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Het Juridisch Loket is een begrip voor burgers die zoeken naar een oplossing voor hun juridisch 
probleem. De eerstelijns rechtshulp die het Juridisch Loket biedt, voorkomt vaak een onnodige, 
meestal kostbare gang naar de rechter en draagt bij aan een dejuridisering van het probleem. Deze 
belangrijke maatschappelijke bijdrage willen wij ook in 2017 weer gestalte geven.

Gelukkig is er voor 2017 geen verdere bezuiniging voorzien en kan het Juridisch Loket zich weer 
gaan richten op datgene wat ons bestaansrecht rechtvaardigt, namelijk de optimale dienstverlening 
aan de rechtzoekende. De afgelopen jaren was dat wel anders en hebben we voor vele financiële 
uitdagingen gestaan. Door de teruglopende subsidie hebben we ingrijpende maatregelen moeten 
treffen. De toegankelijkheid van onze dienstverlening is hierdoor veranderd. We zagen ons 
genoodzaakt de openstelling van onze inloopspreekuren te beperken. 

Hoe de toekomst er voor onze organisatie uitziet is nog niet duidelijk. Het stelsel van gesubsidieerde 
rechtsbijstand is in ontwikkeling en in 2017 moet duidelijk worden wat de effecten zijn van de 
voorstellen en uitwerkingen van de commissie Wolfsen. Deze commissie voerde een onderzoek uit 
naar de kosten van het rechtsbijstandsstelsel.
 
In de voorstellen die de commissie doet, staat dat de versterking van de eerste lijn een belangrijk 
uitgangspunt is. Dat juichen wij uiteraard toe. Samen met onze subsidiegever zullen wij actief 
bijdragen aan het realiseren van de doelen die aan het Juridisch Loket worden gesteld.

Door het verder ontwikkelen en innoveren van onze dienstverlening dragen wij bij aan de 
versterking van de eerste lijn. Voor 2017 staat naast de focus op de uitwerking van de voorstellen 
van de commissie Wolfsen, dan ook het thema ‘klant’ centraal. Betrokkenheid bij onze klanten, het 
leveren van kwaliteit en eenvoudige oplossingen, staan voorop. Ook blijft in 2017 het aangaan van 
strategische allianties en de uitwisseling van kennis voor het Juridisch Loket van belang.

De toekomst is onzeker, maar wij blijven staan voor kwaliteit, innovatie en het verder ontwikkelen 
van onze dienstverlening waarbij de klant van het Juridisch Loket centraal staat.

drs. Jan Albert Waal
Algemeen Directeur
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1. Inleiding
In 2016 is de situatie voor het Juridisch Loket duidelijk verbeterd ten opzichte van 
2015. Allereerst zijn we erin geslaagd de financiële positie van het Juridisch Loket 
aanzienlijk te versterken. Het geschil over de subsidie van de afgelopen jaren is 
opgelost, waardoor we de taken die uit de Wet op de rechtsbijstand voortvloeien 
beter kunnen uitvoeren. 

Daarnaast hebben het advies van de commissie Wolfsen en het standpunt dat de 
minister van Veiligheid en Justitie vervolgens heeft ingenomen, duidelijk gemaakt 
dat de eerstelijns rechtshulp en het Juridisch Loket een prominente plaats hebben 
en houden in het stelsel van gesubsidieerde rechtshulp. Dat is een erkenning 
voor ons werk van de afgelopen jaren en het zorgt ervoor dat onze klanten in 
de toekomst beter gebruik kunnen maken van onze dienstverlening die we 
bovendien kunnen uitbreiden. We hopen natuurlijk dat de politiek deze gewekte 
verwachtingen inlost. 

Zeker zo belangrijk is dat we een intern proces zijn gestart dat ons in staat stelt om 
onze organisatie nog meer op de behoeften van de klanten te kunnen inrichten. Uit 
eigen onderzoek is gebleken dat onze klanten doorgaans heel tevreden zijn over de 
inhoud van onze hulp, maar dat we in onze benadering, onze organisatie en onze 
communicatie, beter dan nu kunnen inspelen op de vraag en verwachtingen van 
onze klanten. 

We hopen natuurlijk dat de veelbesproken stelselherziening in 2017 wordt 
uitgevoerd, waardoor we de eerstelijnsrechtshulp samen met andere partijen 
daadwerkelijk kunnen versterken. Als we daar de beleidsmatige en financiële 
ruimte voor krijgen, ziet het Juridisch Loket grote kansen. Er is dan ook alle reden 
om met positieve verwachtingen naar de toekomst te kijken. 
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Zo zijn er klanten die het antwoord op zijn vraag zelf vinden en het Juridisch Loket alleen nodig 
hebben ter bevestiging. Deze klanten kunnen we telefonisch prima helpen waarna er eventueel nog een 
e-mail nagestuurd kan worden. Maar er zijn ook klanten die niet zonder de persoonlijke hulp van het 
Juridisch Loket hun probleem kunnen oplossen, omdat ze de taal onvoldoende machtig zijn of omdat 
het probleem wat ingewikkelder is en waarbij meer tijd nodig is om de vraag te beantwoorden. Deze 
klanten helpen we bij voorkeur op een vestiging tijdens een afspraak. 

Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van onze klanten is het noodzakelijk om continu het 
zoekgedrag, de behoeften en verwachtingen van onze klanten te monitoren. Ook ontvangen we graag op 
regelmatige basis feedback over onze dienstverlening. Naar aanleiding van al deze gegevens bekijken we 
hoe we onze werkwijze en de interne processen kunnen aanpassen om een optimale dienstverlening te 
garanderen. 

We zijn hiermee in 2016 gestart en zetten dit in 2017 voort. Nu al is duidelijk dat aanpassing en 
verbetering van de toegankelijkheid op de verschillende kanalen een belangrijk onderwerp is. 
Daarnaast wil het Juridisch Loket een effectieve uitbreiding van de dienstverlening tot standbrengen, 
zodat meer burgers sneller tot een oplossing kunnen komen en niet de stap naar een ingrijpende en 
kostbare procedure hoeven te maken. Ook zal het nodig zijn meer te differentiëren in ons aanbod van 
dienstverlening. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de beschikbare middelen en de politieke 
besluitvorming. Maar wat het Juridisch Loket betreft passen de wensen en verwachtingen van onze 
klanten, zoals we deze tot nu kennen, prima bij de huidige plannen om de eerstelijns rechtshulp te 
versterken.

Klantinformatiesysteem
Het Juridisch Loket hecht ook grote waarde aan de samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand om 
de regiefunctie in het stelsel te versterken. Een klantinformatiesysteem dat beide organisaties toegang 
en inzicht geeft tot en in de belangrijke klantgegevens van de ander, is een cruciaal eerste doel van die 
samenwerking. Onderwerpen als multiproblematiek en ‘multi-users’ zijn dan veel beter aan te pakken. 
Wij zijn, net als de minister van Veiligheid en Justitie, van mening dat een effectieve samenwerking met 
de Raad voor Rechtsbijstand het hoofddoel moet zijn en dat een samenvoeging geen doel op zich is.

Kennisbank en auditsysteem
De kwaliteit van onze dienstverlening is de basis van ons succes. We blijven dan ook investeren in de 
kwaliteitsontwikkeling van onze medewerkers. Onze klant heeft de inhoud van onze dienstverlening 
altijd hoog gewaardeerd. Dat moet minstens zo blijven, zo niet verbeteren. De vernieuwde kennisbank 
en het in 2015 ingevoerde interne auditsysteem dragen daaraan bij en worden ook in 2017 voortdurend 
aangepast en vernieuwd.

In dit jaarplan lichten we in het tweede hoofdstuk de visie van het Juridisch Loket op de 
maatschappelijke ontwikkelingen toe, aangevuld met de waarden die nodig zijn om de missie te 
bereiken. Daarna volgt een hoofdstuk over de strategie en het beleid van de organisatie.

Tot en met het jaar 2017 hebben de volgende thema’s prioriteit:

Versterking en vernieuwing van de eerstelijnsrechtshulp op basis van de vraag van de klant 
en de adviezen van de commissie Wolfsen 

Samenwerking met lokale ketenpartners

Deze thema’s vloeien voort uit de externe en interne ontwikkelingen en zijn sterk samenhangend. Ook 
het komend jaar is er veel creativiteit en daadkracht nodig om op deze thema’s resultaat te boeken. Die 
hebben we gelukkig in huis en we hebben er daarom alle vertrouwen in dat we succes gaan halen.

Hoofdstuk vier behandelt de bedrijfsvoering voor 2017 waarin deze thema’s centraal staan. Het laatste 
hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen die de organisatie voorziet voor de nabije toekomst. Het 
sluitstuk is de exploitatie inschatting.

 

Financiële crisis
De financiële crisis van de afgelopen jaren is dan misschien nog niet voorbij, maar de scherpe kantjes zijn 
er in Nederland wel af. De gevolgen van de financiële krapte zijn bij het Juridisch Loket echter nog goed 
merkbaar. De toegankelijkheid is, als gevolg van de maatregelen die we in 2015 hebben moeten nemen, 
te beperkt en wij zien kansen om de klant – kijkend naar onze taken in de Wet op de rechtsbijstand - nog 
beter vooruit te helpen.

Financiering
We kunnen dit alleen doeltreffend aanpakken als het beleid van onze financiers duidelijk is en meerdere 
jaren standhoudt. Nu een grote meerderheid in de politiek onze hoofdrol in de eerstelijns rechtshulp 
steunt, is het vertrouwen daarin wel toegenomen. Met die kanttekening dat we uiteraard niet kunnen 
voorspellen hoe de politieke wereld er na maart 2017 uit ziet. Maar als de huidige financiering een aantal 
jaren aanhoudt, kunnen we ook toekomstgerichte investeringen doen. En die zijn nodig. Want ook in 
2017 moeten we innoveren door bijvoorbeeld vernieuwende oplossingen te vinden waarmee we nog beter 
kunnen aansluiten bij de wensen van onze klanten.

Lokale partners
Ook zullen we in 2017 de samenwerking met lokale organisaties verder moeten intensiveren. Het 
Juridisch Loket kan immers met haar juridische dienstverlening een aanvullend dienstverleningspakket 
bieden voor de lokale partners. Doordat deze partners hun klanten bovendien kunnen doorverwijzen naar 
het Juridisch Loket, zijn we hierdoor beter bereikbaar voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het Juridisch 
Loket is ook in 2017 nadrukkelijk op zoek naar lokale partijen die hiervoor open staan.

Technologie
Veel van onze klanten zoeken online naar informatie over juridische onderwerpen. De online 
dienstverlening van het Juridisch Loket sluit daarop aan. Onze website levert steeds meer informatie en 
uitgebreide hulp bij het zelf aan de slag gaan met een juridische vraag en het vinden van een oplossing. De 
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en vragen ook in 2017 om een continu proces van innovatie. Het 
Juridisch Loket wil de toegankelijkheid van de informatie steeds beter af te stemmen op de behoefte van 
de klant. Daarnaast zetten we stevig in op het verbeteren en versnellen van de integratie van onze site met 
de dienstverlening op de andere kanalen. Ook het webcare team wordt in 2017 verder ontwikkeld, zodat 
het Juridisch Loket steeds beter op online uitingen kan anticiperen.

 

Klantonderzoek
Het klantonderzoek van 2015/2016 laat nog eens duidelijk de diversiteit zien tussen onze klanten in 
zoekgedrag en hulpbehoefte. Het gaat om verschillen in de mate van zelfredzaamheid, maar ook in 
bijvoorbeeld voorkeur van contact opnemen.  

1

2

1.3 Indeling Jaarplan

1.2 Interne ontwikkelingen

1.1  Externe ontwikkelingen  
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2. Missie 
    Visie
    Kernwaarden
2.1  Missie

 Het Juridisch Loket is de onafhankelijke publieke juridische dienstverlener die actief bijdraagt aan 
 een rechtvaardige maatschappij. 

2.2  Visie 

 Het Juridisch Loket signaleert de volgende maatschappelijke ontwikkelingen waardoor wij continu  
 onze dienstverlening waar mogelijk aanpassen aan de verwachtingen en wensen van de klant:

Digitalisering 
Door alle lagen van de bevolking heen zijn er steeds meer mensen die gebruik 
maken van de mogelijkheden van internet. Ze zijn goed in het verwerken van 
informatie en zijn zelfredzaam. Mensen die minder handig zijn met internet 
krijgen een steeds grotere achterstand. Dit zijn vaak kwetsbare groepen zoals 
allochtonen, laaggeletterden en ouderen.

Vergrijzing 
Nederland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de hele samenleving. Oudere 
mensen hebben meer zorg nodig, zijn vaak minder mondig en de cognitieve 
vaardigheden lopen terug.

Multiculturele samenleving
Nederland kent steeds meer allochtonen. Een relatief groot deel van deze groep is 
laaggeletterd. Daarnaast kennen deze mensen specifieke problemen op het gebied 
van gezinshereniging, inburgering, etc. 

Mondige burger 
De burger wordt steeds mondiger. Er is minder ontzag voor organisaties en 
burgers accepteren het niet wanneer ze niet goed behandeld worden of als er 
onvoldoende aandacht is voor hun belangen.

Gevoel van onveiligheid
We zijn steeds meer op onszelf aangewezen. Dit, terwijl in een globaliserende 
wereld de afstand tussen burgers en overheid groeit. Omdat we beter dan ooit 
op de hoogte zijn van al het nieuws over de wereld, beïnvloedt dat ook onze 
‘veiligheidsbeleving’. Dit gevoel wordt extra gevoed door de supranationale 
problemen als milieuproblematiek, terrorisme, voedselveiligheid, armoede en de 
invloed van de economie.

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen 
en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Toenemende complexiteit
Alle hiervoor geschetste trends hebben tot gevolg dat zaken voor burgers steeds 
ingewikkelder worden.

Veel mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met juridische problemen 
waar ze zelf niet meer uit komen. Lager opgeleiden, minder draagkrachtigen, 
allochtonen en senioren lopen vooral tegen juridische problemen aan, die ze 
niet zonder hulp van buitenaf kunnen oplossen. Ze voelen zich onveilig en 
overgeleverd aan instanties en organisaties. Ze hebben behoefte aan betrouwbare 
informatie, verheldering, toelichting en advies.

Het is daarom belangrijk dat er in Nederland een landelijke organisatie 
is die helpt bij het oplossen van juridische problemen en bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid van burgers: het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket helpt en 
wijst de weg. Bovendien is de organisatie voortdurend bezig om te kijken hoe 
problemen voorkomen of buiten het recht opgelost kunnen worden. Op deze 
manier helpt het Juridisch Loket mee bij het terugdringen van de complexiteit en 
om het recht toegankelijk en betaalbaar te houden.

Juridisering van de samenleving 
Er komen steeds meer wetten, regels en bepalingen en de ontwikkelingen gaan steeds 
sneller. 

Terugtredende overheid
De overheid treedt steeds verder terug uit allerlei sectoren en burgers zijn vaak 
overgeleverd aan gehaaide verkooptrucs of moeten de strijd aangaan met grote concerns 
waar iedereen en tegelijkertijd niemand aanspreekbaar en verantwoordelijk is.

Individualisering
De maatschappij ontzuilt en collectiviteiten zijn steeds vaker vooral 
‘gelegenheidscollectiviteiten’ waarbij de calculerende burger er voor kiest zich tijdelijk 
te verenigen om het individuele doel te bereiken. 
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2.3  Kernwaarden 

 Om de missie te bereiken streven we zes kernwaarden na. Met  
  deze kernwaarden leggen we accenten op zaken die belangrijk   
 zijn om de organisatiedoelstellingen te bereiken. 

 Onze kernwaarden zijn:

Klant centraal
Het gaat om de klant, die zetten we als publieke dienstverlener op 
de eerste plaats. Wij zijn er voor de klant en we zijn rond de klant 
georganiseerd. Bovendien is de klant die bij het Juridisch loket komt 
in het contact met andere organisaties vaak als ‘nummer’ behandeld. 
De klant is de basis van het bestaansrecht van onze organisatie. Daar 
handelen we naar, zonder onze onafhankelijkheid te verliezen.

Betrokken
Hoewel we neutraal en onafhankelijk zijn, zijn we wel sterk betrokken. 
In onze betrokkenheid bij de klanten, de organisatie en de problematiek, 
proberen we niet alleen problemen op te lossen maar ook te voorkomen. 

Kwaliteit
We streven ernaar de beste kwaliteit te bieden. Onze klant heeft recht op 
het beste advies.

Snel
Als je een probleem hebt, wil je snel geholpen worden. De organisatie 
van het Juridisch Loket is zodanig ingericht dat hoge kwaliteit wordt 
gepaard aan ongeëvenaarde snelheid: in een telefonisch consult van 10 
minuten, of gesprek van 15 minuten ben je echt verder geholpen.

Proactief
Wanneer wij een belangrijke misstand of hiaat in de wet- en regelgeving 
signaleren, treden we proactief op. Ook intern is proactiviteit essentieel 
voor een goed functioneren van de organisatie en het verder uitbouwen 
van onze dienstverlening.

Onafhankelijk
We zijn neutraal en onafhankelijk. We kiezen geen partij en doen niet 
aan belangenbehartiging. Dat zorgt ervoor dat we de zaken op hun 
inhoudelijke merites kunnen beoordelen. We zijn van mening dat onze 
klanten het best geholpen worden als ze een zo onafhankelijk mogelijk 
advies krijgen dat niet vertroebeld wordt door andere, bijvoorbeeld 
commerciële, belangen. We worden weliswaar door de overheid 
gefinancierd, maar ook richting overheid is juist onze neutrale positie 
een enorme toegevoegde waarde. We koesteren onze onafhankelijkheid. 
Juist omdat die er voor zorgt dat we voor zowel de klanten, de overheid 
en onze andere organisaties een autoriteit zijn en blijven.
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3. Strategische 
    overwegingen
    voor de 
   komende
   3 - 5 jaar
3.1  Het aangaan van strategische allianties 

  De kerntaak van onze organisatie is het voorkomen en het helpen oplossen van juridische 
 problemen en conflicten. Het Juridisch Loket legt uit, adviseert en biedt daar waar mogelijk een 
 alternatief voor een juridische procedure. Om succesvol te zijn in de on- en offline dienstverlening 
 is een goede samenwerking met stakeholders als de Nationale ombudsman, UWV, Fraudehelpdesk 
 of Autoriteit Consument & Markt cruciaal.

3.2  Samenwerking met partners binnen de gesubsidieerde   
  rechtsbijstand

 Het Juridisch Loket versterkt zijn positie midden in de samenleving  
 door strategische allianties en samenwerkingsverbanden aan te 
 gaan met relevante partners. We spelen hiermee in op
  maatschappelijke ontwikkelingen zoals de ingrijpende wijzigingen 
 in de maatschappelijke sector en op politieke ontwikkelingen op het 
 vlak van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daar waar het mogelijk en 
 zinvol is, participeert het Juridisch Loket in pilots en onderzoeken op 
 dit gebied.

3.3  Positionering naar andere organisaties 

 • Binnen de keten van de gesubsidieerde rechtsbijstand besteedt  
  het Juridisch Loket vooral aandacht aan de samenwerking met   
 het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor 
 Rechtsbijstand, de advocatuur en mediators. 

 • Het Juridisch Loket wil autoriteit zijn op het gebied van gratis  
 juridische dienstverlening. Het Juridisch Loket onderzoekt in 
 welke mate het zijn positionering kan optimaliseren en de profilering
 kan versterken.

 • Het Juridisch Loket heeft daarbij zicht op het krachtenveld waarin   
 wordt geopereerd. 

 • Het Juridisch Loket kiest voor een model met beleidskaders dat 
 gericht is op de doelstellingen en prestaties die zijn overeengekomen 
 met de Raad voor Rechtsbijstand. De organisatie kenmerkt zich 
 binnen dit model door autonomie en een sterk gevoel voor 
 maatschappelijk ondernemerschap.

 • Eén van de pijlers van de dienstverlening van het Juridisch Loket   
 is een goede samenwerking met partners op landelijk, regionaal en   
 lokaal niveau.

3.4  Signaleringsfunctie

 • Het Juridisch Loket werkt aan een rechtvaardige maatschappij. Het 
 signaleren van misstanden in deze maatschappij, maar ook het 
 voorstellen van verbeteringen, draagt bij aan deze missie.
 

 • Door signalen over problemen op te pikken, stelt het Juridisch Loket de klant met een laag inkomen    
 centraal en toont betrokkenheid bij zijn problemen. 

 • Het Juridisch Loket meldt signaleringen van misstanden direct bij de betrokken instanties of zoekt zo 
 nodig zelf de publiciteit op. Uiteraard laat deze werkwijze onverlet dat ook in samenspraak met partners in 
 het netwerk bepaalde signalen kunnen worden afgegeven over het functioneren van uitvoeringsorganisaties 
 en het ontbreken van bepaalde voorzieningen.

 • Het Juridisch Loket geeft ook signalen af aan de betreffende autoriteiten over juridische misstanden, 
 waaronder consumentenrecht.
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 • Het Juridisch Loket is actief betrokken bij diverse lokale, 
 regionale en landelijke bijeenkomsten en samenwerkings- 
 verbanden. Investeren in het opbouwen en onderhouden van 
 netwerken en communicatielijnen is daarvoor een vereiste. 

3.5  Het creëren van publiekgericht adequate dienstverlening 

 • Het Juridisch Loket draagt bij aan een dejuridisering en een  
  maatschappelijke bewustwording van de diverse mogelijkheden   
  van probleemoplossing. Zo heeft de organisatie een   
 voortrekkersrol bij het vermarkten van nieuwe juridische     
 producten en processen.

 • Het Juridisch Loket blijft de dienstverlening bewaken. Aan   
 de balie, tijdens het telefoongesprek, online en tijdens het 
  spreekuur, leveren de juristen hierdoor een steeds betere,   
  kwalitatieve dienstverlening op maat. 

 • Het Juridisch Loket bekijkt hoe de kwetsbare groepen in   
   de samenleving met een laag inkomen, zoals ouderen,  
 laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met beperkte 
 sociale vaardigheden en personen met een andere culturele  
 achtergrond, beter kunnen worden bereikt. Naast de online focus,  
 blijft het Juridisch Loket daarom ook investeren in de andere  
 dienstverleningskanalen. 
 
 • Het Juridisch Loket onderzoekt of een grotere diversificatie in   
 het aanbod wenselijk is. Daarbij gaat het zowel om de 
 dienstverlening aan de huidige klanten (bijvoorbeeld de inhoud   
 van het aanbod, en in te zetten instrumenten) als om een aanbod  
  voor eventuele nieuwe doelgroepen. 

 • Het Juridisch Loket streeft ernaar onnodige en dure procedures   
 te voorkomen. Het Juridisch Loket is een landelijke organisatie   
 die vanuit zijn expertise zowel een landelijk, regionaal als lokaal  
 netwerk onderhoudt. 
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Begin 2017 gaan we onze juristen begeleiden 
en opleiden in het gebruik van de vernieuwde 
kennisbank. Dit biedt de kans om opnieuw 
verbeteringen aan de kennisbank aan te brengen. 
Het ontwikkelen van de kennisbank, zodat deze aan 
de eisen van het innovatieve Juridisch Loket blijft 
voldoen, is immers een doorgaand proces dat ook in 
2017 zal resulteren in een of twee releases.

Minstens zo belangrijk is de continue optimalisatie 
van de inhoud van de kennisbank. We voorzien onze 
kennisbankschrijvers van de juiste middelen om deze 
taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast maakt 
de kennisbank kennis op lokaal en landelijk niveau 
structureel beschikbaar voor onze juristen. 

De invulling van het begrip kwaliteit van onze 
dienstverlening hebben we vooralsnog vooral benaderd 
vanuit ons eigen denkkader. In 2017 gaan we onze 
klanten vragen naar hun mening over onze kwaliteit. 
Waar letten zij op? En hoe beoordelen zij ons? Heeft 
het gesprek dat zij met onze medewerker hebben 
gehad, bijgedragen aan het gewenste resultaat? Raden 
zij ons aan bij vrienden en familie met een juridische 
vraag? 
De antwoorden van onze klanten op deze en andere 
vragen over onze kwaliteit leggen we naast onze eigen 
ideeën. We zijn benieuwd naar de overeenkomsten en 
verschillen en benutten de verbeterpunten voor onze 
dienstverlening. 

Verder blijven we ook in 2017 onze kwaliteit 
monitoren. Interne audits zijn inmiddels een 
vertrouwd gegeven binnen onze organisatie. 
Auditoren luisteren regelmatig mee met 
klantgesprekken van medewerkers en geven de 
medewerkers direct een terugkoppeling van de 
bevindingen. De auditresultaten geven een beeld van 
de gesprekskwaliteit. Hieruit blijkt waar we goed in 
zijn en wat we kunnen versterken. Individueel en 
organisatiebreed.

4. Het Juridisch Loket 
                   in 2017

Het klantonderzoek dat het Juridisch Loket in 2015 
en 2016 heeft verricht, heeft ons inzicht gegeven 
in de zoektocht van klanten naar een antwoord 
op hun juridische vraag. Een van de belangrijkste 
verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren 
kwam is de toegankelijkheid van het Juridisch 
Loket. We zijn een dienstverlenende organisatie 
die midden in de maatschappij staat en voor 
velen een belangrijke rots in de branding vormt 
bij het oplossen van een juridisch probleem. De 
toegankelijkheid van onze dienstverlening heeft 
de afgelopen jaren echter zwaar te lijden gehad 
door de aflatende subsidie. Nu ons voldoende 
financiële middelen zijn toegezegd, kunnen we 
de toegang tot de bestaande en toekomstige 
dienstverleningskanalen naar de wens en de 
behoefte van onze klanten weer op een efficiënte 
manier vergroten. 

De versterking van onze eerstelijnshulp op basis 
van de adviezen van de commissie Wolfsen zal 
in belangrijke mate bijdragen aan klantgerichter 
werken. Door de uitbreiding van de dienstverlening 
zal het mogelijk worden om op meer locaties en 
kanalen (omnichannel) meer tijd aan klanten te 
kunnen besteden en ze zo beter met hun vraag 
vooruit te kunnen helpen. Een concentratie van 
onze telefonische dienstverlening zal bijdragen aan 
het vergroten van onze toegankelijkheid. Bovendien 
wordt het dan mogelijk om een betere regie op 
het telefonische kanaal te voeren en kunnen we 
in de vestigingen en eventuele andere locaties de 
dienstverlening uitbreiden en verdiepen. 

Een versterking van de samenwerking met lokale 
ketenpartners zal tenslotte bijdragen aan een 
snellere en betere doorverwijzing van onze klanten. 

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen 
zijn hebben we de volgende plannen voor 2017: 

4.1 Plannen voor 2017

Medewerkers
Onze juristen staan dagelijks met onze klanten in 
contact. Ze zijn betrokken en gedreven om onze 
klanten te helpen met het best mogelijke antwoord 
op een juridische vraag. Ze helpen de klanten 
zodanig dat zij weten waar ze aan toe zijn en hoe ze 
hun probleem kunnen oplossen. Na een bezoek aan 
of een telefoontje met het Juridisch Loket zijn ze 
weer een stap dichter bij de oplossing. Het Juridisch 
Loket voorziet ze van de juiste middelen, het juiste 
advies en onderzoekt steeds welke hulp het beste bij 
hen past. 

Deze kennisintensieve dienstverlening kan alleen 
succesvol zijn dankzij de inzet en professionaliteit 
van onze medewerkers. Het Juridisch Loket blijft 
dan ook investeren in hun opleiding. De nadruk van 
het opleidingsprogramma ligt op het actualiseren 
en vergroten van relevante juridische kennis en het 
ontwikkelen van passende vaardigheden. Het aanbod 
van opleidingen bestaat uit een mix van regulier 
en digitaal leren met opleidingsdagen in Utrecht, 
webinars en lokale scholingen die deels centraal 
worden gefaciliteerd. 

Kennis en kwaliteit
Om kwalitatief goede dienstverlening aan de klanten 
te kunnen geven, moet actuele juridische informatie 
makkelijk toegankelijk zijn voor onze juristen. 
De ontsluiting hiervan gebeurt via onze interne 
kennisbank.

In het laatste trimester van 2016 wordt de 
kennisbank 2017 aangepast op basis van een 
gebruikersonderzoek naar de kennisbank en de 
digitale bronnen. Hierbij ligt de focus op het 
verbeteren van de snelheid, de zoekmachine en het 
intuïtief gebruik. 

HR beleid
Het is van essentieel belang om het 
HR-beleid aan te blijven sluiten op de 
organisatiedoestellingen en onze medewerkers 
de bagage mee te geven om hierin mee te 
kunnen blijven bewegen. De reeds bestaande 
instrumenten zoals de TMA (Talenten 
Motivatie Analyse) en de HR-cyclus zullen 
onverminderd een centrale rol spelen bij 
de ontwikkeling van onze medewerkers. 
Daarnaast biedt talentmanagement inzicht in 
het medewerkersbestand en de daarbij horende 
competenties. Daarmee geeft het Juridisch 
Loket vorm aan het beleid voor de toekomst 
om te binden, te boeien en talent te behouden. 
De juiste persoon, met de juiste skills, op 
de juiste plek, dat is waar het om gaat. Het 
personeelsinformatiesysteem ondersteunt dit 
beleid. 
In 2017 starten we een onderzoek naar ons 
competentiemanagement en bijbehorende 
beoordelingssystematiek.   

Werving en selectie van nieuwe medewerkers 
vormen de basis van talentmanagement. Een 
effectieve en efficiënte manier van werven 
is essentieel in een professionele organisatie 
als het Juridisch Loket. Daarom zal het 
Juridisch Loket in 2017 het wervingsproces 
onderzoeken. Dit is een onderdeel van de verdere 
optimalisatie en professionalisering van het 
personeelsinformatiesysteem. 

De resultaten van de in 2016 gehouden PMO 
(Preventief Medisch Onderzoek) en MTO 
(medewerkerstevredenheidonderzoek) zullen een 
basis bieden voor de verdere ontwikkeling van 
het HR-beleid. Hierin zal het onderwerp verzuim 
meer aandacht krijgen. 
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Facilitaire klanten
Facilitair kennen wij drie soorten eindgebruikers: 
externe klanten, juridische medewerkers op de 
vestigingen (intern) en niet-juridische medewerkers 
(intern). Onze externe klanten zijn de belangrijkste 
eindgebruikers van onze facilitaire diensten en 
service. Onze interne klanten zijn alle juridische 
medewerkers die de dienstverlening verrichten voor 
de klanten vanuit één van onze vestigingen of het 
contactcenter. Een tweede groep interne klanten 
zijn de niet-juridische medewerkers die met name 
vanuit het hoofdkantoor hun beleidsmatige en of 
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. 

Elk soort eindgebruiker heeft een uniek profiel aan 
benodigdheden, wensen en vooral beleving van de 
facilitaire middelen, diensten en service. De eerder 
aangegeven volgorde in prioriteit, waarbij de externe 
klant voor ons de belangrijkste eindgebruiker is, 
baseren we op het volume – het is de grootste groep – 
en op de vraag: ‘voor wie doen wij het?’.

Vestigingen
Onze externe klanten
Ieder jaar bezoeken meer dan 130.000 externe 
klanten onze vestigingen bezoeken. Een behoorlijk 
aantal van deze klanten komt onder begeleiding en 
sommigen nemen hun kinderen mee. Dat is ook 
de reden waarom er in sommige wachtruimten 
kinderspeelhoekjes zijn ingericht. Deze zorgen ervoor 
dat de externe klant rustig kan wachten totdat hij 
of zij geholpen wordt en dragen daardoor bij aan een 
positieve emotie en beleving van de externe klant die 
doorgaans niet voor zijn plezier het Juridisch Loket 
bezoekt.

Simpel gezegd kan een goed werkende deur, heldere 
en duidelijke nummerapparaten, en een heldere 
display de beleving positief beïnvloeden. Daarnaast 
zijn en blijven aangenaam zittende wachtbanken en 
de totale ruimtelijke inrichting de basisvoorwaarden 
voor beleving en ervaring. Dit betekent dat wij steeds 
moeten blijven renoveren en innoveren om deze 
basisvoorwaarden optimaal te houden. Van stoel tot 
aan de gehele vestiging aan toe.

Onze juristen
De tweede groep eindgebruikers betreft onze juristen 
die met ruim driehonderd de tweede grote groep 
facilitaire eindgebruikers zijn. Vanzelfsprekend 
geldt dat deze mensen in een positieve en gezonde 
omgeving moeten kunnen werken. Daardoor richten 
we ons meer dan ooit op het in stand houden van 
de kwaliteit van alle (on)roerende zaken waarin de 
organisatie gehuisvest is. De diversiteit aan kanalen 
om met klanten in contact te komen, zien we ook 
terug in de wijze van kantoorinrichting en inrichting 
van de werkruimte.

Werken achter de balie of het voeren van een 
spreekuur vragen om verschillende materialen voor 
geluid en licht. Uitdagend hierbij is het gegeven dat 
alle juristen wisselen van werkplek al naar gelang 
het soort kanaal dat zij bemensen. Het Juridisch 
Loket probeert hier proactief op in te spelen en 
om zodoende het werkplezier en daarmee de 
dienstverlening van de juridische medewerker naar 
de externe klant – waar het uiteindelijk allemaal om 
draait - te bevorderen. 

Onze niet-juridische medewerkers
Tot slot heeft de derde groep eveneens haar eigen 
unieke vereisten als het gaat om kantoorinrichting. 
Zo hebben zij naast de vaste eigen werkplek ook 
een overlegruimte nodig.  Als werkgever zijn we er 
alert op dat sommige medewerkers langdurig werken 
op één plek en dat er soms voorzieningen moeten 
worden getroffen om het werk zo gezond en plezierig 
mogelijk te maken. 

Facilitaire portfolio
Het facilitaire portfolio om alle klanten te bedienen 
is te breed om hier weer te geven. Essentieel blijft 
dat alle facilitaire klanten zich thuis moeten 
voelen in een veilige, representatieve en vooral 
comfortabele omgeving. Het Juridisch Loket heeft 
op facilitair gebied voorzieningen getroffen in onze 
dertig vestigingen en in ons contactcenter. Denk 
aan voorzieningen als wachtruimtes, balies en 
spreekkamers. Het optimaal houden van alle roerende 
zaken, installaties en elektrotechnische apparaten, 
die in alle vestigingen aanwezig zijn, vereisen 
niet alleen het nodige jaarlijkse onderhoud, maar 
ook een gedeeltelijke of soms gehele vervanging. 
In 2017 onderzoeken wij welke zaken moeten 
worden vervangen. De beveiligingscamera’s, 
klimaatbeheersing en schoonmaak blijven structureel 
een punt van aandacht. 

Momenteel zijn de voorbereidingen voor het uitzetten 
van de Europese schoonmaakaanbesteding voor onze 
vestigingen afgerond. De status is nu dat wij nog in 
overleg zijn met een aantal consultants om te bepalen 
wie ons in deze aanbesteding gaat ondersteunen. 
Onze focus blijft, naast kosten- en tijdsbesparing, in 
het bijzonder gericht op het verbeteren en verhogen 
van de hygiënische kwaliteit. Dit raakt immers direct 
alle facilitaire gebruikers.

In 2017 richt het Juridisch Loket zich intern op het 
verder innoveren van het facilitaire systeem. Om 
digitaal onze interne klanten gemak en tijdwinst te 
kunnen bieden, gaan wij werken met een facilitaire 
applicatie. Hiermee kunnen alle medewerkers 
straks zelf online informatie over facilitaire zaken 
doorgeven en bestellingen doen. Leveranciers 
ontvangen daaropvolgend direct de geaccordeerde 
bestellingen. Een duidelijke positionering op het 
intranet van de facilitaire dienstenportfolio is een 
essentieel onderdeel daarin. 

Dit helpt om de facilitaire informatie sneller en beter 
te ontsluiten waardoor collega’s eerder antwoorden 
op vragen en informatie over de  geldende richtlijnen 
kunnen vinden.

Daar waar het financieel haalbaar is, richt het 
Juridisch Loket zich meer op het slimmer toepassen 
van facilitaire innovaties.

Marketing & Communicatie 
Herdefiniëring gebruikers
Naar aanleiding van het klantonderzoek hebben wij de 
gebruikers van onze dienstverlening geherdefinieerd 
en een klantcontactstrategie geformuleerd. In 
deze strategie zijn de fases beschreven die de 
verschillende gebruikers doorlopen voor, tijdens 
en na de dienstverlening van het Juridisch Loket. 
Per gebruikersgroep hebben we een doelstelling 
omschreven en een middelenmatrix opgesteld. Dit, 
om de diverse doelgroepen op de juiste manier te 
bereiken, naar de juiste contactkanalen te leiden, en 
ze daar zo goed en efficiënt mogelijk te helpen. Doel 
hiervan is: het realiseren van een toename van het 
aantal klantcontacten. Daarbij gaan we ervan uit dat 
alle klanten dezelfde dienstverlening van het Juridisch 
Loket op een zelfde manier ervaren. In 2016 is de 
uitvoering van de klantcontactstrategie gestart en in 
2017 zullen we dit verder voortzetten.

Positionering
We zetten daarnaast in op onze positionering. Om 
onze hernieuwde visie op het bereiken van klanten 
te kunnen verwezenlijken, zullen we ook onze 
branding moeten herzien. De corporate story gaan 
we herschrijven en we willen een nieuwe huisstijl 
ontwikkelen die staat voor een toegankelijk Juridisch 
Loket dat gezien wordt als autoriteit op het gebied van 
juridische hulp. 

Ook willen we mogelijkheden onderzoeken om 
helder te communiceren naar zowel onze klanten als 
medewerkers, ook als het gaat om verwachtingen. We 
zullen kijken naar de mogelijkheden om onze nieuwe 
huisstijl in al onze uitingen te implementeren. 

Online marketing
Online marketing wordt ingezet ten behoeve van de 
positionering van het Juridisch Loket en tegelijkertijd 
draagt online en dan met name contentmarketing 
in belangrijke mate bij aan de doelstelling van het 
Juridisch Loket om onze doelgroep vooruit te helpen 
met het oplossen van hun juridisch probleem. 
Hiervoor zet het Juridisch Loket onder andere video 
in. Mensen uit onze doelgroep hebben vaak moeite 
met het oplossen van een juridisch probleem. In 
hun zoektocht naar een oplossing bespreken ze het 
probleem meestal met hun omgeving en surfen ze 
op internet. Door middel van video kan het Juridisch 
Loket deze mensen op een laagdrempelige manier heel 
gemakkelijk van de juiste informatie voorzien. Door 
hier beeld bij te gebruiken, is het voor veel mensen 
makkelijker om de informatie te begrijpen en te 
onthouden. 

In 2017 zullen wij online (interactieve) video’s 
voor de website en korte video’s voor social 
media inzetten om de doelgroep te bereiken en 
te helpen.

Naamsbekendheid
Wie zoekt naar een antwoord op zijn 
juridische vraag moet het Juridisch Loket 
makkelijk kunnen vinden. Hiervoor is 
naamsbekendheid en de bekendheid met de 
inhoud van onze dienstverlening belangrijk. 
Onze communicatiestrategie richt zich ook in 
2017 op gratis publiciteit via de traditionele 
en in toenemende mate de nieuwe media. 
Persberichten, filmpjes, blogs, columns, items 
op TV en radio en het delen van berichten 
van partners worden ingezet om onze klanten 
te bereiken. Verder zullen we de banden 
met de diverse media versterken en zullen 
we de samenwerking opzoeken met TV en 
radioprogramma’s.

Lokale partners
Ook versterken we het contact met de 
lokale partners en de wijkteams. Immers, 
gezamenlijke inspanning zorgt voor minder 
overlap, snellere doorverwijzing en een groter 
bereik onder de doelgroep. Onze medewerkers 
in de vestigingen spelen een belangrijke 
en onmisbare rol bij het contact met de 
lokale partners en wijkteams. Daarom is het 
belangrijk dat onze klantcontactstrategie 
intern wordt gedragen. We zullen onze interne 
organisatie de juiste middelen aanreiken zodat 
de doelstellingen van deze strategie worden 
gerealiseerd. Voor nieuwe medewerkers zullen 
we een startersset ontwikkelen ter aanvulling 
van het medewerkersprogramma.

Kennis van de klant
Om onze klanten zo goed mogelijk te blijven 
helpen, is kennis van de klant onontbeerlijk. 
Weten wat de wens is van de klant en daarop 
anticiperen is belangrijk. Het Juridisch Loket 
zal daarom klanttevredenheidsonderzoeken 
ontwikkelen die we steeds weer zullen 
inzetten. We blijven de behoeften van de klant 
in kaart brengen door voortdurend de dialoog 
met de klant aan te blijven gaan.

Online communicatie
Om al onze medewerkers zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden van het reilen en zeilen 
van onze organisatie maakt het Juridisch Loket 
veel gebruik van intranet. In 2017 zullen we 
een gebruikersonderzoek uitvoeren naar het 
gebruik van intranet en willen we dit interne 
communicatiemiddel doorontwikkelen.

Videospreekuur
Reeds enkele jaren biedt het Juridisch Loket 
haar klanten een videospreekuur aan. In 2017 
onderzoeken we de mogelijkheid om naast de 
locatie Apeldoorn ook andere locaties aan te 
bieden. Bijvoorbeeld in bibliotheken.
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Skype
In 2016 hebben we onderzocht of het mogelijk 
is om onze dienstverlening via Skype aan te 
bieden aan klanten. In 2017 zal deze vorm van 
dienstverlening in de praktijk worden gebracht.

Webcare
Zo’n twee jaar beantwoordt het Juridisch Loket 
vragen van klanten via Facebook. Klanten 
waarderen deze vorm van dienstverlening enorm 
en het geeft het Juridisch Loket inzicht in de 
doelgroep. Deze vorm van dienstverlening zetten 
we in 2017 voort. Ook onderzoeken we andere 
vormen van webcare en de mogelijkheden van een 
webcareteam voor beantwoording van vragen op 
bijvoorbeeld social media of chat.

Website
De website is voor veel klanten een belangrijke 
informatiebron en een eerste contactmoment met 
onze dienstverlening. Het Juridisch Loket wil zijn 
klanten online dienstverlening bieden die aansluit 
bij hun informatiebehoefte en bij het zoekproces. 
Gebruikersonderzoek, A/B-testen, webstatistieken 
en inzicht in het huidige proces van klantinteractie 
vormen de basis van het optimaliseren van www.
juridischloket.nl. Door het proces van testen, 
(door)ontwikkelen en uitrollen van content, 
functionaliteiten en designs te continueren, 
wordt de online ervaring van de klant steeds beter 
geborgd.

In 2017 is ook de verbinding tussen de online 
dienstverlening en de interne systemen van het 
Juridisch Loket een belangrijk speerpunt. Met 
een nauwere samenwerking tussen de website 
en de kennisbank beoogt het Juridisch Loket 
een optimale klantbeleving en een efficiëntere 
verwerking van de klantvraag te creëren.

ICT
Productiviteit en innovatie
Voor 2017 wordt bekeken hoe ICT optimaal kan 
bijdragen aan de productiviteit en de innovatie 
van het Juridisch Loket. Dit kan bijvoorbeeld door 
initiatieven te faciliteren die gericht zijn op het 
creëren van toegevoegde waarde voor klanten, 
middels het verbeteren van innovatieprocessen 
en door samenwerking met ketenpartners te 
vereenvoudigen.

Wendbare ICT-omgeving
Een belangrijke basis voor deze initiatieven vormt 
een robuuste maar ook wendbare ICT-omgeving. 
Deze omgeving moet stabiel genoeg zijn om de 
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen 
en flexibel genoeg om innovatieve initiatieven 
te realiseren. Dat is ook meteen de uitdaging op 
het gebied van ICT voor de komende jaren: het 
realiseren van die wendbare ICT-omgeving en het 
mogelijk maken van die initiatieven.

In het streven naar een innovatieve(re) ICT-
omgeving zullen we in 2017 onderzoek doen naar 
de succesfactoren die hiervoor van belang zijn. 
Deze factoren vormen een blauwdruk van de 
gewenste ICT-functie voor de organisatie, waarbij  
partnerschap en samenwerking belangrijke thema’s 
zijn.

Terugkijkend naar 2016 heeft het Juridisch Loket 
al een eerste stap gezet om zo’n wendbare ICT-
omgeving te realiseren. Dat is gebeurd door de 
applicaties via het web te ontsluiten in plaats 
van met Citrix. Een betere functionaliteit op de 
werkplek met een vergroting van de flexibiliteit 
van de werkplek tegen een marktconforme prijs, 
zijn de positieve resultaten van deze stap. In 2017 
zetten we de ontwikkeling uit 2016 voort door 
een nieuwe functionaliteit aan te bieden die een 
toegevoegde waarde heeft voor de organisatie, 
productiviteit en innovatie.

Klantinformatiesysteem
Een hoofddoel voor 2017 en een 
belangrijke uitdaging vormt het nieuwe 
klantinformatiesysteem dat bovendien gekoppeld 
moet kunnen worden met onder andere de 
systemen van de Raad voor Rechtsbijstand. 
Hierdoor wordt informatie-uitwisseling in het 
primaire proces mogelijk.

Tools voor communicatie met ketenpartners
Het Juridisch Loket maakt onderdeel uit van een 
keten. De organisatie ontvangt informatie van 
ketenpartners en verstrekt informatie aan klanten 
en andere belanghebbenden. Met de inzet van 
moderne tools kunnen informatiestromen tussen 
deze partijen geautomatiseerd worden. ICT zal in 
2017 onderzoek uitvoeren naar de inzet van deze 
tools. De productiviteit kan daardoor verhoogd 
worden en de samenwerking tussen ketenpartners 
versterkt.

Managementinformatiesysteem
Ook gaat in 2017 aandacht uit naar het 
verder optimaliseren van het management 
informatiesysteem. Er zijn interessante 
ontwikkelingen te zien op het gebied van “big 
data” die relevant zijn om te onderzoeken voor het 
Juridisch Loket. Daarnaast is er een belangrijke 
trend te zien waarbij de gebruikersorganisatie 
zelfstandig data kan analyseren op basis van een 
eenvoudige gebruikersinterface. De toepasbaarheid 
van deze trend zal in 2017 nader onderzocht 
worden. Verder zal er een major upgrade worden 
uitgevoerd van het Oracle-platform, waarbij 
tevens de mogelijkheden worden bekeken om het 
platform in de vorm van een Cloud service af te 
nemen.

Privacy
Het waarborgen van de privacy van klanten en 
medewerkers blijft ook in 2017 een zeer belangrijk 
onderwerp. De wetgever stelt hoge eisen aan 
organisaties die met gegevens van personen 
werken. 
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De wens van de organisatie om ook via mobile devices 
te kunnen werken met gegevens van de organisatie, 
levert in dat kader een belangrijk aandachtspunt 
op.. Het bouwen aan een wendbare ICT-omgeving 
vereist een zorgvuldige afweging van keuzes die op 
het terrein van de bescherming van de privacy liggen. 
Om het spanningsveld tussen functionaliteit en 
regelgeving te managen, zal opnieuw een securityscan 
worden uitgevoerd. Maatregelen voor het verscherpen 
van de monitoring van de infrastructuur en het nemen 
van extra maatregelen zijn daarin voorzien.

Financieel beleid
2017 zal naar verwachting een overgangsjaar worden. 
Alle partijen, te weten de Raad voor Rechtsbijstand, 
het ministerie van Justitie en Veiligheid en stichting 
het Juridisch Loket hebben het streven uitgesproken 
om het Raamwerk, dat meer dan tien jaar oud is, 
te verlaten en een nieuw financieringsmodel op te 
stellen. Daarbij heeft de Raad voor Rechtsbijstand 
de wens uitgesproken voor herijking van het 
controleprotocol en het ontwikkelen van een 
verantwoordingsprotocol; bijbehorende convenanten 
van een nieuw financieringsmodel.
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 bouwen aan 
een organisatie die nu en straks haar publieke taak 
adequaat kan blijven uitvoeren. Binnen dit beleid blijft 
de noodzaak voor een bescheiden algemene reserve als 
calamiteitenbuffer essentieel.

Financiële administratie
In 2017 verwachten wij dat er een software applicatie 
met een geautomatiseerde workflow in werking zal 
zijn. Via deze gebruiksvriendelijke applicatie zijn 
bijvoorbeeld facilitaire contracten digitaal beter te 
ontsluiten. De afgelopen jaren is de financiële functie 
in de organisatie succesvol aangepast. De controle van 
de uitgaven doen we niet langer achteraf maar vooraf, 
ofwel proactief. De controllingtaken worden nu in 
de lijn uitgevoerd. De managers hebben daardoor 
meer eigen verantwoordelijkheid gekregen voor wat 
betreft de aan hen toegewezen bestedingsruimte. Zij 
controleren zelf de kwantiteit en de kwaliteit van 
hetgeen ze geleverd krijgen. In het jaarplan geven 
zij aan welke activiteiten ze willen verrichten. Na 
goedkeuring van het jaarplan door Raad van Toezicht 
en de algemeen directeur is de interne verantwoording 
via bilateraal overleg en de trimesterrapportage 
geborgd zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. Bij 
dit laatste verwachten wij dat de nieuwe digitale 
workflow applicatie bijdraagt aan snelheid en 
transparantie ter ondersteuning aan de manager.
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4.2 Samenwerking met ketenpartners

Ketensamenwerking is belangrijk voor het op de juiste manier verwijzen van 
klanten. Vaak gaat een juridisch probleem gepaard met andere problemen 
of vragen die niet direct op te lossen zijn met een juridisch advies. Hiervoor 
verwijzen onze juristen klanten door naar ketenpartners. Ook werken we 
samen met partners in het kader van innovatie en voor de uitwisseling van 
kennis. 

Door de decentrale uitvoering van veel wetgeving, zoals de decentrale toegang 
tot de maatschappelijke zorg, willen we in 2017 de contacten met gemeentes 
intensiveren. Dat doen we door de contacten zoals ze nu bestaan in onze 
vestigingsplaatsen Zwolle, Roermond en Maastricht, verder uit te breiden. Dit 
geldt eveneens voor de contacten met landelijke en regionale netwerkpartners. 
Burgers met een rechtsvraag kunnen zo direct en gemakkelijker naar ons 
verwezen worden voor een oplossing voor hun juridisch probleem. 

Met de volgende partners heeft het Juridisch Loket een intensieve 
samenwerking:
 

Raad voor Rechtsbijstand / Ministerie van Veiligheid en Justitie 
In het kader van de plannen en adviezen van de commissie Wolfsen werkt het 
Juridisch Loket in 2017 intensief samen met het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en de Raad voor Rechtsbijstand. Over de exacte invulling van deze 
samenwerking vindt nog overleg plaats.

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.

Advocatuur & Mediators
De aankomende vernieuwingen in het stelsel maken 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.

UWV
De samenwerking tussen UWV en het Juridisch Loket wordt in 2017 voorgezet. 
De bereikbaarheid van directe contactpersonen bij UWV maken 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 
afgehandeld. Zo kan een verwijzing worden voorkomen.

Sociaal Raadslieden
Samenwerking met de Sociaal Raadslieden bestaat vanaf de oprichting van het 
Juridisch Loket. Zowel op landelijk als lokaal niveau werken we samen.

Nationale Ombudsman en Kinderombudsman
De samenwerking met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman 
houdt in dat we wederzijds klanten aan elkaar doorverbinden. Zo komen 
klanten met hun vraag terecht waar ze het beste geholpen kunnen worden. In 
2017 verbeteren we op landelijk niveau de uitwisseling van signaleringen door 
periodiek overleg.

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

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

Opleidingsinstituten
Op het gebied van opleiding, samenwerkingsafspraken over stageplaatsen, 
afstudeeropdrachten en voorlichting aan studenten zijn er contacten met de hbo SJD, 
hbo Recht en Faculteit Recht van de universiteiten. Het is belangrijk dat het onderwijs 
op de opleidingsinstituten zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van het 
Juridisch Loket. Zij leveren immers de huidige en toekomstige medewerkers op hbo- en 
wo-niveau.

Stichting de Clinic
Stichting de Clinic is een rechtswinkel in Amsterdam die gespecialiseerd is in 
intellectueel eigendom en ICT-recht. De samenwerking bestaat uit het wederzijds 
doorverwijzen van klanten, de vermelding op elkaars website, het neerleggen van 
folders van de Clinic in de vestigingen van het Juridisch Loket en het bijdragen aan de 
kennis van medewerkers op deze rechtsgebieden.

Consumentenbond 
Om een bijdrage te leveren aan een goede naleving van het consumentenrecht, hebben 
het Juridisch Loket en de Consumentenbond een convenant getekend. Het partnerschap 
is gericht op het sneller uitwisselen van informatie over consumentenkwesties. Ook 
trekken beide organisaties samen op als het gaat om een betere wettelijke regeling op 
het gebied van collectief actierecht in massa- en strooischade.

Prettig contact met de overheid (PCMO)
Het project PCMO 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 toegang tot 
een uitgebreid netwerk aan ketenpartners. In 2017 zetten we de samenwerking en 
kennisuitwisseling voort.

Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
Het Juridisch Loket en het CBR zetten in 2017 de samenwerking voort op het gebied 
van warme verwijzing van klanten met bijvoorbeeld vragen over de ontneming van het 
rijbewijs, hoge boetes en opgelegde cursussen (LEMA, EMA en EMG). De klant komt 
hierdoor meteen bij de juiste afdeling van het CBR terecht. De afhandeling van vragen 
of bezwaren verloopt sneller en onze klant wordt optimaal geholpen.

De Fraudehelpdesk
Samen met de Fraudehelpdesk, een landelijk loket voor vragen en meldingen over 
fraude en oplichting, voert het Juridisch Loket in het komende jaar regelmatig 
gesprekken en wisselen beide partners informatie en signaleringen uit.
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Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is 
de Nederlandse vestiging van het netwerk van 
Europese Consumenten Centra (ECC-Net) en is 
ondergebracht bij het Juridisch Loket. Dit netwerk 
zorgt ervoor dat de Europese consument gratis en 
in zijn eigen taal informatie en advies krijgt over 
zijn rechtspositie. Daarnaast biedt het ECC de 
mogelijkheid tot bemiddeling tussen de consument 
en de ondernemer uit een andere EU-lidstaat, en 
doorverwijzing naar andere erkende instanties. 
Een unieke positie die het vertrouwen van de 
rechtzoekende in Europa vergroot. Ondanks de 
belangrijke rol van het ECC is er voor 2017 een 
forse korting van 8% op hun budget aangekondigd.

De Europese Commissie waakt ervoor dat 
consumenten die producten of diensten in een 
ander EU-land willen kopen, zowel online als offline, niet worden gediscrimineerd. Daarom heeft de 
Europese Commissie een nieuw voorstel gedaan voor een verordening die deze rechtszekerheid en 
handhaafbaarheid voor online en offline producten en diensten verschaft.
In het huidige voorstel staat dat een orgaan (‘body’) praktische assistentie aan een consument moet 
bieden in het geval deze  een klacht heeft over discriminatie op basis van nationaliteit, verblijfplaats 
of plaats van vestiging binnen de Europese markt. Het ECC verricht momenteel al praktische 
assistentie en helpt consumenten om een geschil aan te brengen bij de bevoegde instantie. ECC 
Nederland is geen contactpunt onder artikel 21 van de huidige Dienstenrichtlijn, maar mogelijk is 
er wel een rol voor het ECC onder het nieuwe voorstel. De huidige werkzaamheden van het ECC 
sluiten hier namelijk goed op aan. In dit kader heeft reeds overleg en samenwerking plaatsgevonden 
met het Ministerie van Economische zaken. Het ECC houdt in 2017 de ontwikkelingen nauw in 
gaten. 

De beschikbare capaciteit van het ECC om praktische juridische assistentie aan consumenten aan 
te bieden is 3.7 fte (een manager en drie juridisch medewerkers). Naar verwachting kan het ECC 
in 2017 3 fte inzetten voor de directe juridische dienstverlening. Dit omvat informeren, adviseren, 
vertalen, bemiddelen en doorgeleiden van vragen en klachten binnen het ECC-Netwerk. Verder 
is 0,7 fte beschikbaar voor werkzaamheden op het gebied van P&O, financiën, PR, ontwikkeling 
dienstverlening, contact en verantwoording aan de Europese Commissie, Nederlandse en 
buitenlandse stakeholders en overige secretariële werkzaamheden.

Het ECC-Net protocol en de interne richtlijnen bieden het kader voor de werkzaamheden van 
het ECC-team. Nauwe samenwerking en een duidelijke taakverdeling zijn essentieel om bij een 
stijgend aantal klantcontacten zo efficiënt mogelijk de capaciteit in te zetten. Er vindt periodieke 
teamoverleg plaats. Daarnaast vindt er om de twee weken een kwaliteitsoverleg plaats. Dit overleg 
is bedoeld om de kennisoverdracht binnen het team en de verdere ontwikkeling van de medewerkers 
te bevorderen. Voorts worden er door de medewerkers trainingen gevolgd over bijvoorbeeld 
consumentenrecht en digitaal contracteren. 

Door de toenemende zichtbaarheid van het Nederlandse ECC is te verwachten dat het 
aantal klantcontacten blijft toenemen. Hoe groot deze toename precies is, is moeilijk in te 
schatten. Een toename van het aantal vragen en klachten is immers afhankelijk van zaken als 
promotieactiviteiten, ontwikkelingen in wetgeving of rechtspraak, alsmede nieuwe kwesties en 
fenomenen op het gebied van (online) aankopen. Gebaseerd op de cijfers die nu aanwezig zijn, 
verwacht het ECC een stijging van 2 tot 3% van de informatieverzoeken en klachten in 2017.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het Juridisch Loket werkt ook in 2017 samen met het CBS door onze (anonieme) klantgegevens te koppelen 
aan persoonsgegevens in de databank van het CBS. Hiermee voorziet het Juridisch Loket de Monitor 
Gesubsidieerde Rechtsbijstand van relevante data. De Raad voor Rechtsbijstand brengt deze monitor jaarlijks 
uit.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)/ ConsuWijzer  
Het Juridisch Loket maakt deel uit van het Maatschappelijk 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 internetaankopen, misleidende 
verkooptechnieken en energieleveranciers. Periodiek vindt uitwisseling van en terugkoppeling over 
signaleringen plaats.

Spreekuurvoorziening Terneuzen 
Het spreekuur in Terneuzen is een belangrijke voorziening voor Zeeuws-Vlaanderen. Het Juridisch Loket zet 
deze voorziening in 2017 dan ook graag voort. Tevens bekijken we in hoeverre deze spreekuurvoorziening als 
voorbeeld kan dienen voor eventuele uitbreiding van de spreekuren op externe locaties.

Penitentiaire Inrichtingen (PI)
Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren in verschillende Penitentiaire Inrichtingen (PI) in Nederland. Een 
gedetineerde kan op twee manieren in contact komen met het Juridisch Loket. Hij kan het 0900-8020 
nummer bellen en een sprekersbriefje inzenden.
Tijdens het spreekuur in de PI geeft de juridisch medewerker de gedetineerde informatie en advies over 
zijn rechten, maar ook over andere juridische onderwerpen als huurproblemen, ontslag of schulden. Indien 
noodzakelijk volgt een doorverwijzing naar een advocaat. 

In 2017 zetten we de samenwerking met DJI voort en zullen we de pilot ‘videospreekuur’ draaien. Dit houdt 
in dat een aantal inrichtingen door middel van een videoverbinding een spreekuur met het Juridisch Loket 
aanbiedt aan gedetineerden. Het doel van de pilot is om de dienstverlening van het Juridisch Loket binnen 
de penitentiaire inrichtingen efficiënter in te richten en tevens toegankelijk te houden voor gedetineerde 
klanten. Verder verbeteren we evenals in 2016 de zichtbaarheid van onze dienstverlening in de PI door daar 
persoonlijk aanwezig te zijn en door flyers en posters te verspreiden.

Vreemdelingenbewaring
Het spreekuur in detentiecentra in het kader van vreemdelingenbewaring zetten we in 2017 voort op de 
locaties Zeist en Rotterdam. In overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van 
Veiligheid & Justitie, de Raad voor Rechtsbijstand en het Detentiecentrum Zeist hebben we maatregelen 
genomen om de zichtbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening van het Juridisch Loket te 
verbeteren. In 2017 zetten we de aangepaste werkwijze voort en waar nodig verbeteren we deze verder om de 
kwaliteit van de dienstverlening van het Juridisch Loket aan vreemdelingen te kunnen blijven waarborgen.

Stichting Lezen en Schrijven
Lezen en schrijven is een basisrecht voor iedereen. Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor het 
voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Samen met deze stichting kijkt het Juridisch Loket naar 
mogelijkheden om laaggeletterdheid 
terug te dringen. Zo treffen onze 
juristen geregeld klanten die niet goed 
kunnen lezen en schrijven en daardoor 
in juridische problemen raken. Klanten 
schamen zich hiervoor en proberen 
het vaak te verbergen. Het Juridisch 
Loket wijst deze klanten subtiel op de 
mogelijkheden om de taalvaardigheid 
te vergroten. Ook in 2017 steunt het 
Juridisch Loket de jaarlijkse actieweek 
van de Stichting Lezen en Schrijven.

4.3  Europees Consumenten Centrum

4.3.1  Ontwikkelingen
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Aantal vragen en klachten van 2012 - mid 2016

  2012  2013   2014  2015  2016 (jan t/m juli)
Vragen  1864 1890 2067 2170  1781 (88 % v/d norm)

Klachten 3106 3065 4134 4793  1921 (75 % v/d norm)

In het kader van de optimalisering van de dienstverlening wordt jaarlijks een 
klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd. In 2017 zal worden gekeken of de 
huidige vragenlijst  voldoende inzicht verschaft of dat deze op bepaalde punten 
kan worden verbeterd.

Samenwerking met andere organisaties en partijen is cruciaal voor de 
werkzaamheden van het ECC. Daarom is het ECC actief betrokken bij 
verschillende landelijke bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden. Zo neemt 
het ECC, samen met het Juridisch Loket, deel aan de periodieke vergadering 
(signaleringsoverleg) en het maatschappelijk overleg met de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM). Investeren in het onderhouden van netwerken 
is een belangrijk streven voor het ECC om haar positie te versterken. In 2017 
zal het ECC het contact met andere organisaties zoals de Fraudehelpdesk, 
Omroep Max en de Consumentenbond, verder intensiveren. Voorts zal het ECC 
stakeholders actief benaderen met informatie over het ECC en ontwikkelingen 
in het Europese consumentenrecht. 

Om buitenlandse collega’s kennis te laten maken met het Nederlandse 
systeem van zelfregulering en alternatieve geschilbeslechting zullen eventuele 
werkbezoeken worden gecombineerd met een bezoek aan stakeholders zoals de 
SER. 

Op verzoek van de managers Uitvoering kunnen ECC-medewerkers vestigingen 
van het Juridisch Loket bezoeken om de juridisch medewerkers te informeren 
over de dienstverlening van het ECC en om bepaalde (consumentrechtelijke) 
thema’s te bespreken. Het ECC kan dan tevens uitleg geven over nieuwe 
wetgevingen of gerechtelijke uitspraken. Ook zal er worden onderzocht hoe 
de interne communicatie middels nieuwsbrieven en intranet verbeterd kan 
worden. Zo zal er worden onderzocht of het mogelijk is om door middel 
van een intern project de naamsbekendheid van het ECC te vergroten bij de 
(nieuwe) medewerkers van het Juridisch Loket. 

In 2017 zal het ECC samen met de vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in Nederland een stand hebben op de Libelle Zomerweek in 
Almere. Tijdens de Libelle Zomerweek brengt het ECC een Europeesrechtelijk 
thema onder de aandacht zal de naamsbekendheid van het ECC worden 
vergroot.  

Het ECC zal in 2017 als expert op de Europe Direct Extra Events fungeren. 
Bezoekers van Europe Direct, bijvoorbeeld in de bibliotheek van Amsterdam 
en Almere, kunnen dan tijdens het spreekuur, zonder afspraak hun vragen over 
het consumentenrecht stellen aan de juridisch medewerkers van het ECC. 
Op verzoek zal het ECC voorts gastcolleges verzorgen aan de Hogeschool 
van Utrecht. Daarnaast hanteert het ECC een reactief mediabeleid waarbij 
de organisatie op verzoek van redacteuren van kranten, radio, tv en internet 
handelt. 

De ECC website is een van de voornaamste kanalen waarop de rechtzoekende 
informatie kan vinden. De optimalisering van de website was in 2016 een speerpunt. 
In 2017 zal de website verder worden geoptimaliseerd na het uitvoeren van usability-
testen, ofwel testen naar het gebruiksgemak van de site. In dit kader zullen twee of 
drie releases worden ingepland.

Ook bekijkt het ECC of er mogelijkeden voor SEO-optimalisatie zodat de site beter 
vindbaar is en dit aanzienlijk meer websitebezoekers kan genereren. Hetzelfde 
geldt voor ‘linkbuilding’, ofwel verwijzingen naar het ECC op te staan en is ook 
daardoor beter vindbaar. Het ECC wil hier actief acties op ondernemen en hiervoor 
doelstellingen vaststellen. 

Ook wil het ECC de naamsbekendheid vergroten door middel van het versturen 
van persberichten, opzoeken van samenwerkingen, en aanhaken bij de media. 
Het communicatiebeleid van het ECC zal in 2017 kortom verder worden 
geprofessionaliseerd.

Social media
De afgelopen jaren heeft het ECC de focus gelegd op het vergroten van de 
naamsbekendheid en de zichtbaarheid van de organisatieop social media. Ook in 2017 
zal deze koers worden voortgezet. Het ECC vindt het belangrijk om daar aanwezig te 
zijn waar de rechtzoekende zich bevindt zodat het  de rechtzoekende kan informeren 
en van juridische adviezen kan voorzien. Daarom zal de Facebookpagina steeds meer 
worden ingezet om juridische vraagstukken en nieuwsartikelen onder de aandacht te 
brengen. De Facebookpagina van het ECC heeft in augustus 2016 circa 1470 volgers. 
Dit is een verdubbeling vergeleken met het aantal volgers in dezelfde periode van 
het vorig jaar. Het streven is om eind 2017 2000 volgers te hebben. Ook Linkedin, 
Google+ en Youtube zullen blijven worden ingezet door het ECC.

Daarnaast bekijkt het ECC de mogelijkheden van Instagram als mogelijke aanvulling 
op bovengenoemde kanalen. Instagram wordt steeds meer als zoekmachine gebruikt. 
Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 35 bevinden zich op dit platform en ook steeds 
meer merken haken hierop in. Het ECC kan de doelgroep via dit platform informeren 
over consumentenrechten. In 2017 zal het ECC onderzoeken of Instagram passend is 
voor het ECC.

Projecten
Het Nederlandse ECC draagt in 2017 wederom bij aan de gezamenlijke projecten die 
door het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) worden vastgesteld. 
Het ECC verwacht dat de zogenaamde “Subscription traps” één van de thema´s zal 
zijn die in 2017 centraal staan. Dit betreft de problematiek rondom ongevraagde 
(vervolg)zendingen die vooral door Deense en Letse bedrijven worden verzonden aan 
Nederlandse consumenten. Consumenten weten het ECC in dit kader zeer goed te 
vinden via internet en doorverwijzingen van stakeholders zoals het Juridisch Loket en 
Consuwijzer. 
Het ECC zal bijdragen leveren aan publieke nationale en Europese consultaties op het 
gebied van consumentenrecht. 

ODR 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het ECC aangewezen als het 
Nederlands contactpunt voor online beslechting van consumentengeschillen. Het 
ECC is in januari 2016 gestart met de werkzaamheden als ODR contactpunt zoals 
bedoeld in de ODR Verordening (Online Dispute Resolution). Het platform biedt 
een mogelijkheid aan partijen om online klachten op te lossen wanneer er iets mis 
is gegaan met een internet aankoop. De consument wordt hierbij verwezen naar 
een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de lidstaat van de 
ondernemer.

In 2017 zal het ECC de ODR-taken voortzetten en de verwachting is dat ook in dit 
kader het aantal klantcontacten verder zal stijgen. De beschikbare capaciteit hiervoor 
is 1-2 fte.  Consumenten, ondernemers en geschillenorganen worden geassisteerd bij 
vragen en in de afhandeling van de klachten. In 2017 zal verder de nadruk worden 
gelegd op het vergroten van de zichtbaarheid van het platform en alle voordelen die 
het systeem voor onder andere consumenten meebrengt.

4.3.3  Samenwerking

4.3.4  Promotie 
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5. Organisatie
    ontwikkeling

Het Juridisch Loket staat dicht bij de klant en is een innovatieve organisatie die 
zich voortdurend aanpast aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen en de vraag naar onze dienstverlening, vragen om een 
constante focus op de juiste organisatie- en dienstverleningsmodellen. Dit brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en 
toegankelijkheid. Onze medewerkers hebben de afgelopen jaren vooral te maken 
gehad met ingrijpende negatieve wijzigingen in de dienstverlening. We hopen in 
2017 de focus te kunnen leggen op het verbeteren van onze dienstverlening en op 
de succesvolle start van de implementatie van de voorstellen die voortvloeien uit 
het rapport van de Commissie Wolfsen. Doel blijft om met een efficiënte inzet van 
personeel en middelen zoveel mogelijk klanten te helpen met goede informatie en 
advies. Het overtreffen van de klantverwachting is daarbij een mooie uitdaging. Meer 
nog dan tijdens voorgaande jaren zullen we de klant maar ook de eigen medewerkers 
actief betrekken bij de ontwikkeling van onze dienstverlening.h
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