 
Europese Commissie deelgenomen aan de Libelle Zomerweek. Het the-
ma van onze stand was ‘Sharing economy’. Ook hebben wij, samen met 
het Europese informatieplatform Europe Direct, op de Emigratiebeurs 
gestaan. Veel bezoekers hebben we op deze manier kennis kunnen laten 
maken met de rol en de diensten van het ECC.

TV en Radio
We hebben in het verslagjaar veelvuldig contact gehad met de media, 
waaronder de redacties van tv- en radioprogramma’s zoals VARA Kassa, 
Kassa Radio en MAX Ombudsman. Dit heeft geleid tot meerdere vermel-
dingen in de media, zoals in de TV programma’s van Mr. Frank Visser doet 
uitspraak (SBS6), De groeten van MAX (Omroep Max), Kanniewaarzijn 
(BNNVARA) en Opgelicht?! (AVROTROS) en in de Coen en Sander show 
(Radio 538).

Social media
Ook op social media hebben we in 2017 actief gewerkt aan het ver-
groten van onze zichtbaarheid. Zo hebben we onze aanwezigheid op 
social media uitgebreid door ook een Twitter account in te richten en 
in te zetten voor de verspreiding van nieuws. Daarnaast hebben we een 
actieve Facebookpagina. Deze pagina geeft vooral praktische juridische 
informatie aan consumenten. Het aantal volgers steeg in 2017 van 1.818 
op 1 januari 2017 naar 2.607 volgers op 31 december 2017. Dit is een 
stijging van 43,6 procent. Ook kunnen onze zakelijke contacten met ons 
linken via LinkedIn.

Website
In het verslagjaar heeft het ECC de inhoud van de website laten her-
schrijven door een copywriter en veel nieuwe content toegevoegd. 
Gemiddeld 3 keer per maand plaatsten we nieuwsberichten. Ook 
hebben we geïnvesteerd in een betere vindbaarheid van de website op 
zoekmachines als Google (SEO-optimalisatie) en hebben we een online 
campagne gevoerd (Google Adwords). Daarnaast hebben we een goede 
zoekmachine geïnstalleerd binnen de website zelf, zodat gebruikers 
sneller en makkelijker kunnen vinden wat ze zoeken. Als gevolg van deze 
inspanningen bekeken in 2017 64.375 bezoekers onze website. Dit is 
een stijging van 29,2 procent ten opzichte van 2016. Het ging hierbij om 
50.488 unieke bezoekers. Dit is een stijging van 27,6 procent ten opzich-
te van 2016. 

Persberichten
Ook door het uitsturen van persberichten laat het ECC van zich horen. 
Zo hebben we in het verslagjaar 4 persberichten uitgezonden. Deze zijn 
zowel door de media als door stakeholders opgepakt en dit heeft onder 
andere geresulteerd in een kennismaking met de afdeling Consumenten-
beleid van het ministerie van Economische Zaken. 

Mediawaarde en bereik
In 2017 zijn er berichten over het Europees Consu-
menten Centrum verschenen op diverse websites, 
sociale media en fora. Dit genereerde een media-
waarde van € 245.000. De geprinte mediawaarde 
over 2017 bedraagt € 56.157.

Samenwerking partners en relaties
Het ECC vindt een goede samenwerking met 
partners en relaties belangrijk en is ook in 2017 
actief betrokken geweest bij verschillende landelijke 
bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden.

ACM, Europe Direct en Geschillencommissie
Zo heeft het ECC deelgenomen aan het periodiek 
signaleringsoverleg met de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) en hebben we met ACM ad hoc con-
tact gehad over specifieke bedrijven en schendingen 
van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast 
hebben we - net als het Juridisch Loket - deelge-
nomen aan het maatschappelijk overleg waarin de 
strategische keuzes van de ACM worden besproken. 

Naast de uitbouw van bestaande contacten is 
het ECC gaan samenwerken met enkele nieuwe 
partners waaronder Europe Direct-Noord Holland 
(EDIC). Het EDIC-contactpunt verstrekt algemene 
EU-informatie, verwijst bezoekers waar nodig door 
en organiseert evenementen, debatten en bijeen-
komsten die het Europees bewustzijn in Nederland 
verhogen en actief Europees burgerschap stimule-
ren. Tijdens de Europese Film vierdaagse van deze 
organisatie toonde EDIC voorafgaand aan de films 
een filmpje van het ECC. 

Ook hebben we in het verslagjaar kennisgemaakt 
met de nieuwe directie van de Stichting Geschillen-
commissie en hebben we bekeken op welke manier 
beide instanties de samenwerking kunnen intensi-
veren. 

Verder hebben we in 2017 diverse presentaties 
verzorgd over grensoverschrijdende juridische 
vraagstukken, onder andere tijdens de basiscursus 
voor nieuwe juridisch medewerkers van het Juri-
disch Loket. 

Contact met internationale collega’s
We hebben in het verslagjaar intensief samenge-
werkt met onze internationale ECC-collega’s, wat 
van essentieel belang om consumenten in Europa 
op dezelfde manier te helpen. Zo hebben we werk-
bezoeken ontvangen van ECC-collega’s uit België, 
Zweden, Noorwegen en Denemarken. Daarnaast 
zien alle leden ECC-Net elkaar tijdens de jaarlijkse 
corporatie dag.

Onderzoek en projecten
In 2017 heeft het ECC Nederland een bijdrage 
geleverd aan een onderzoek van het Europees 
Parlement en het Centre for European Policy Stu-
dies over digitale contracten. Ook hebben we een 
bijdrage geleverd (middels een interview) aan de 
Passenger Rights Audit van de European Court of 
Auditors, en hebben we het ministerie van Economi-
sche Zaken informatie gegeven over verschillende 
thema’s die te maken hebben met grensoverschrij-
dende juridische vraagstukken. Verkoop via online 
platforms is daar een voorbeeld van. Daarnaast 
werkten we in het verslagjaar mee aan een onder-
zoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de 
praktische mogelijkheden van het ODR-platform 
(Online Dispute Resolution).

Europees Consumenten Centrum Nederland

Het aantal volgers
steeg met 43,6%

Extra unieke bezoekers
op de website in 2017

+27,6%

In het kort

ECC Nederland nu ook
actief op Twitter
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2 Klanten
Top 3
Het Juridisch Loket helpt klanten met vra-
gen over een groot aantal rechtsgebieden: 
van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en 
vreemdelingenrecht tot verbintenissenrecht 
en personen- en familierecht. De belangrijkste 
rechtsgebieden in 2017* zijn:

1 Personen- en familierecht
 (21,4 procent)

2 Arbeids- en ontslagrecht 
 (19,9 procent)

3 Verbintenissenrecht
 (15,6 procent)

Het Juridisch Loket signaleert manco’s in
wet- en regelgeving of de uitvoering daarvan.
De top 3 onderwerpen waar de juristen in 2017 
het meest over gesignaleerd hebben:

1 Telefonische overeenkomsten

2 Proefpakketten

3 Doorschakeldiensten

*  In 2016 lagen de verhoudingen tussen de rechtsgebieden ongeveer hetzelfde: personen- en familierecht 
(21,1 procent), arbeids- en ontslagrecht (20,2 procent) en verbintenissenrecht (15,8 procent).

2017
De klant staat bij ons centraal. Het Juridisch Loket is altijd 

actief bezig om zijn klanten beter te leren kennen om ze 

vervolgens zo goed mogelijk te kunnen bedienen. We doen 

dat door steeds weer te onderzoeken wie de klant is, wat die 

klant wil en passen onze communicatie en producten daar op 

aan. Ook in 2017. 

‘Klant centraal. Altijd.’
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2.1  Klantcontacten

733.900 in 2016
Klantcontacten

737.583 in 2017
Klantcontacten

85.099
aan de balie

92.074
aan de balie

53.112
op het spreekuur 47.163

op het spreekuur

129.876
o.a. uitzoekwerk

132.437
o.a. uitzoekwerk

37.032
via de email

428.781
via 0900 - 8020

395.063
via 0900 - 8020

Het totaal aantal klantcontacten steeg in 2017 ten opzichte van 

2016 met 0,5 procent tot 737.583 contacten. Ook het aantal 

uren dat het Juridisch Loket aan klanten en dienstverlening 

besteedde, steeg aanzienlijk tot 204.819 uren. Dat is een 

stijging van 5,7 procent ten opzichte van 2016. De oorzaak 

van de stijgende productiecijfers is dat de uitbreiding van het 

personeelsbestand in de afgelopen jaren steeds meer effect 

begint te sorteren. 

Telefonische dienstverlening
De meeste klanten bereiken ons nog altijd via de 
telefoon. In 2017 waren de wachttijden aan de 
telefoon onder controle. Klanten wachtten in het 
verslagjaar gemiddeld 3,03 minuten alvorens ze hun 
vraag konden stellen. Het aantal telefooncontac-
ten daalde ten opzichte van 2016 van 428.781 tot 
395.063. Dit is een daling van 8 procent.

Balie, spreekuur en e-mail
Het aantal baliecontacten steeg in 2017 tot 92.074 
contacten. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging 
van 8 procent. Het aantal spreekuren daalde met 12 
procent ten opzichte van 2016. Het Juridisch Loket 
hielp 47.163 klanten op een spreekuur. Het aantal 
contacten via e-mail nam toe met 91 procent van 
37.032 contacten in 2016 naar 70.843 contacten in 
2017 door het mailformulier op de website 24 uur 
per dag bereikbaar te maken.

Sociale Media
Steeds meer mensen zoeken manieren om online 
het Juridisch Loket te bereiken. De aanwezigheid op 
sociale media biedt rechtzoekenden een laagdrem-
pelige toegang tot het recht en de kennisoverdracht 
via sociale media stimuleert de zelfredzaamheid van 
mensen. In de mediamix van het Juridisch Loket 
nemen de sociale mediakanalen daarom een steeds 
prominentere rol in. Deze bieden ondersteuning 
aan de dienstverlening van het Juridisch Loket door 
mensen te informeren over juridische onderwerpen 
voordat ze om advies vragen.

Website
In het verslagjaar werd onze website ruim 3 miljoen 
keer bezocht. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal 
bezoeken in 2016. De bezoekers hebben bijna 6,8 
miljoen keer een pagina bekeken, dat betekent 
gemiddeld 2,08 pagina’s per bezoek. 46 procent van 
de klanten bezoekt onze website via een mobiele 
telefoon, 45 procent via een desktop of laptop en 
maar 9 procent via een tablet. 

70.843
via de email

91% méér mailberichten
beantwoord t.o.v. 2016
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2.2 Communicatie met klanten

‘ Bij onze communicatie 
denken we vanuit de klant 
en wat hij écht wil.’

‘ De webredactie 
past telkens weer 
de content aan 
aan de vraag van 
de klant.’

Om die reden zijn we in 2017 gestart met gericht 
adverteren (SEA/Adwords) op Google. Zodoende 
brengen we onze diensten niet alleen onder aan-
dacht, we beschermen hiermee ook onze naam. Dat 
heeft gewerkt. Van de honderdduizenden keren dat 
de naam Juridisch Loket verschijnt op internet, klikt 
ongeveer de helft door naar onze website. Daar-
naast – zo heeft Google op ons verzoek vastgesteld 
- mogen concurrenten het merk ‘Het Juridisch Lo-
ket’ niet meer opnemen als actief zoekwoord in hun 
eigen advertenties. Een positieve ontwikkeling, die 
op lange termijn zijn vruchten voor ons zal afwer-
pen. Ook in 2017 heeft een merkenrechtbureau ons 
bijgestaan bij het juridisch beschermen van onze 
merknaam.

Feiten en cijfers website
De inspanningen van de webredactie hebben 
in 2017 geleid tot een betere ‘flow’ binnen onze 
website. Bezoekers lijken makkelijker hun weg te 
kunnen vinden. Het totaal aantal bezoekers is ten 
opzichte van 2016 wél iets afgenomen. Het feit 
dat er minder en andere content op de site staat, 

Online communicatie
Het online bereik

2.271.522
website bezoeken

Nieuwe website
juridischloket.nl 

6.795.601
paginaweergaven

1487
vragen beantwoord
via Facebook

Een nieuwe huisstijl, een nieuwe website
In 2017 hebben we gekozen voor een nieuwe 
huisstijl. Deze hebben we gebaseerd op de klantreis 
die we in 2016 in kaart hebben gebracht, met de 
daarbij behorende persona’s. De resultaten van dit 
onderzoek hebben ons geholpen om onze commu-
nicatie richting klanten verder te optimaliseren en 
onze huisstijl daar op aan te passen. Onze huisstijl 
moet duidelijk maken dat het Juridisch Loket een 
neutrale partij is die voor iedereen toegankelijk is 
en dicht bij zijn klanten staat. We hebben gekozen 
voor een fris en blauw logo met een minder amb-
telijke uitstraling. Onze nieuwe huisstijl is tijdens de 
personeelsdag geïntroduceerd aan onze medewer-
kers en hierna is de nieuwe huisstijl doorgevoerd 
in het uiterlijk en interieur van onze vestigingen. Zo 
zijn de gevels opnieuw beplakt met ons nieuwe logo 
en zijn alle andere reclame-uitingen in de vesti-
ging aangepast. In het verslagjaar hebben we ook 
ervoor gezorgd dat onze communicatiemiddelen en 
-kanalen zijn aangepast aan het nieuwe logo en de 
nieuwe huisstijl. 

In het najaar van 2017 is onze nieuwe website ‘live’ 
gegaan. De site is afgestemd op wat de klant écht 
bij ons zoekt. Veel content is daardoor komen te 
vervallen en nieuwe content komt daarvoor in de 
plaats. Daar hebben onze webredactie en webma-
nager– die in het verslagjaar aan de afdeling Marke-
ting & Communicatie zijn toegevoegd - in 2017 een 
start mee gemaakt. 

Analyseren van gebruikersonderzoeken
Om precies de juiste content op de site te kunnen 
plaatsen, moeten we goed weten wie onze klanten 
zijn en wat ze willen. We hebben de klantdata die 
voortkomen uit Google Analytics, Google Search 
Console en uit diverse gebruikersonderzoeken dan 
ook geanalyseerd en benut om de inhoud van de 
webpagina’s zo goed mogelijk te laten aansluiten 
bij wat de bezoeker daadwerkelijk zoekt en doet 
op onze website. De webredactie past op deze 
manier telkens weer de bestaande content aan 
aan de vraag van de klant. Het kennisniveau van de 
webredactie op het gebied van SEO (Search Engine 
Optimalisation), contentmanagement en social 
media, hebben we in het verslagjaar naar een hoger 
plan getild. Het werken volgens de ‘scrum’ methode 
zorgt daarbij voor een vloeiend werkproces. Om de 
samenwerking tussen de kennisbankschrijvers en 
webredacteuren te intensiveren hebben we in 2017 
bovendien een schrijversdag georganiseerd. 

Beschermen van onze naam
In het verslagjaar hebben we daarnaast hard 
gewerkt aan het beter vindbaar maken van onze 
nieuwe website en aan het (online) versterken van 
ons merk. In 2016 bleek dat veel organisaties die 
vergelijkbare diensten aanbieden als de onze (maar 
daar geld voor vragen) hun website online promo-
ten onder de naam Het Juridisch Loket. 

heeft (tijdelijke) gevolgen voor de vindbaarheid 
op Google. Zo’n driekwart van de bezoekers van 
de website (74 procent) komt binnen via deze 
zoekmachine. We moeten de content van de site 
verder optimaliseren en de nieuwe site tijd geven 
om de vindbaarheid verder te vergroten.
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2.3  Bijzondere spreekuur-
voorzieningen

Skype
Om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor onze klanten, zijn we in het verslagjaar 
een samenwerking aangegaan met de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken (VOB). We hebben onze 
gezamenlijke klanten in kaart gebracht en gekeken 
naar mogelijkheden om deze te bedienen met be-
hulp van Skype op de locatie van een bibliotheek. 
In het kader van een pilot hebben we een Skype-
punt geïnstalleerd in de bibliotheek van Emmen. 
Bibliotheekmedewerkers helpen de klanten op weg. 
Vooral ouderen reageren positief op dit initiatief. 
Dat is een voordeel, omdat we deze groep vaak niet 
zien op de vestigingen en we ze doorgaans ook 
moeilijk bereiken via de digitale weg. De pilot loopt 
nog door tot halverwege 2018. Daarna bekijken we 
of we meer Skypepunten gaan installeren. 

Terneuzen
Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen was er in 
het gemeentehuis van Terneuzen ook in het verslag-
jaar een spreekuurvoorziening van het Juridisch 
Loket. Deze klanten hebben sinds 2006 op deze 
manier toegang tot onze uitgebreide adviesmoge-
lijkheid zonder al te lange reistijd. Het spreekuur op 
Zeeuws-Vlaanderen voorziet nog altijd in een grote 
behoefte. 

Spreekuur detentiecentra
Het spreekuur in het detentiecentrum in Zeist biedt 
in bewaring gestelde vreemdelingen toegang tot de 
eerstelijns dienstverlening van het Juridisch Loket. 
Daarnaast is dit spreekuur bedoeld om de contac-
ten tussen advocatuur en klant te verbeteren. In 
2017 hebben we deze dienstverlening voortgezet. 

Spreekuur penitentiaire inrichtingen
Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren in verschil-
lende penitentiaire inrichtingen (PI) in Nederland. 
Hiermee hebben gedetineerden toegang tot onze 
laagdrempelige dienstverlening. Een gedetineerde 
kan op twee manieren in contact komen met het 
Juridisch Loket. Hij kan het 0900-8020 nummer 
bellen en hij kan een sprekersbriefje inzenden. 
Tijdens het spreekuur in de PI geeft onze jurist de 

Speciaal voor verschillende 

categorieën binnen onze 

doelgroep verzorgde en 

onderzocht het Juridisch Loket 

in 2017 een aantal specifieke 

spreekuurvoorzieningen.

gedetineerde informatie en advies over zijn rechten als 
gedetineerde, maar ook over andere juridische onder-
werpen als huurproblemen, ontslag of schulden. Indien 
noodzakelijk volgt een doorverwijzing naar een advo-
caat. In het verslagjaar hebben we deze dienstverlening 
weer aangeboden.

Videospreekuur Apeldoorn
Ook in 2017 was het voor klanten mogelijk om vanuit 
het gemeentehuis in Apeldoorn door middel van een 
videoverbinding te spreken met een jurist van het 
Juridisch Loket. Interactieve juridische hulp stelt ons in 
staat om burgers beter te bereiken die van ver moeten 
komen of in mindere mate mobiel zijn. Klanten die ge-
bruik hebben gemaakt van het videospreekuur zijn zeer 
tevreden. Klanten waarderen vooral het persoonlijke 
contact en het vervallen van de reistijd en reiskosten.

Gezamenlijke dienstverlening op locatie
In 2017 hebben we een start gemaakt met een onder-
zoek naar de mogelijkheden om onze dienstverlening 
aan te bieden op de locaties van diverse samenwer-
kingspartners. 
Het initiatief voor deze samenwerking is afkomstig van 
het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het 
CAK, dat verschillende taken uitvoert voor het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het voor-
deel voor de klant is duidelijk: deze kan op één locatie 
verschillen vormen van dienstverlening ontvangen. Die 
van de samenwerkingspartner en die van ons. 

Experiment mediation
In 2016 zijn we gestart met een experiment op het 
gebied van mediation dat doorliep tot halverwege het 
verslagjaar. Klanten met een geschil waar mediation 
wellicht een oplossing voor biedt, konden direct terecht 
bij de aanwezige mediator. We hebben de resultaten 
geëvalueerd en besloten het experiment niet voort 
te zetten. De meerwaarde hiervan was te gering. In 
2018 geven we een vervolg aan dit onderzoek door te 
kijken naar het effect van onze doorverwijzingen naar 
mediators.

‘ We verzorgen 
spreekuren in 
verschillende 
penitentiaire 
inrichtingen.’
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2.4  Ervaringen met klanten

2.5 Verwijzingen

Om onze klanten goed te kunnen bedienen moeten we niet 

alleen weten wie onze klanten zijn, we moeten ook weten wat ze 

van ons vinden.

Het Juridisch Loket is er om klanten bij te staan met 

juridisch advies en waar nodig door te verwijzen naar andere 

hulpverleners zoals advocaten en mediators.

Nulmeting klanten 
In het kader van de stelselwijziging voor de gefi-
nancierde rechtsbijstand komen er maatregelen 
op ons af waarmee we onze dienstverlening kun-
nen versterken en verbreden. Vooruitlopend hierop 
zijn we in het verslagjaar gestart met een nulme-
ting onder onze klanten en ketenpartners van hun 
ervaring met onze kwaliteit van dienstverlening. 
Ook onder onze medewerkers voeren we een 
nulmeting uit met behulp van een medewerkers -
tevredenheidonderzoek. Over een paar jaar voeren 
we deze metingen wederom uit en kunnen we de 
resultaten met elkaar vergelijken. 

Advocatuur
Het aantal verwijzingen naar de advocatuur daalde 
in 2017 met 1,8 procent tot 126.775 verwijzin-
gen. De meeste verwijzingen hebben betrekking 
op klanten die in aanmerking willen komen voor 
een korting op de eigen bijdrage en al eerder een 
advocaat consulteerden; ruim 12 procent van de 
klantcontacten leidde tot een dergelijke verwijzing. 
Bij 4 procent van alle contacten betrof het een 
verwijzing waarbij nog geen andere rechtsbijstands-
verlener werd geraadpleegd. Als het kan, adviseert 
het Juridisch Loket de klant een alternatieve en 
goedkopere aanpak dan de juridische procedure. 
De huidige regelgeving maakt het in de meeste 

Feedbackpalen
We hebben in het verslagjaar een pilot gedraaid 
in twaalf van onze vestigingen met zogenaamde 
feedbackpalen. Hiermee kunnen klanten met één 
druk op de knop laten weten of het Juridisch 
Loket ze heeft kunnen helpen. In zes vestigingen 
kan dat door te drukken op een duimpje omhoog 
of een duimpje omlaag. In de andere zes vesti-
gingen kunnen klanten drukken op smileys die 
variëren in de kleuren groen, lichtgroen, oranje en 
rood.  Iedere maand stellen we de klant een andere 
vraag. We ronden begin 2018 de pilot af en kijken 
of en welke methodes het beste hebben gewerkt. 

gevallen echter onmogelijk om hierin meer sturend 
op te treden. 

Mediation 
Onze juristen gaan altijd na of een conflict buiten-
rechtelijk, via informele bemiddeling of mediation, 
kan worden opgelost. Bemiddeling en mediation 
vragen wel extra tijd van onze medewerkers en zijn 
alleen mogelijk als beide partijen vrijwillig mee-
werken. Het aantal verwijzingen naar ingeschreven 
mediators daalde ten opzichte van 2016. Toen 
vonden er nog 1.658 verwijzingen plaats, in 2017 
waren dat er 1.576. Dit is een daling van 5 procent.

2.6 Signaleringen
De juristen van het Juridisch Loket hebben naast adviseren, 

informeren en verhelderen een andere belangrijke functie: 

signaleren van manco’s in wet- en regelgeving of de uitvoering 

daarvan. Ook misstanden met verstrekkende gevolgen maken 

hier onderdeel van uit. 

1  Telefonische overeen-
komsten

In 2017 gingen de meeste 
signaleringen over klanten die 
telefonisch zijn benaderd voor een 
abonnement. De wet zegt hierover 
dat als een persoon belt voor een 
abonnement op een dienst, deze 
afspraak schriftelijk moet worden 
bevestigd. Als dat niet gebeurt, 
dan is er geen geldige overeen-
komst. Onze juristen adviseerden 
de klanten over hun rechtspositie 
en gaven hen tips aan de hand 
van een stappenplan.  

Voorbeeldbrieven
In 2017 signaleerden onze juristen tal van problemen die zich voordeden bij online aankopen zoals 
onbedoelde telefonisch aangegane overeenkomsten. Speciaal voor alle genoemde signaleringen stelde 
het Juridisch Loket ook in het verslagjaar voorbeeldbrieven en tips beschikbaar waarmee de klant zelf 
zijn probleem kan oplossen, zonder tussenkomst van advocaat of rechter. Deze signaleringen over con-
sumentenrecht melden we uiteraard ook bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

2 Proefpakketten

Evenals in voorgaande jaren, 
scoren de proefpakketten ook 
in dit verslagjaar hoog. Qua 
aantallen is deze categorie 
afgenomen ten opzichte van 
2016. De proefpakketsignale-
ringen gingen in 2017 vooral 
over ongevraagde toezending 
van pillen, cosmetica en ande-
re gebruiksvoorwerpen.

3 Doorschakeldiensten

Een andere trend die we eind 
2017 veelvuldig signaleerden, 
zijn vragen van klanten die 
gedupeerd waren door het bel-
len naar doorschakeldiensten. 
Een consument neemt aan dat 
hij belt naar bijvoorbeeld de 
politie, de Belastingdienst, het 
Juridisch Loket of de klanten-
service van zijn telecomaan-
bieder. Maar in werkelijkheid 
belt hij dan een doorschakel-
dienst en betaalt meestal 90 
eurocent per minuut.

Top 3
Hieronder een overzicht van de top drie belangrijkste signaleringen 
van problemen bij online aankopen in 2017:
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2.7 Klachten

Procedure
Klanten of andere partijen kunnen formele klachten 
over het Juridisch Loket conform de klachtenpro-
cedure richten aan de algemeen directeur. Deze 
onderzoekt de feiten en reageert op de klacht. Zijn 
reactie is gebaseerd op de feiten die uit het onder-
zoek naar voren komen en op de uitgangspunten 
die in de klachtenprocedure zijn geformuleerd. Het 
is niet mogelijk om een klacht in te dienen over 
het algemene beleid of de bedrijfsvoering van het 
Juridisch Loket. Mocht een klager na deze proce-
dure van mening zijn dat het Juridisch Loket zijn of 
haar klacht niet naar behoren heeft afgehandeld, 
dan kan deze persoon zich tot de klachtencommis-
sie wenden. De commissie adviseert de algemeen 
directeur en baseert haar advies op de oorspronke-
lijke klacht, het verslag van het inhoudelijke onder-
zoek naar de feiten, en op eventuele verklaringen 
van getuigen.

Klachtencommissie
De klachtencommissie van het Juridisch Loket, 
bestaat uit drie personen:
yy mw. mr. P. Elkhuizen (voorzitter)
yy mw. mr. T.F.M. Hindriks (lid)
yy mw. mr. M. Verhage-Van Kooten (lid)

Aantallen klachten in 2017 
Het Juridisch Loket heeft in het verslagjaar 
737.583 klantcontacten gehad. Hierop zijn 
in totaal 30 klachten ontvangen; dat is 0,004 
procent. Dit zijn 4 klachten minder dan in 2016 
en in relatie tot het aantal klantcontacten is dit 
aantal wederom uitzonderlijk laag.

Van deze klachten zijn er 3 informeel en 27 
formeel behandeld. 2 informele klachten hadden 
betrekking op onze werkwijze, advisering of 
dienstverlening. 1 informele klacht had betrek-
king op de bejegening. Alle klachten zijn in goed 
overleg tussen de Manager Uitvoering en de 
klant opgelost. 14 formele klachten betroffen 
advisering of dienstverlening en 13 klachten 
betroffen de bejegening. Alle klachten zijn 
afgehandeld. Het Juridisch Loket is trots op 
het geringe aantal klachten dat de organisatie 
ontvangt. Het feit dat onze juristen steeds weer 
intensief worden geschoold - op zowel juridisch 
inhoudelijk vlak als op bijvoorbeeld gespreks- en 
de-escalatietechnieken – draagt naar alle waar-
schijnlijkheid bij aan dit lage aantal klachten.

‘ Het Juridisch Loket 
neemt klachten van 
klanten altijd serieus.’

737.583
klantcontacten

2016

34 klachten
2017

30 klachten
0,004% van alle klantcontacten
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3 Medewerkers 2017

HR
De kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten staat 

of valt met de kennis en inzet van onze medewerkers. Ze 

moeten kunnen inspelen op vragen van klanten, maar ook op 

veranderingen in de regelgeving en de plannen over invulling 

van de eerstelijns dienstverlening door het Juridisch Loket. 

‘ HR in plaats van P&O. Meer dan 
een naamswijziging alleen.’
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3.1 HR-organisatie
Werving en selectie voor
klantcontactcenter (KCC)
Het Juridisch Loket heeft in het verslagjaar een 
tweede klantcontactcenter geopend in Den Haag 
(KCC Den Haag). HR heeft de werving en selectie 
van de eerste drie groepen medewerkers, mana-
gers en teamleiders ondersteund. Dat waren per 
groep 10 tot 13 medewerkers. Om snel de juiste 
kandidaten te selecteren, is een ‘speeddatingsessie’ 
georganiseerd voor de eerste twee groepen van 
elk 120 sollicitanten. Hiervan hebben we per groep 
35 sollicitanten geselecteerd voor een gesprek. 
Hieruit zijn de medewerkers geselecteerd voor om 
de vacatures te vervullen. Voor de derde groep solli-
citanten hebben teamleiders telefonische interviews 
afgenomen met kandidaten en op basis hiervan een 
selectie gemaakt van nogmaals 15 kandidaten. 

Ondanks het feit dat we hoge eisen stellen aan de 
kandidaten – een minimale hbo- of wo-opleiding, 
flexibel ingesteld en in staat om snel te schakelen 

tussen de verschillende rechtsgebieden – is het 
gelukt om voldoende kandidaten te selecteren. 
De sollicitanten vonden ons via onze eigen web-
site, via LinkedIn en de vacaturesite Indeed.

HR-cyclus
De HR-cyclus, ofwel de jaarlijkse functionerings- 
en beoordelingsgesprekken met medewerkers, 
speelt een belangrijke rol in het actieve ver-
zuimbeleid van het Juridisch Loket. Door middel 
van de HR-cyclus kunnen klachten of ontevre-
denheid van medewerkers vroegtijdig worden 
gesignaleerd. De HR-cyclus bij het Juridisch 
Loket bestaat uit een planningsgesprek, één of 
twee voortgangsgesprekken en een beoorde-
lingsgesprek waarin organisatie-, vestigings- en 
afdelingsdoelstellingen worden vertaald naar 
individuele doelstellingen voor de medewerker. 

Van P&O naar HR
Om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren 
bij hun werkzaamheden is de afdeling Personeel & 
Organisatie in 2017 veranderd in de afdeling Human 
Resources (HR). Dit is meer dan een naamswijzi-
ging alleen. We investeren voortdurend in de kennis 
en competenties van onze medewerkers, net als in 
de kwaliteit van onze dienstverlening. Voorheen wa-
ren deze onderdelen ondergebracht bij de afdeling 
‘Ontwikkeling Dienstverlening’. Nu zijn ‘Opleidingen’ 
en ‘Kwaliteit’ ondergebracht bij HR.

Werken bij het Juridisch Loket
Om solliciteren bij het Juridisch Loket makkelijker 
te maken voor zowel sollicitanten als onze eigen or-
ganisatie, hebben we in 2017 een nieuwe portal op 
onze website geïntroduceerd: ‘werken bij het Juri-
disch Loket’. Sollicitanten kunnen nu direct via onze 
website reageren op vacatures. Hierdoor hebben 
het management en HR een beter overzicht van alle 

reacties die binnenkomen. En met één druk op 
de knop kunnen managers sollicitanten uitnodi-
gen dan wel afwijzen. Het maakt het sollicitatie-
traject voor alle partijen een stuk efficiënter.

Focus op inzetbaarheid
Sinds 1 april 2017 heeft het Juridisch Loket of-
ficieel een nieuwe arbodienst (Argo Advies) die 
focust op de inzetbaarheid van medewerkers. 
‘Wat kan een medewerker die zich ziek meldt, 
nog wél?’, zo luidt het uitgangspunt. De arbo-
dienst belt medewerkers meteen op de eerste 
dag van de ziekmelding om aandacht te geven 
aan de medewerker en het probleem duidelijk 
te krijgen. In overleg met de manager en de 
medewerker kijkt de arbodienst vervolgens naar 
mogelijkheden om de medewerker zo snel moge-
lijk op de werkvloer terug te krijgen.

Medewerkers % dienstverband

344
medewerkers

39
gemiddelde

leeftijd

233
medewerkers werkt

60% tot 100%

93
20 - 30 jaar

16
< 60%

69
60% - 70%

114
30 - 40 jaar

33
70% - 80%

57
40 - 50 jaar

127
80% - 90%

47
50 - 60 jaar

4
90% - 100%

33
> 60 jaar

95
100%

344
medewerkers
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‘ Met één druk op de knop kunnen 
managers sollicitanten nu 
uitnodigen.’

Ontwikkelingen van medewerkers kunnen zodoende 
makkelijker worden gevolgd en waar nodig worden 
bijgestuurd. Via Insite, ons personeelssysteem, krij-
gen zowel de leidinggevende als de medewerkers 
de HR-cyclus digitaal gepresenteerd. Twee studen-
ten van de Hogeschool van Amsterdam zijn in 2017 
gestart met een onderzoek naar effectiviteit van de 
HR-cyclus. 

Personeelsbezetting
In 2017 was onze bezetting weer op peil. Inmiddels 
staat de teller van ons personeelsbestand op 344 
medewerkers (290,36 FTE). Dit is ten opzichte van 
2016 een stijging van 25 medewerkers. Dit komt 

Omgaan met agressie 
Veel van onze juristen krijgen vroeg of laat te maken 
met klanten die zich op verschillende manieren 
agressief kunnen uiten. Zo waren er in 2017 27 
agressie-incidenten. In 2016 waren dat er nog 33. 
De uitingen van agressie variëren van verbale agres-
sie tot en met serieuze bedreigingen of zelfs fysiek 
geweld van klanten naar medewerkers toe. In de 
loop der jaren heeft het Juridisch Loket diverse trai-
ningen verzorgd om met agressie van klanten om te 
gaan. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten waarmee 
we in 2017 een integraal agressiebeleid hebben 
ontwikkeld waar alle beschikbare instrumenten 
een duidelijke plaats in hebben gekregen. Onder 
begeleiding van een extern trainingsbureau (Mies & 
Partners) gaan teammanagers en hun medewerkers 
nu aan de slag om dit beleid te vertalen naar hun 
lokale situatie.

Opleiding en ontwikkeling
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan het 
inwerken van nieuwe medewerkers. Om hen snel op 
weg te helpen, hebben we ons inwerkprogramma 
verder doorontwikkeld. Hierin komen zowel tele-
fonievaardigheden als kennis van de verschillende 
rechtsgebieden aan bod. Opleiding en ontwikkeling 
speelt niet alleen voor nieuwe krachten een grote 
rol. Onze medewerkers kunnen hun huidige en 
toekomstige functies alleen goed vervullen als ze 
arbeidsmarktfit zijn. Het Juridisch Loket stimuleert 
zijn medewerkers daarbij door hen te faciliteren en 
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Daarnaast is het 
de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf 
om zo goed mogelijk inzetbaar te zijn en arbeids-
marktfit te worden dan wel te blijven.

mede door de uitbreiding van het KCC in Den Haag, 
maar ook op andere vestigingen was er ruimte voor 
uitbreiding. De gemiddelde leeftijd van alle mede-
werkers (exclusief stagiaires) op 31 december 2017 
is 39 jaar.

95 medewerker (27,62 procent) hebben een fulltime 
dienstverband. Het merendeel van de medewerkers 
(233, 67,7 procent) werkt 60 tot 100 procent.

Het aantal vacatures in 2017 was 19. Voor de functie 
Juridisch Medewerker KCC Den Haag hebben wij 4 
keer een vacature uitgezet. In totaal hebben wij hier-
voor 390 reacties ontvangen en waaruit 14 nieuwe 
medewerkers geselecteerd zijn. 

Verzuim
Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van 2016. 
In 2017 was het ziekteverzuim 6,25 procent. Dit is 
exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar 
inclusief ziekmelding als gevolg van zwangerschap 
wat onder de zogenaamde vangnetvoorziening van 
de ziektewet valt. Als we kijken naar de onderverde-
ling van kort en lang verzuim zit het hoogste per-
centage in langdurig verzuim. Hierin worden alleen 
verzuimdagen geteld van verzuimmeldingen die 
meer dan 43 dagen en minder dan 366 dagen duren. 
In 2017 bedroeg de meldings frequentie 1,1 procent, 
dit is ten opzichte van 2016 een kleine daling. In 
2016 bedroeg de meldings frequentie 1,17 procent. In 
april 2017 zijn wij overgestapt naar een nieuwe arbo-
dienst. Zij begeleiden actief bij het ziekteverzuim. 

Personeelsinformatiesysteem
De gegevens uit ons personeelsinformatiesysteem 
– waar de stafdeling Finance en Facilities ook op is 
aangesloten – willen we toegankelijker maken voor 
managers en medewerkers. Er is veel informatie in 
ons systeem aanwezig, maar we moeten er voor 
zorgen dat deze ook ‘leesbaar’ en bereikbaar is voor 
een ieder die hier mee moet en wil werken. In 2017 
zijn we gestart met de voorbereidingen voor een 
optimalisatieslag. 

Kwaliteit van dienstverlening
In 2017 is ‘kwaliteit van dienstverlening’ zoals 
gezegd ondergebracht bij HR. De audits in het 
kader van kwaliteitsmonitoring zijn net als voor-
gaande jaren uitgevoerd door speciaal opgeleide 
medewerkers. Onze kwaliteitsmanager heeft in het 
verslagjaar een pilot uitgevoerd met het opnemen 
van klantgesprekken. Deze gesprekken zetten we 
in voor de ontwikkeling van onze medewerkers om 
zodoende tot een betere kwaliteit van dienstverle-
ning te komen. Ook hebben we een start gemaakt 
met de oprichting van een denktank op het gebied 
van kwaliteit. Medewerkers hebben hiermee een 
‘platform’ waar ze hun expertise en ideeën over een 
betere dienstverlening kunnen delen. 
Samen met de Raad voor de Rechtsbijstand – onze 
subsidiegever – hebben we bovendien een nulme-
ting laten uitvoeren onder onze klanten. De uitkom-
sten hiervan vergelijken we met die uit metingen in 
latere jaren.

MTO en RI&E
Om de tevredenheid onder medewerkers te peilen, 
heeft het Juridisch Loket –in de tweede helft van 
2017 een medewerkerstevredenheidonderzoek 
(MTO) uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn in 
2018 bekend en willen we inzetten om verbeterin-
gen in de organisatie door te voeren.
Ook hebben we in het verslagjaar een start gemaakt 
met de voorbereidingen van de Risico-Inventarisatie 
en Evaluatie (RI&E). Onze arbodienst zal in 2018 
al onze vestigingen bezoeken en beoordelen of en 
waar gezondheidsrisico’s zich voordoen. Dit wordt 
schriftelijk vastgelegd en aangevuld met een Plan 
van Aanpak (PVA).

3.2 Ontwikkeling

‘ We hebben nu een integraal 
agressiebeleid.’

‘ Medewerkers kunnen hun ideeën 
over een betere dienstverlening 
kwijt in een “denktank”.’
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3.3 Kennisbank
Onze aandacht is altijd gericht op het 

verder ontwikkelen van de kennisbank en 

het omgaan hiermee, zodat onze juristen 

de juiste informatie sneller en nog 

makkelijker kunnen vinden. 

Ook in 2017 hebben we hier aan gewerkt. Denk daarbij aan het 
optimaliseren van de zoekfunctie en het ontwikkelen van een cursus 
‘zoeken in kennisbronnen’. Hierdoor krijgen onze medewerkers 
handvatten om de vraag van de klant om te zetten naar een goede 
zoekvraag. In samenwerking met de kennismanager is in het verslag-
jaar de nieuwe versie van de Kennisbank operationeel gemaakt. 

3.4 Interne communicatie
Om de interne communicatie te verbeteren hebben 

in het verslagjaar het intranetsysteem geupgrade 

waardoor we nu meer mogelijkheden hebben om 

content aan onze medewerkers aan te bieden. 

We kunnen nu bijvoorbeeld ook video’s op het intranet plaatsen. En een beeld zegt 
nog altijd meer dan duizend woorden. Nieuw op Intranet is ook een reeks vlogs “Op 
pad met Jan Albert”. De vlogs van onze directeur worden goed door de medewerkers 
bekeken.

Daarnaast hebben we een koppeling gemaakt tussen Google Analytics en ons intra-
net. Om de medewerkers nog betere content en informatie aan te kunnen bieden, 
gaan wij op lange termijn kijken naar het gebruik van intranet. Deze data nemen we 
dan mee om het intranet verder te optimaliseren. 

Nieuw op 
Intranet is ook 
een reeks vlogs 
“Op pad met 
Jan Albert”.
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‘ Aanpassing van het voorstel 
was voor ons reden een positief 
advies uit te brengen.’

‘We hebben er op aangedrongen dat dit onderzoek 
er zou komen’, zegt Jolanda. ‘We zijn betrokken 
geweest bij de inhoud van het onderzoek en heb-
ben – uiteraard zou ik zeggen - een positief advies 
uitgebracht over de invoering van het MTO.’

OR-cursus
Om het kennisniveau te vergroten volgden de 
verschillende or-leden in 2017 een tweedaagse 
externe or-cursus. ‘De cursus was speciaal op maat 
voor ons gemaakt’, vertelt Jolanda. ‘Onderwerpen 
als argumenteren, communiceren met de achterban 
en “lean” werken, kwamen hier aan de orde.’

Wijziging reglement
Het or-reglement is in 2017 gewijzigd. Jolanda legt 
uit: ‘In het reglement stond dat – zodra een kan-
didaat uit de or stapte – een nieuwe kandidaat uit 
dezelfde regio moest komen. Die geografische eis 
hebben we nu laten varen. Iedere collega, vanuit 
welke regio dan ook, is welkom in de or.’

Voor de ondernemingsraad stond 2017 vooral in het teken 

van de oprichting van het klantcontactcenter (KCC) in Den 

Haag. De or schreef daarnaast tussentijdse verkiezingen uit, 

behandelde verschillende adviesaanvragen, werkte aan het 

eigen kennisniveau en wijzigde het or-reglement.

3.5  Interview met de voorzitter 
van de ondernemingsraad

Adviesaanvraag klantcontactcenter 
(KCC)
De ondernemingsraad boog zich in 2017 vooral over 
de oprichting van het klantencontactcenter (KCC) 
in Den Haag. Een besluit als dit is adviesplichtig. 
‘We hebben hierover stevige onderhandelingen 
gevoerd met de directie’, vertelt or-voorzitter Jolanda 
Vredenburg. ‘Het uitgangspunt van de directie was 
om al het telefonisch verkeer met klanten weg te 
halen bij de vestigingen en onder te brengen in het 
KCC. De or vond dit geen goed idee. We vinden 
het belangrijk dat ook de vestigingen zelf contact 
onderhouden met klanten waardoor het werk van 
de medewerkers op die vestigingen afwisselender 
is. Bovendien wilden we er zeker van zijn dat de 
arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe KCC-mede-
werkers goed geregeld zouden zijn.’

Na enkele maanden van overleg en schaven aan 
de adviezen, bracht de or een positief advies uit. 
‘De directie heeft het voorstel aangepast en slechts 
een deel van de telefonie ondergebracht bij het 
KCC. Voor ons was dit reden om het advies goed te 
keuren’, aldus Jolanda.

Tussentijdse verkiezingen
De or had daarnaast te maken met tussentijdse 
verkiezingen. Jolanda: ‘We hebben negen zetels, 
waarvan er gedurende 2017 slechts acht bezet wa-
ren. Van die acht waren het merendeel van het jaar 
bovendien slechts vijf leden actief. De overige drie 
waren ziek of zwanger.’

Tussentijdse verkiezingen die de or had uitgeschre-
ven om die ene zetel op te vullen, hebben helaas 
geen soelaas geboden. Jolanda: ‘Het is ons in 2017 
niet gelukt een nieuwe kandidaat te vinden. We 
zullen ons het komend jaar extra moeten inspannen 
om die vacature vervuld te krijgen.’

Arbodienst
2017 was ook het jaar waarop het Juridisch Loket 
besloot te wisselen van arbodienst. ‘Ook zo’n be-
sluit is adviesplichtig’, vertelt Jolanda. ‘We hebben 
– met de belangen van onze collega’s in het achter-
hoofd - de voorwaarden en werkwijze van de nieuwe 
arbo dienst Argo Advies goed bekeken en een 
positief advies uitgebracht.’ Hetzelfde geldt voor het 
medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO).

‘ Iedere collega, 
vanuit welke 
regio dan ook, 
is welkom in 
de or.’
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4 Toekomst 2017
Elke dag komen er bij ons een paar duizend mensen voor 

advies. Die klantenstroom zal de komende jaren eerder 

groter dan kleiner worden. De voortgaande juridisering van de 

maatschappij en de altijd veranderende wet- en regelgeving 

zijn daar debet aan.

‘ We blijven investeren 
in kwaliteit.’
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Ook in de jaren die gaan komen. We zullen dan ook 
steeds op zoek gaan naar innovatieve middelen en 
oplossingen om onze diensten aan te bieden. De 
technologie en de wens van onze klanten hebben 
ons contact met de klant de afgelopen jaren ingrij-
pend veranderd en de ontwikkelingen op dit gebied 
blijven niet stilstaan. We volgen deze digitale ont-
wikkelingen op de voet en maken hier graag gebruik 
van. De online dienstverlening naar onze klanten 
toe zal de komende jaren naar verwachting dan ook 
alleen maar toenemen.

Tegelijkertijd willen we als organisatie flexibel en 
daadkrachtig zijn. Niet alleen om aan de vragen en 
wensen van de burger te kunnen blijven voldoen, 
maar ook om ons staande te kunnen houden in een 
politiek landschap waarvan de contouren voortdu-
rend in beweging zijn. De discussie over de ver-
nieuwing van het stelsel van rechtsbijstand is nog 
steeds niet afgerond en de impact hiervan op onze 
organisatie is groot. Hoe het ook zij: de versterking 
van de eerstelijns rechtshulp en de rol van het Juri-
disch Loket hierin is een feit, zo blijkt uit het rapport 
van de Commissie Wolfsen en uit de vele reacties 
uit het werkveld. En we zijn klaar om onze bijdrage 
aan deze versterking te leveren, nu en in de jaren 
die komen gaan. We geloven in oplossingen en mo-
gelijkheden en zullen er – in nauwe samenwerking 
met de politiek en de Raad voor Rechtsbijstand 
– hard aan werken om onze rol verder invulling te 
geven. We realiseren ons daarbij dat we onderdeel 
uitmaken van een groter geheel en dat we in de 
toekomst alleen maar meer zullen samenwerken 
met (keten)partners. Zonder goede relaties en vor-
men van samenwerking kan het Juridisch Loket zijn 
rol eenvoudigweg niet spelen.

Tot slot staat of valt het succes van onze organi-
satie met de kennis en competenties van onze 
medewerkers. We blijven dan ook investeren in de 
kwaliteit, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers. Alleen dan kunnen we kwa-
liteit leveren, ons als organisatie flexibel opstellen 
en doen waar we goed in zijn: onze samenleving 
zo rechtvaardig mogelijk te laten zijn en de recht-
zoekende de service te verlenen die hij verdient. 

‘ Hoe het ook zij: 
de versterking 
van de eerste-
lijns rechtshulp 
is een feit.’

‘ We zijn steeds op zoek naar 
innovatieve middelen om onze 
diensten aan te bieden.’
Aan ons de uitdaging om onze dienstverlening zo goed en 

toegankelijk mogelijk te maken voor onze klanten. Dat is en 

blijft ons belangrijkste punt van aandacht.
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