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Voorwoord

Op het moment van schrijven van dit jaarplan 
zijn we in afwachting van de voorstellen van 
de minister inzake de concretisering van de 
toekomstvisie op het stelsel van rechtsbijstand. 
Hoe de toekomst er voor onze organisatie uit
ziet is nog niet duidelijk. Het stelsel van gesub
sidieerde rechtsbijstand is in ontwikkeling en in 
de komende periode moet duidelijk worden wat 
de effecten zijn van de voorstellen en uitwer
kingen van de minister. Een verdere versterking 
van de eerstelijns rechtshulp zal in ieder geval 
een belangrijk speerpunt zijn in de voorstellen. 
Uiteraard leveren we graag onze bijdrage aan de 
ontwikkeling van het stelsel en in het bijzonder 
aan de verdere vormgeving van een brede en 
laagdrempelige eerstelijns rechtshulp. 

Los van deze ontwikkelingen zal het Juridisch 
Loket zich blijven richten op datgene wat ons 
bestaansrecht rechtvaardigt, namelijk de opti
male dienstverlening aan de rechtzoekende. 

We zullen de toegankelijkheid van onze dienst
verlening op alle kanalen verder verbeteren. 
Door een groot aantal pilots en projecten willen 
we proefondervindelijk verder vorm gaan geven 
aan de versterking van de eerstelijns rechtshulp. 
Ook blijven we investeren in de onlinedienstver
lening en in innovatieve mogelijkheden om onze 
klanten nog beter te helpen. 

Voor het Juridisch Loket blijft betrokkenheid 
bij onze klanten, het leveren van kwaliteit en 
effectieve oplossingen in 2020 voorop staan. 
Hetzelfde geldt voor het aangaan van strategi
sche allianties op nationaal en lokaal niveau en 
voor de uitwisseling van kennis. 

drs. Jan Albert Waal
Algemeen Directeur

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 2020 weer gestalte geven. Wij vieren 

in dat jaar eveneens ons derde Lustrum wat een mooie 

mijlpaal voor ons is.
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Inleiding

De plannen van de Minister van Justitie en Veiligheid 

voor een nieuw en beter stelsel van rechtsbijstand krijgen 

steeds meer vorm in het Programma Rechtsbijstand bij de 

Tijd. In dit programma wordt toegewerkt naar een stelsel 

van gesubsidieerde rechtsbijstand dat meer en betere 

laagdrempelige oplossingen biedt voor de problemen van 

rechtzoekenden. 

‘ We bieden gratis juridisch 
advies en informatie.’

01
2020

Binnen het Programma nemen wij vanuit onze 
eigen kracht het voortouw in verschillende pilots 
om, samen met andere partijen, ‘de laagdrempe
lige voorziening’ en de telefonische en online
dienstverlening te vernieuwen. Hierbij zetten wij 
in op een innovatieve kijk op het beoogde stelsel.

In dit jaarplan lichten we de visie van het 
Juridisch Loket op de maatschappelijke en 
wetgevende ontwikkelingen toe, aangevuld 
met de waarden die nodig zijn om de missie te 
bereiken. Daarna volgt een hoofdstuk over de 
ontwikkelingen die de organisatie voorziet voor 
de nabije toekomst gevolgd door de strategie 
en het beleid van de organisatie. Hoofdstuk vijf 
behandelt de bedrijfsvoering voor 2020 waarin 
deze thema’s centraal staan. Het sluitstuk is de 
exploitatie inschatting. 
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Missie, visie en 
kernwaarden

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

02
2020

‘ We zoeken voort durend 
interactie met onze omgeving’

Bet
rokken Snel

G
ericht op kw

aliteit

Onafhankelijk
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2.1 Missie

2.2 Visie

2.3 Kernwaarden

Het Juridisch Loket is de onafhankelijke publieke juridische 

dienstverlener die actief bijdraagt aan een rechtvaardige 

maatschappij. 

Het Juridisch Loket signaleert de volgende maat
schappelijke ontwikkelingen waardoor wij continu 
onze dienstverlening waar mogelijk aanpassen 
waarbij wij onze klant centraal stellen:

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. Burgers zijn hierdoor vaak overgeleverd 
aan malafide partijen 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 ervoor kiest zich 
tijdelijk te verenigen om het individuele doel te 
bereiken. 

Digitalisering: 
Door alle lagen van de bevolking heen zijn er steeds 
meer mensen die gebruik maken van de mogelijk
heden 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 groe
pen zoals personen met een migratieachtergrond, 
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 personen met een mi
gratieachtergrond. Een relatief groot deel van deze 

Klant centraal
Ons werk draait om de klant. Als publieke dienst
verlener zetten we de klant dan ook op de eerste 
plaats, zonder onze onafhankelijkheid te verliezen. 
Wij zijn er voor de klant en we zijn rond de klant 
georganiseerd. 

Betrokken
Hoewel we neutraal en onafhankelijk zijn, zijn we 
sterk betrokken. In onze betrokkenheid bij de klan
ten, 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
Een klant met een probleem wil snel worden ge
holpen. De organisatie van het Juridisch Loket is 
zodanig ingericht dat we én hoge kwaliteit bieden 
én snelheid.

Meer dan ooit is onze klant op zoek naar een 
oplossing voor zijn vragen en problemen. En meer 
dan ooit verwacht hij die ook te kunnen vinden. 
Alleen al de bezoekerscijfers over 2018 van onze 
inloopspreekuren (meer dan 92.000), de website 
(3.8 miljoen bezoekers en 336.000 downloads van 
voorbeeldbrieven), telefoongesprekken (meer dan 
400.000) maken duidelijk dat de burger in tal van 
situaties terecht komt die bij hem vragen oproept of 
problemen veroorzaakt. 

Vaak bevatten deze situaties juridisch getinte min 
of meer op zichzelf staande vragen, regelmatig ook 
zijn dat vragen die samenhangen met een gebeurte
nis in het leven zoals bijvoorbeeld een echtscheiding 
met diverse samenhangende vragen en problemen 
als gevolg. Soms is er zoveel tegelijk aan de hand 
dat het niet helpt om een losstaand probleem op 

groep is laaggeletterd of niet de Nederlandse taal 
machtig. Daarnaast kennen deze mensen specifieke 
problemen, onder andere op het gebied van gezins
hereniging en inburgering.

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

Toenemende complexiteit en
multiproblematiek: 
Alle hiervoor geschetste trends hebben tot gevolg 
dat zaken voor burgers steeds ingewikkelder wor
den. Hierdoor neemt de diversiteit aan problemen 
toe, waaronder de schuldenproblematiek.

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

We hebben onze samenleving steeds complexer 
gemaakt. Dit betekent dat veel mensen vroeg 
of laat worden geconfronteerd met vragen waar 
ze zelf niet meer uit komen. Lager opgeleiden, 
minderdraagkrachtigen, personen met een migratie
achtergrond, personen met schulden en senioren 
lopen vooral tegen juridische problemen aan, die 
ze niet zonder hulp van buitenaf kunnen oplossen. 
Ze voelen zich niet begrepen en overgeleverd aan 
instanties en organisaties. Ze hebben behoefte aan 
betrouwbare informatie, verheldering, toelichting 
en advies. Het is voor deze groep burgers extra 
belangrijk de informatie over hoe je daar het beste 
mee omgaat toegankelijk te maken. Je maakt het 
hen daarmee mogelijk hun vragen en problemen op 
een maatschappelijk verantwoorde en rechtvaardi
ge manier op te lossen.

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
Het Juridisch Loket is neutraal en onafhankelijk. 
We kiezen geen partij en doen niet aan belangen
behartiging. Dat zorgt ervoor dat we de zaken op 
hun inhoudelijke merites kunnen beoordelen. We 
zijn van mening dat onze klanten het best worden 
geholpen als ze een zo onafhankelijk mogelijk ad
vies krijgen dat niet wordt vertroebeld 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 dan 
ook 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.

te lossen, maar moet er gezocht worden naar een 
aanpak van een veel groter onderliggend vraag
stuk, zoals langdurige werkloosheid, al dan niet in 
combinatie met onder andere laaggeletterdheid, 
schulden, slechte behuizing, slechte gezondheid of 
eenzaamheid.

Het is daarom belangrijk dat er in Nederland een 
landelijke organisatie is die helpt bij het oplossen 
van juridische problemen en bijdraagt aan de zelf
redzaamheid 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 complexi
teit en om het recht toegankelijk en betaalbaar te 
houden.

Om onze missie te realiseren streven we zes kernwaarden na 

die ons helpen onze organisatiedoelstellingen te bereiken. 

Onze kernwaarden zijn:
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Ontwikkeling 
dienstverlening

‘ We staan dicht 
bij de klant.’

03
2020

Vernieuwing stelsel
In juli 2019 heeft minister Dekker een 
brief gestuurd aan de Tweede Kamer met 
daarin de voortgang van het Programma 
Rechtsbijstand en het uitvoeringsplan 
Rechtsbijstand inclusief een tijdspad tot 2024. 
Dit herzieningsprogramma focust op het 
ontwikkelen van een brede laagdrempelige 
voorziening, die ook toegankelijk is voor de 
middeninkomens en die in samenwerking 
met lokale partijen gericht is op duurzame 
oplossingen voor burgers met juridische 
problemen.
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Tevens wordt in de plannen het Juridisch Loket aan
gewezen als de partij die samen met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het sociaal domein de 
ontwikkeling en uitwerking van de brede laag
drempelige voorziening, het online platform en de 
telefonische dienstverlening gaat uitvoeren. Onze 
website is hierbij het startpunt voor alle burgers met 
juridisch getinte vragen waarop onze telefonische 
en facetoface dienstverlening beter moet aanslui
ten. Gelijktijdig moet binnen deze voorziening de 
verbinding met het sociaal domein vanzelfsprekend 
worden voor een deel van onze klanten.

Het Juridisch Loket juicht deze ontwikkeling toe en 
neemt hier graag het voortouw in. We gaan er daar
bij vanuit dat we onze verschillende groepen klan
ten online, door telefonische hulp en via facetofa
ce contacten nog beter kunnen helpen. Dit alles 
in samenwerking met de partners uit het sociaal 
domein. Daarnaast blijft het van groot belang dat 
ook specialistische juridische bijstand toegankelijk 
is voor alle burgers die dat nodig hebben.

Financiering
Wij zetten ons graag in voor de brede laagdrempe
lige eerstelijns rechtshulp waarbij wij alle ambities 
van de minister, de burger, de partners en onze me
dewerkers waar kunnen maken, zowel incidenteel 
(in de vorm van pilots en projecten) als structureel. 
Om dit te kunnen aanbieden, is budgettaire duide
lijkheid nodig voor de komende jaren, ook na 2024. 
Echter hiervoor is een uitbreiding van de subsidie
gelden noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. 

Klant centraal
Het Juridisch Loket geeft de vraag van de klant de 
hoogste prioriteit en wil hierbij de verwachting van 
de klant graag overtreffen. Dit kunnen we omdat 
we dicht bij de klant staan en een innovatieve 
organisatie zijn die zich voortdurend aanpast aan 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen en de vraag naar onze dienstverle
ning, vragen om een constante focus op de juiste 
organisatie en dienstverleningsmodellen. Dit brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee, bijvoorbeeld 
op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en 
innovatie. 

We gaan dan ook in 2020 volop meedoen aan de 
innovatieve verbeteringen van het stelsel en aan de 
verdere ontwikkeling van de optimale dienstverle
ning aan de rechtzoekende. Meer nog dan tijdens 
voorgaande jaren zullen we de klant, onze netwerk
partners maar ook de eigen medewerkers, actief 
betrekken bij deze ontwikkelingen. Hierbij moet er 
innovatief gekeken worden naar onze dienstver
lening in al haar facetten (online, facetoface en 
telefonie). Dit streven wordt ook verwoord in het 
Programma Rechtsbijstand en heeft uiteraard ge
volgen voor onze ICT, huisvesting en opleidingen.

‘ We kunnen klanten makkelijker 
en op meer punten in het land 
bedienen.’
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Strategische 
overwegingen 
voor de aan-
komende 3 - 5 
jaar

De komende jaren willen wij de positie van het Juridisch Loket 

verder versterken als eerste hulpverlener bij een juridische 

vraag. Gemiddeld kunnen wij meer dan vijfenzeventig procent 

van de klanten direct helpen en is kostbare specialistische 

hulp niet meer nodig. Wij helpen onze klanten een oplossing te 

vinden waar zij verder mee kunnen. 

Wij willen onze dienstverlening zo veel mogelijk laten aansluiten op de wensen en behoeften van 
onze klanten. We blijven onze werkwijze voortdurend toetsen en passen deze aan aan de behoeften 
van onze klanten. Dit geldt zeker ook voor de manieren waarop de klanten hun vragen aan ons 
kunnen stellen. We blijven hierbij extra aandacht houden voor het facetoface contact en de 
onlinedienstverlening. Om dit alles te realiseren zijn toereikende financiële middelen nodig.

04
2020

De huidige politieke discussie die focust op 
een eerstelijns rechtshulp waarbij conflicten 
vroegtijdig worden opgelost sluit aan bij onze 
visie. Er zijn wel extra investeringen nodig om 
dit mogelijk te maken. Samenwerking met 
andere lokale partners uit het sociaal domein 
is hierbij eveneens belangrijk. Zeker als het 
gaat om de kwetsbare doelgroepen, ziet het 
Juridisch Loket veel kansen en werkt hier 
graag aan mee.

‘ Samenwerking is essentieel 
om klanten goed te kunnen 
bedienen.’
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4.1  Het aangaan van 
strategische allianties

4.4  Signaleringsfunctie

4.2  Samenwerking met partners 
binnen de gesubsidieerde 
rechtsbijstand 4.5  Het creëren van 

publiekgericht adequate 
dienstverlening

4.3  Onze positionering 

Het is de kerntaak van onze organisatie om juridi
sche problemen en conflicten te voorkomen en te 
helpen oplossen. Het Juridisch Loket legt uit, ad
viseert en biedt daar waar mogelijk een alternatief 
voor een juridische procedure. Om succesvol te zijn 
in de dienstverlening is een goede samenwerking 
met landelijke stakeholders als de VNG, Nationale 

yy Het Juridisch Loket werkt aan een rechtvaardige 
maatschappij. Wij luisteren naar de signalen van 
klanten en hun problemen. Het signaleren van 
misstanden in de maatschappij, maar ook het 
voorstellen van verbeteringen, dragen bij aan 
deze missie.

yy Het Juridisch Loket communiceert signalerin
gen van misstanden direct met 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 be
paalde signalen kunnen worden afgegeven over 
het functioneren van uitvoeringsorganisaties en 
het ontbreken van bepaalde voorzieningen. 

Het Juridisch Loket versterkt zijn positie in de 
samenleving door strategische allianties en samen
werkingsverbanden aan te gaan met relevante 
partners. We spelen hiermee in op maatschappe
lijke ontwikkelingen zoals de ingrijpende wijzigin

yy Het Juridisch Loket draagt bij aan dejuridisering 
van problemen, deescalatie en wijst de samen
leving op een scala aan mogelijkheden om 
(potentieel) juridische problemen op te lossen. 
Zo heeft de organisatie een voortrekkersrol bij 
het ontwikkelen van nieuwe juridische producten 
en processen.

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

yy Het Juridisch Loket bekijkt hoe de kwetsba
re groepen in de samenleving zoals ouderen, 
laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met 
beperkte sociale vaardigheden, mensen met 

yy Binnen de keten van de gesubsidieerde rechts
bijstand besteedt het Juridisch Loket vooral 
aandacht aan de samenwerking met het minis
terie van Justitie en Veiligheid, de rechtspraak, 
de advocatuur, de mediators en partners uit het 
sociaal domein. 

yy Het Juridisch Loket wil autoriteit zijn op het ge
bied van gratis laagdrempelige juridische dienst
verlening. We onderzoeken in welke mate we 
onze positionering en profilering kunnen optima
liseren en versterken. We hebben daarbij goed 
zicht op het krachtenveld waarin we opereren. 

ombudsman, UWV, Fraudehelpdesk, Belastingdienst 
en Autoriteit Consument & Markt cruciaal. Ook de 
samenwerking met lokale partners speelt hierbij 
een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan het Sociaal 
Raadsliedenwerk, de gemeentes, de schuldhulpver
lening en bibliotheken.

yy Het Juridisch Loket geeft ook signalen af aan de 
betreffende autoriteiten over juridische misstan
den, waaronder consumentenrecht.

yy Het Juridisch Loket is actief betrokken bij diverse 
lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten 
en samenwerkingsverbanden. Investeren in het 
opbouwen en onderhouden van netwerken en 
communicatielijnen is daarvoor een vereiste.

gen 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 onder
zoeken op dit gebied. 

schulden en personen met een andere culturele 
achtergrond, beter kunnen worden bereikt. Naast 
de focus op online, blijft het Juridisch Loket 
daarom investeren in de andere dienstverlenings
kanalen. 

yy Het Juridisch Loket onderzoekt of een grotere 
diversificatie van het aanbod wenselijk is. Daarbij 
gaat het zowel om dienstverlening aan huidige 
klanten (bijvoorbeeld de inhoud van het aanbod 
en in te zetten instrumenten) als om een aanbod 
voor mogelijk nieuwe doelgroepen. 

yy Het Juridisch Loket is een landelijke organisa
tie die zowel een landelijk, regionaal als lokaal 
netwerk onderhoudt en die ernaar streeft om 
onnodige en dure juridische procedures te voor
komen. 

yy Het Juridisch Loket kiest voor een model met 
beleidskaders die voortkomen uit de doelstellin
gen en prestaties die zijn overeengekomen met 
ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisa
tie kenmerkt zich binnen dit model door auto
nomie en een sterk gevoel voor maatschappelijk 
ondernemerschap.

yy Eén van de pijlers van de dienstverlening van het 
Juridisch Loket is een goede samenwerking met 
partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
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Het Juridisch 
Loket in 2020

Het Juridisch Loket is 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. 

‘ We blijven investeren 
in kwaliteit.’

05
2020
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5.1  Plannen voor 2020

HR-beleid
Het benutten van talenten en het ontwikkelen van 
onze medewerkers blijft belangrijk voor de orga
nisatie. Hierdoor kunnen we meebewegen met de 
eisen die onze klanten en de minister aan onze 
dienstverlening stellen. Zo blijven we een aantrek
kelijke werkgever voor talentvolle juristen. Vanuit 
de stafafdeling Human Resources leveren we een 
actieve bijdrage om voor onze medewerkers een 
prettige werkomgeving te creëren en te behouden, 

met voldoende uitdaging in het dagelijkse werk. 
Ook de toekomstige samenwerking met verschil
lende netwerkpartners uit het sociaal domein, vergt 
van onze medewerkers andere vaardigheden. Om 
hen hierbij optimaal van dienst te zijn, werken we 
aan een passend en actueel personeelsbeleid en 
adviseren we leidinggevenden en medewerkers op 
uiteenlopende HRonderwerpen.

Opleidingen
De kennisintensieve dienstverlening naar onze 
klanten kan alleen succesvol zijn dankzij de inzet 
en professionaliteit van al onze medewerkers. Het 
Juridisch Loket blijft dan ook investeren in opleiding 
en ontwikkeling. De nadruk van het opleidingspro
gramma ligt op het inwerken van nieuwe medewer
kers, het actualiseren en vergroten van relevante 
juridische kennis en het ontwikkelen van passende 
vaardigheden. In 2020 ligt de focus daarnaast op 
het deels digitaliseren van het inwerkprogramma 
voor onze juristen. Hiermee denken wij een kwali
teitsslag te kunnen slaan door nieuwe medewerkers 
kwalitatief goed, maar ook sneller in de dienstver
lening in te laten stromen. Daarnaast geeft het de 
interne begeleiders meer houvast bij het overdra
gen van kennis in de dagelijkse praktijk. Het aanbod 
van opleidingen komt tot stand door de opleidings
behoefte vanuit de organisatie en door signalen uit 
klantonderzoeken en kennismanagement. 

Kwaliteit
Bij het Juridisch Loket werken we aan het verbeteren 
en zeker stellen van de kwaliteit van onze dienstver
lening op de verschillende niveaus in onze organisa
tie. Denk hierbij aan op het niveau van de individuele 
medewerkers, op vestigings of afdelingsniveau en 
op organisatieniveau. Voor een compleet beeld, 
bekijken we kwaliteit vanuit professioneel, relationeel 
en organisatorisch oogpunt.

Voor een continue verbetering en borging van de 
kwaliteit introduceerden we de PDCA (Plan – Do  
Check  Act) cyclus. Dit bouwen we in 2020 verder 
uit. Ontwikkelde en beproefde meetinstrumenten, zo
als de interne audits en klantonderzoeken, staan ons 
ter beschikking om de check te kunnen uitvoeren. 

Kennis
De kennisbank is naast opleidingen, kwaliteit en 
algemeen HRbeleid, een zeer belangrijke onder
steuning van de kennisintensieve dienstverlening 
aan onze klanten. In 2020 investeren we daarom in 
de verbetering van de structuur en de werkproces
sen rondom de kennisbank.

Het op topniveau brengen en houden van kennis 
voor onze dienstverlening is een proces dat continu 
de aandacht heeft en in 2020 verder versterkt 
wordt door het structureren van het ontwikkelen en 
verspreiden van kennis.

Faciliteiten
In 2020 draagt facilitair bij aan het centraal stel
len van onze klanten door het uitvoeren van het 
meerjaren huisvestingsplan met innovatieve vormen 
van verschijning in het gehele land. Het innovatief 
inspelen op de klantbehoefte zal een prominen
te plek krijgen in dit geheel met als uitgangspunt 
“Dichtbij de Burger”. Onze vastgoedportefeuille 
dient daardoor zo goed mogelijk aan te sluiten op 
de toekomstige ontwikkelingen, ruimtebehoefte en 
op het gewenste vestigingennetwerk, tegen zo laag 
mogelijk kosten. Ook zullen de medewerkers opti
maal worden gefaciliteerd in het vormgeven van de 
verschillende vooruitstrevende verschijningsvormen.

Binnen facilitair zal de online omgeving meer inge
zet gaan worden door het vernieuwde faciliteiten
portaal te koppelen aan het Facility Management 
Informatie Systeem. Dit verbetert de communicatie 
en het verwachtingspatroon naar de medewerkers.

Voor de huisvesting zal tevens een meerjaren 
onderhoudsplan worden opgesteld waardoor het 
onderhoud planmatig zal worden uitgevoerd pas
send bij de vigerende en af te sluiten huurovereen
komsten. 

Marketing & Communicatie
Om in 2020 onze klanten op de juiste plaats en 
het juiste moment te kunnen bedienen, moeten we 
voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waar
onder een goede bereikbaarheid (zowel fysiek als 
digitaal), toereikende openingstijden, een korte 
wachttijd, een grote naamsbekendheid, het behoud 
van een uitstekende reputatie en een hoge klant
tevredenheid. Om dit te bereiken zetten we diverse 
interne en externe middelen in. 

Het Juridisch Loket werkt ook in 2020 toe naar de rol van een brede laagdrempelige eerstelijnsvoorziening. 
Via onze website, maar ook aan onze balie, via de email, de telefoon, tijdens een spreekuur of op een 
servicepunt, staan onze juristen dagelijks met onze klanten in contact. Ze zijn betrokken en gedreven 
om hen 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 contact met 
het Juridisch Loket zijn de klanten weer een stap dichter bij de oplossing. Onze juristen voorzien hen van 
de juiste middelen, het juiste advies en onderzoeken steeds welke hulp het beste bij hen past. Om onze 
medewerkers en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we de volgende plannen voor 2020:
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In 2020 blijven we marktonderzoek verrichten naar 
mogelijkheden om extra fysieke servicepunten te 
openen en faciliteren we de samenwerking met 
organisaties in het sociaal domein. Door deze 
samenwerkingen kunnen klanten sneller de juiste 
hulp krijgen en wordt een probleem in een zo vroeg 
mogelijk stadium opgelost. 

Daarnaast voeren we onze on en offline marketing 
zoveel mogelijk data driven uit. We krijgen onze 
data uit verschillende bronnen zoals de WebTop 
(ons klantregistratiesysteem), het CBS, een online 
monitoringsysteem en via web statistieken. We 
kijken naar slimme manieren om de verschillende 
data met elkaar te laten communiceren.

Website
In een steeds verder digitaliserende maatschappij 
neemt onze website als nuldelijns dienstverlenings
kanaal een prominente positie in. Ook in 2020 
blijven we werken aan het innoveren en ontwikke
len van deze website. We baseren ons daarbij op 
onderzoeken, analyses, feedback en kijken daarbij 
vooral naar de behoeften van onze klanten. Ook 
breiden we het gebruik uit van onze website als 
bron in een gesprek met de klant. Veel van onze 
klanten zijn online en een groot deel van hen zal 
met onze hulp het antwoord op de vraag zelfstandig 
of met een digitale tussenkomst van een virtueel 
assistent of juridisch medewerker kunnen vinden op 
onze website.

Contentmanagement in 2020 zal voor de website 
in het teken staan van optimalisatie van de huidige 
en nieuw te ontwikkelen content op bijvoorbeeld 
grote life events. We schrijven deze content op B1 
taalniveau. Vorenstaande in combinatie met SEO 
(Search Engine Optimization). 

We zullen in de samenwerking met onze partners 
ook de nadruk blijven leggen op online, door onder 
andere gebruik te maken van linkbuilding. Dit is een 
SEOtechniek waarbij we bewust (externe) links 
opnemen op onze websites met als doel om deze 
hoger te laten scoren in zoekmachines en vice versa.

Sociale media
Een groot gedeelte van onze klanten is aanwezig 
op social media. De aanwezigheid van het Juridisch 
Loket is daarom van belang op de sociale kanalen. 
Wij streven ernaar om in 2020 met de juiste content 
de klant te bereiken en te informeren via social 
media om deze uiteindelijk via de website, ons 

telefoonnummer of in de vestiging te helpen met 
een oplossing voor zijn probleem. Campagnes rond 
herkenbare situaties of life events staan in 2020 
op de agenda om onze klanten te bereiken en te 
helpen met gratis juridische informatie en juridisch 
advies. We zetten hiervoor de advies video’s, vraag
en antwoord berichten en tips in.

In voorgaande jaren hebben we voornamelijk ingezet 
op communicatie via Facebook. We beantwoorden 
vragen van onze klanten en we hebben maandelijks 
uitzendingen via Facebook Live. Vanaf 2020 zullen 
we nog meer gaan inzetten op berichten en video’s 
op verschillende sociale media. Denk hierbij aan 
Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram, omdat 
we zo kansen zien voor het bereiken van een groot 
gedeelte van onze doelgroep. 

Google Adwords
Omdat het Juridisch Loket veel online concurren
tie ondervindt van commerciële partijen blijven 
we in 2020 doorgaan met het inzetten van Google 
Adwords campagnes om de online vindbaarheid en 
de bescherming van het merk ‘het Juridisch Loket’ 
te verbeteren. Afhankelijk van de plannen van de 
minister, willen we ons ook gaan richten op adver
tenties gericht op grote life events denk hierbij aan 
echtscheiding, schulden op lossen en ontslag. 

Webcare 
In 2020 zetten we onze juridische hulp via webcare 
voort en bouwen we het uit naar andere sociale 
mediakanalen. Om dit mogelijk te maken, gebrui
ken we de applicatie van Obi4Wan. Deze applicatie 
filtert de gesprekken waarin het Juridisch Loket on
line wordt genoemd. Binnen Obi4Wan worden deze 
gesprekken uitgelicht en bestaat de mogelijkheid 
om direct te reageren. 

Intranet
Onze medewerkers werken verspreid over verschil
lende locaties in het land. Goede en bereikbare 
communicatie is daarom van belang om te zorgen 
voor verbinding van medewerkers met de organisa
tie en met elkaar. Intranet is een belangrijk com
municatiemiddel hiervoor. In 2019 zijn de factoren 
geanalyseerd die een rol spelen bij het gebruik van 
intranet door al onze medewerkers. Deze analyse 
helpt ons bij het formuleren van een eisenpakket 
waarmee we intranet beter kunnen laten aansluiten 
op de wensen en behoeften van de gebruikers. Dit 
eisenpakket wordt in 2020 verder vormgegeven en 
geïmplementeerd.

ICT
Voor 2020 staan binnen ICT een aantal punten 
centraal. Hieronder worden de onderwerpen 
puntsgewijs behandeld en geven we een toelich
ting op de plannen.

Versterken samenwerking
In de plannen van de minister staat dat er een 
betere samenwerking met partners in het sociaal 
domein plaats moet vinden. Als we met partners 
gaan samenwerken, heeft de beveiliging van onze 
ICTomgeving extra aandacht nodig. Op dit moment 
zijn wij afgeschermd voor externe gebruikers. De 
toekomstige samenwerking met partners en de 
eventuele bereikbaarheid voor klanten kan hierin 
verandering brengen. Om hierop voorbereid te zijn, 
stellen we een scenario op over hoe deze samen
werking functioneel en technisch vorm zou moeten 
krijgen. In 2020 willen we aandacht besteden aan 
de mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn, 
zonder de integriteit van onze eigen ICTomgeving 
in gevaar te brengen.

Pilots
Voor het deelnemen aan pilots in het kader van het 
Programma Rechtsbijstand is vanuit het Juridisch 
Loket een flexibele ICTinfrastructuur noodzake
lijk. Hierdoor gaan we in 2020 onderzoeken hoe 
we onze infrastructuur kunnen aanpassen, zodat 
technische mogelijkheden die de ontwikkeltijd van 
nieuwe software verkorten, inpasbaar zijn.

Mobiliteit 
In het verlengde van het huisvestingsplan, gaat ICT 
in 2020 onderzoeken hoe onze externe locaties 
zoals servicepunten, het beste voorzien kunnen 
worden van een werkende connectiviteit (werkplek 
en toegang tot onze data en software). Daarnaast 
onderzoeken we of en op welke manier we toegang 
kunnen verlenen aan partners op onze locaties.

Beveiliging
Om de data van onze medewerkers en klanten ex
tra te beschermen, zet de afdeling ICT in 2020 in op 
een sterke authenticatie en op het veilig uitwisselen 
van data met partners en derden. Denk hierbij aan 
het toepassen van beveiligde mailberichten.
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Door de decentrale uitvoering van veel wetgeving, zoals de lokale toegang tot de maatschappelijke zorg en 
vooruitlopend op de plannen van de minister, willen we in 2020 de contacten met de netwerkpartners in het 
sociaal domein intensiveren. Vaak gaat een juridisch probleem gepaard met andere problemen of vragen die 
niet direct op te lossen zijn met een juridisch advies. Om de klanten goed te helpen, onderzoeken we in 2020 
verdere mogelijkheden om samen met de ketenpartners klanten te helpen aan een antwoord. Ook werken we 
samen met partners in het kader van innovatie en voor de uitwisseling van kennis. 

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het Juridisch Loket werkt samen met het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. We worden betrokken bij 
overlegstructuren over en ingezet bij pilots over de 
mogelijke voorstellen van het ministerie over herin
deling van het rechtsbestel. 

Raad voor Rechtsbijstand
In het kader van het Programma werken we samen 
met de Raad voor Rechtsbijstand. 

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 op diverse vlakken betrokken bij 
verschillende projecten van de Rechtspraak. Voor 
2020 voeren we bijvoorbeeld in Heerlen verken

nende gesprekken over de inrichting van een Huis 
van het Recht, in samenwerking met de gemeente 
Heerlen. 

VNG
De samenwerking met de Vereniging Nederland
se Gemeenten verloopt voorspoedig. Niet alleen 
participeren we met hen in de pilot Gezamenlijke 
Dienstverlening op Locatie, maar ook in het Topbe
raad werken we samen. Tevens hebben we samen 
met hen een belangrijke rol in het Programma 
Rechtsbijstand. 

Advocatuur
Het Juridisch Loket blijft ook bouwen aan een goe
de relatie met de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Op regelmatige basis vinden constructieve over
leggen met elkaar plaats. Samen verkennen we op 

Informatielandschap
Vanuit het programma gaan eisen gesteld worden 
aan onze applicaties, maar ook vanuit onze mede
werkers komen wensen en eisen naar voren. Al 
deze wensen en eisen willen we in 2020 weergeven 
in een overzicht dat richting geeft aan en duidelijk
heid verschaft over de volgende activiteiten binnen 
de afdeling ICT:

1.  Het klantregistratiesysteem (Webtop). Dit sys
teem is in 2019 in productie genomen, maar in 
2020 voorzien we in nieuwe mogelijkheden, het 
aanpassen van de look & feel van dit systeem 
en het verbeteren van de compliance met de 
AVG.

2.  De Interaction client (CIC). Dit is onze tele
foonapplicatie waaraan in 2020 de nodige 
werkzaamheden te verwachten zijn. Door 
aanpassingen sluit dit systeem beter aan bij de 
bestaande en toekomstige wensen van onze 
gebruikers of het management.

3.  Het Management Informatie Systeem (MIS). 
In 2020 willen we extra bronnen aan het MIS 
toevoegen. Denk hierbij aan het ontsluiten van 
extra databronnen waaronder de gegevens 
uit de telefoonapplicatie, het HRsysteem 
of andere systemen. Ook willen we in 2020 

de mogelijkheden die het gebruik van open 
data voor het Juridisch Loket kunnen bieden, 
onderzoeken. Het gebruik van open data kan 
de samenwerking met (keten)Partners verge
makkelijken. Daarnaast gaan we in 2020 een 
upgrade uitvoeren van onze ICTomgeving ten 
behoeve van het MIS. Wat we eerst gaan onder
zoeken is of we deze upgrade uitvoeren in onze 
eigen omgeving of dit juist combineren met 
een overgang naar de Oracle Cloudomgeving. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze 
leverancier.

4.  Onze Multifunctionals (print en kopieer
apparaten) worden vervangen en vernieuwd in 
2020. 

5.  In 2020 nemen we maatregelen waarmee we 
de AVGcompliancy beter invullen. Hiervoor 
stellen we aanvullende maatregelen voor die 
we (na goedkeuring) implementeren.

6.  Gebruik van MS Teams. In 2019 zijn we op 
kleine schaal gestart met het gebruik van dit 
product. Op basis van een evaluatie van dit ge
bruik, plannen we in 2020 de verdere uitrol van 
het gebruik van MS Teams binnen het Juridisch 
Loket.  

Financiën
De minister vindt het belangrijk dat het Juridisch 
Loket nauw betrokken is bij de vernieuwing van het 
stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In 2020 
heeft de minister daarom de subsidierelatie tussen 
het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand 
naar ministerie van Justitie en Veiligheid verlegd 
en werken wij met nieuwe controle en verantwoor
dingsprotocollen. De verlegging geldt in ieder geval 
voor de duur van het programma Rechtsbijstand 
tussen 20192024. De programmaorganisatie van 
het Juridisch Loket zal door projecten proefonder
vindelijk toewerken naar een nieuwe manier van 
werken in het stelsel. De programmaorganisatie zal 
voor de projecten een (meerjarige) projectfinancie
ring aanvragen.

Met het terugbrengen van de onze reserves in 
voorgaande jaren blijven wij zoeken een gezonde 
vermogenspositie voor de bedrijfsvoering. Ook met 
het niet meer beschikken over een bestemmings
reserve voor investeringen zoeken wij in 2020 een 
meerjarige oplossing voor een (her)investeringen. 

Het inkoop en aanbestedingsbeleid zal verder 
geprofessionaliseerd worden en controlling van het 
inkoopproces is geborgd binnen onze organisatie. 
De meerjaren inkoopkalender is opgesteld en geeft 
op langere termijn weer welke inkooptrajecten te 
verwachten zijn met daaraan gekoppeld de beno
digde inzet van de inkoopteams, de adviseur inkoop 
en de kosten.

5.2  Samenwerking 
met ketenpartners
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welke wijze we elkaar nog beter dan nu het geval 
is, zouden kunnen aanvullen en versterken. Het Ju
ridisch Loket blijft graag investeren in deze prettige 
samenwerking.

UWV
De samenwerking tussen UWV en het Juridisch 
Loket wordt in 2020 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 
Vanaf de oprichting van het Juridisch Loket werken 
we al samen met de Sociaal Raadslieden, zowel op 
landelijk als op lokaal niveau.

Nationale Ombudsman en
Kinderombudsman
De samenwerking met de Nationale Ombudsman 
en de Kinderombudsman houdt in dat we weder
zijds klanten aan elkaar doorverbinden. Zo komen 
klanten daar met hun vraag terecht waar ze het 
best kunnen worden geholpen. 

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

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
De IND heeft in Nederland zeven loketten waar 
burgers 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
De student van nu is de werknemer van de toe
komst. Wij vinden het dan ook van belang dat het 
onderwijs op de opleidingsinstituten zoveel mogelijk 
aansluit bij de dagelijkse praktijk van het Juridisch 
Loket. De contacten met de HBO SJD, HBO Recht 
en de Faculteit Recht van de universiteiten zijn 
goed. We hebben met elkaar constructieve samen
werkingsafspraken over stageplaatsen en afstudeer
opdrachten gemaakt. Ook verzorgen we regelmatig 
voorlichting en scholing aan studenten.

Stichting de Clinic
Stichting de Clinic is een rechtswinkel in Amsterdam 
die gespecialiseerd is in intellectueel eigendom en 
ICTrecht. De samenwerking bestaat uit het weder
zijds doorverwijzen van klanten, de vermelding op 
elkaars website, de verspreiding van folders van de 
Clinic vanuit 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 consumentenkwes
ties. Ook trekken beide organisaties samen op 
als het gaat om een betere wettelijke regeling op 
het gebied van collectief actierecht in massa en 
strooischade.

Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
Het Juridisch Loket en het CBR zetten in 2020 
de samenwerking voort op het gebied van warme 
verwijzing van klanten met bijvoorbeeld vragen over 
de ontneming van het rijbewijs, hoge boetes en op
gelegde cursussen (LEMA, EMA en EMG). De klant 
komt hierdoor meteen bij de juiste afdeling van het 
CBR terecht. De afhandeling van vragen of bezwa
ren verloopt sneller en onze klant wordt optimaal 
geholpen.

De Fraudehelpdesk
Samen met de Fraudehelpdesk, een landelijk loket 
voor vragen en meldingen over fraude en oplich
ting, voert het Juridisch Loket in het komende jaar 
regelmatig gesprekken en wisselen beide partners 
informatie en signaleringen uit. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het Juridisch Loket werkt ook in 2020 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 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 internetaanko
pen, misleidende verkooptechnieken en energiele
veranciers. Periodiek vindt ook uitwisseling van en 
terugkoppeling over signaleringen plaats.

Spreekuurvoorziening Terneuzen 
Het spreekuur in Terneuzen is een belangrijke 
voorziening voor ZeeuwsVlaanderen. Het Juridisch 
Loket zet deze voorziening in 2020 dan ook graag 
voort.

Penitentiaire Inrichtingen (PI)
Het Juridisch Loket verzorgt spreekuren in verschil
lende Penitentiaire Inrichtingen (PI) in Nederland. 
Een gedetineerde kan op twee manieren in con
tact komen met het Juridisch Loket. Hij kan het 
09008020 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 doorver
wijzing naar een advocaat. Ook in 2020 zetten we 
de samenwerking met DJI voort. Verder verbeteren 
we de zichtbaarheid van onze dienstverlening in de 
PI door daar persoonlijk aanwezig te zijn en door 
flyers en posters te verspreiden.

Vreemdelingenbewaring 
Het detentiecentrum in Zeist zal op korte termijn 
worden gesloten. Het spreekuur in detentiecentra 
in het kader van vreemdelingenbewaring zetten we 
in 2020 voort op de locatie Rotterdam. Waar nodig 
verbeteren we deze verder om de kwaliteit van de 
dienstverlening van het Juridisch Loket aan vreem
delingen te kunnen blijven waarborgen.

Stichting Lezen en Schrijven
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. Onze juristen treffen 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 2020 steunt het Juridisch Loket de jaarlijkse 
actieweek van de Stichting Lezen en Schrijven.

Bibliotheken
Op landelijk niveau werken wij nauw samen met de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) in het kader van het 
Programma Rechtsbijstand. Deze organisatie is de 
partner in het bibliotheekveld. In 2020 wordt deze 
samenwerking voortgezet. Ook op lokaal niveau 
zijn er vanuit de vestigingen steeds meer contacten 
met lokale bibliotheken. Het gaat hier vooral om de 
samenwerking bij het inrichten van servicepunten. 
Voorbeeld is het servicepunt in de lokale biblio
theek in de Bijlmer, Almere Buiten en in Hoofddorp.
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indienen bij het ECC. Het Nederlandse ECC is 
aangewezen als contactpunt en verleent praktische 
bijstand aan consumenten. Deze uitbreiding van de 
taken zal in 2020 verder vorm krijgen en in dit kader 
zal ook overleg worden gehouden met de ACM en 
het ministerie van Economische zaken.

5.3.2 Capaciteit
De beschikbare capaciteit van het ECC om assis
tentie aan consumenten aan te bieden is 4.5 fte 
(een manager, drie juridisch medewerkers en een 
communicatiemedewerker). Daarnaast is 2 fte be
schikbaar voor het ODRcontactpunt (Online Dispute 
Resolution). Naar verwachting kan het ECC samen 
met het ODRcontactpunt in 2020 in totaal 4,5 fte 
inzetten voor de directe juridische dienstverlening. 

Gebaseerd op de cijfers die nu aanwezig zijn en 
de toenemende zichtbaarheid, verwacht het ECC 
in 2020 een stijging van minimaal 5% van zowel 
de informatieverzoeken en klachten. In de meer
jarenplanning van het ECC is eerder uitgegaan van 
cijfers die inmiddels reeds zijn overschreven. 

5.3.3 Samenwerking
Het ECC versterkt haar positie door strategische 
allianties en samenwerkingsverbanden aan te gaan 
met relevante partners op nationaal en internatio
naal niveau. Maar minstens zo belangrijk is het om 
samen te werken met andere organisaties in het ka
der van innovatie en voor de uitwisseling van kennis. 
In 2020 gaat het ECC de samenwerking met huidige 
stakeholders – waaronder de Autoriteit Consument 
en Markt, ConsuWijzer, SGC, Fraudehelpdesk, Con
sumentenbond, de media en onderwijsinstellingen 
 intensiveren en daarnaast strategische allianties 
aangaan met nieuwe relevante partners.

Door het signaleren van misstanden en het voor
stellen van verbeteringen, draagt het ECC bij aan 
een transparante en rechtvaardige interne markt. 

Ook in 2020 meldt het ECC signaleringen van 
misstanden bij betrokken autoriteiten. De herzie
ning van de CPCverordening EU 2017/2394 moet 
de samenwerking verbeteren tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die optreden tegen 
inbreuken binnen de Unie. Vooral wat betreft de ex
ternal alerts is er een belangrijke rol weggelegd voor 
het ECC vanaf januari 2020. De verordening voorziet 
in een systeem door instanties die de Commissie en 
andere bevoegde autoriteiten waarschuwen bij een 
redelijk vermoeden van een inbreuk. Het is de wens 
en verwachting dat het ECC deze signaleringsrol op 
zich kan en moet nemen. 

Hierbij zal de reeds bestaande online CPCECCMo
nitor gebruikt worden om de signalen over inbreu
ken op uniforme en gemotiveerde wijze te delen 
met de respectievelijke autoriteiten (waaronder 
ACM). Deze rol zal dan ook hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot een (nog) intensievere samenwerking van 
het ECC en de ACM.

Om buitenlandse collega’s en relaties kennis te 
laten maken met het Nederlandse systeem van o.a. 
alternatieve geschillenbeslechting worden werk
bezoeken, indien mogelijk, gecombineerd met een 
bezoek aan stakeholders. Andersom bezoeken onze 
juristen collega’s en stakeholders in het buiten
land om kennis te delen en ter verbetering van de 
dienstverlening.  

Het ECC werkt nauw samen met collega’s uit het 
netwerk. Dit is essentieel om de bemiddelingswerk
zaamheden te laten slagen. Ook voor de diverse 
promotieactiviteiten wordt er steeds vaker beroep 
op elkaars kennis gedaan en wordt in campagnes 
nauw samengewerkt.  Daarnaast werkt het ECCNet 
gezamenlijk aan projecten en zal het ECC in 2020 
een bijdrage blijven leveren aan publieke nationale 
en Europese consultaties over het consumenten
recht.

5.3.1 Ontwikkelingen
Een stijging van klantcontacten en de vraag naar 
de diensten van het ECC, vragen om een effici
ente inzet van capaciteit, toegankelijkheid en het 
bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Het ECC blijft zich inzetten om de dienstverlening 
toegankelijk te houden en legt daarom de nadruk 
op de online vindbaarheid en voorbeeldbrieven die 
het contact tussen consument en juridisch mede
werker verbeteren. De uitdaging hierbij is om zoveel 
mogelijk consumenten te assisteren ondanks de 
beperkte inzet van personeel en middelen.

De toenemende bezoekersaantallen van de website 
van het ECC tonen aan dat consumenten steeds 
vaker beroep doen op de expertise van het ECC. 
Naast de toename van internetaankopen in het 
algemeen en de daaraan gerelateerde consumen
tenklachten, leiden ook klachten in de toeristische 
dienstverlening en vervoer tot een stijging van 
vragen van gedupeerden. Het ECC houdt rekening 
met de volgende ontwikkelingen:

Ongekende stijging van online aankopen
Nederlandse consumenten kopen steeds meer 
goederen bij webshops uit andere Europese landen. 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2019 
gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 
miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de 
EU. Dat is 15% meer dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. Volgens het CBS zijn de aankopen bij 
Europese webwinkels in de afgelopen vijf jaar met 
meer dan 150 procent gestegen. 

Single Digital Gateway
Informatie over grensoverschrijdend wonen, stu
deren en werken is gefragmenteerd en moeilijk 
vindbaar. Dit is negatief voor de interne markt waar
door een verordening is opgesteld voor het creëren 
van een Single Digital Gateway (SDG). Deze SDG 

5.3  Europees Consumenten 
Centrum
Het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECCnet) zorgt voor gratis informatie en advies 
aan Europese consumenten over hun rechtspositie. In Nederland is de vestiging van het Europees 
Consumenten Centrum (ECC) 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 EUlidstaat, en doorverwijzing naar andere erkende instanties. Een unieke positie die het 
vertrouwen van de rechtzoekende in Europa vergroot.

In het kader van de optimalisering van de 
dienstverlening zal het ECC ook in 2020 een 
klanttevredenheidonderzoek uitvoeren onder 
consumenten. De reacties en bijbehorende 
waardering bepalen of onze betrokkenheid 
en interventie succesvol is geweest en welke 
verbeterpunten worden aangedragen. 

Aantal vragen en klachten
van 2014 – 2018:

2014 2015 2016 2017 2018

Vragen 2.067 2.170 3.038 3.197 4.369

Klachten 4.134 4.793 5.859 6.808 3.321

Het ECC is een 
autoriteit op 
het gebied van 
het Europees 
consumentenrecht

beoogt een online centraal punt in te stellen waar 
burgers en bedrijven alle relevante informatie, 
procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig 
hebben om van de interne markt gebruik te maken. 
Onder de assisterende/probleemoplossende dien
sten die op het nieuwe SDG een vermelding dienen 
te krijgen, valt in ieder geval het ODR contactpunt 
en het ECC. Het ECC onderzoekt in 2020 welke rol 
op Europees en nationaal niveau is weggelegd in 
het kader van deze verordening. 

Geoblocking 
Webshops in de EU mogen consumenten uit het 
buitenland niet langer blokkeren. Consumenten die 
toch op onlinegrenzen stuiten, kunnen een klacht 
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Voor een gedegen doorverwijzing van klanten is 
kennisdeling essentieel. Het ECC geeft om die re
den regelmatig presentaties en lezingen aan onder 
andere, de (nieuwe) medewerkers van het Juridisch 
Loket, over het Europees consumentenrecht, nieu
we wetgeving en gerechtelijke uitspraken. 

5.3.4 Promotie 

Het ECC viert in 2020 het 15jarig bestaan van het 
ECCnet. Een mijlpaal waarbij we in het jubileum
jaar uitgebreid zullen stilstaan en waarin netwerk 
breed uiteenlopende promotionele activiteiten 
worden georganiseerd om de behaalde successen 
op nationaal en internationaal niveau onder de 
aandacht te brengen. Intussen gaat het ECC door 
op de ingeslagen weg waarbij de focus ligt op de 
doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en 
het versterken van samenwerkingsverbanden met 
media, relevante stakeholders en partners. 

Doelgroep
Het pr. en communicatiebeleid van het ECC richt 
zich primair op Europese consumenten en secun
dair op partners en stakeholders. 

Positionering
Het 15jarig bestaan van het ECCNetwerk is hét 
aangewezen moment om de huidige positionering, 
missie, visie en kernwaarden van ons netwerk onder 
de loep te nemen. Onze organisatie is continu 
onderhevig aan externe en interne veranderingen. 
Deze veranderingen vragen niet alleen om de juiste 
organisatie en dienstverleningsmodellen maar ook 
een eigentijdse visie, missie en positionering. In 
2020 wordt onderzocht of de huidige positionering 
van het ECCNet nog aansluit bij maatschappelijke 
en juridische ontwikkelingen en indien nodig zal 
deze worden aangescherpt of vernieuwd. 

Innovatie en ontwikkeling
Om de voortdurende toename van consumenten
vragen en klachten het hoofd te kunnen blijven 
bieden, zal het ECC ook in 2020 een constante 
focus hebben op het bedenken van slimme com
municatieoplossingen en het implementeren van 
innovatieve (online) technologieën die de werkdruk 
van medewerkers beperken. Dit kan door de zelf
redzaamheid van de consumenten te bevorderen 
zodat ze minder een beroep doen op de experti
se van onze juristen. Daarnaast kan dit ook door 
het uitbreiden of optimaliseren van systemen die 
helpen om werkprocessen efficiënter in te richten. 

Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor de com
plexe bemiddelingstrajecten waarbij de juridische 
deskundigheid van de medewerkers onontbeerlijk 
is. Dat doen we binnen de beperkte (financiële) 
mogelijkheden. 

Web optimalisatie 
In de online informatievoorziening heeft de web
site van het ECC een onmisbare rol. De website 
stimuleert de zelfredzaamheid van de consument 
en is ontwikkeld volgens de toptakenmethodiek die 
uitgaat van de gedachte dat consumenten met een 
specifiek doel op de website komen, om een taak 
uit te voeren. De taken die het meest relevant zijn 
voor consumenten zijn dusdanig geprioriteerd en 
hebben een prominentere rol op onze website. In 
2020 onderzoekt het ECC of deze methodiek nog 
aansluit bij het (zoek)gedrag van de consument 
en op welke wijze de website verder kan worden 
doorontwikkeld. 

Zoekmachineoptimalisatie
Een goede vindbaarheid van de website van het 
ECC Nederland in zoekmachines is essentieel om 
Nederlandse consumenten te bereiken en kennis 
over te dragen. In 2019 is onderzocht welke verbe
terpunten er zijn ten aanzien van de ranking van 
onze website in zoekmachines. Hieruit is gebleken 
dat het doorvoeren van kleine technische aanpas
singen, een aanzienlijke invloed kunnen hebben op 
de gebruikerservaring en prestaties in de orga
nische zoekresultaten. Deze wijzigingen worden 
in samenwerking met een onlinebureau in het 
nieuwe verslagjaar doorgevoerd. Daarnaast wordt 
er structureel gekeken naar het optimaliseren van 
bestaande en het aanbieden van nieuwe relevante 
content. Door op het zoekgedrag van consumenten 
te anticiperen kan het ECC positieve resultaten in 
zoekmachines genereren.

Contentstrategie
De content strategie van het ECC is toegespitst op 
het creëren en delen van content die tegemoet
komt aan de behoefte van consumenten. Onze con
tent strategie zorgt er tevens voor dat de expertise 
van het ECC inzichtelijk is voor externe stakehol
ders. Zo dragen wij bij aan het verwerven van onze 
autoriteitspositie op het gebied van het Europees 
consumentenrecht. 

Sociale media
Het ECC zet sociale media in om kennis en informa
tie over te dragen en als een dienstverleningskanaal 
om consumenten van juridisch advies te voorzien. 
Net als voorgaande jaren blijft het ECC inspelen op 
trends en ontwikkelingen. In 2020 worden tevens de 
mogelijkheden verkend om een samenwerking met 
influencers tot stand te laten komen. 

Online reputatiemanagement 
Dankzij het geavanceerde monitoringssysteem OBI
4Wan heeft het ECC kennis van wat er in het digitale 
landschap over onze organisatie wordt geschreven. 
De Brand monitor filtert de gesprekken waarin het 
ECC wordt genoemd en maakt het mogelijk om 
accuraat te reageren en in gesprek te gaan met 
externe stakeholders op plekken waar dat nodig is. 
In 2020 onderzoekt het ECC hoe we onze reputatie 
optimaal kunnen managen om te voorkomen dat 
een simpele klacht snel uitmondt in een crisis wat 
uiteindelijk zelfs kan leiden tot reputatieschade. 

Persbeleid 
De strategische keuzes voor een proactief pers
beleid en het intensiveren van pers en mediacon
tacten hebben de afgelopen twee jaar zijn vruchten 
afgeworpen. Media doen regelmatig en in toene
mende mate een beroep op de juridische expertise 
van het ECC. De ingeslagen weg wordt in 2020 
verder voortgezet. Het ECC blijft investeren in het 
aangaan en onderhouden van duurzame mediacon
tacten en streeft ernaar om dé gesprekspartner en 
expert te zijn in consumentenprogramma’s op de 
radio en tv. 

Beurzen en events 
Het ECC geeft in 2020 net als voorgaande jaren 
voorlichting op diverse events van Europe Direct 
Xtra. Met onze participatie ondersteunen we de 
voorlichtingscampagnes van Europe Direct, delen 
we onze expertise over grensoverschrijdende con
sumentengeschillen en promoten we de dienstver
lening van het ECC. Door krachten te bundelen met 
Europe Direct genereren we een groter bereik en 
platform voor de gezamenlijke boodschap: Dit doet 
Europa voor jou!  

Europees Consumenten Centrum Nederland

Daarnaast informeren wij de juridisch medewerkers 
van het Juridisch Loket over nieuws met betrekking 
tot consumentenrecht en Europese wetgeving. In 
2020 blijven we de mogelijkheid bieden om lezin
gen als gastsprekers te organiseren, bijvoorbeeld 
voor nieuwe medewerkers. Juridisch adviseurs van 
het Juridisch Loket verwijzen mensen vaak naar ons 
door en wij vinden het daarom belangrijk en nood
zakelijk om hen op de hoogte te houden van rele
vant nieuws en informatie. Juridisch adviseurs zullen 
ook worden geïnformeerd via intranet(nieuws)
berichten. 

Voorts onderzoekt het ECC of er nog aanvullende 
mogelijkheden zijn om onze organisatie bij stake
holders onder de aandacht te brengen. 

Online Dispute Resolution (ODR)
Sinds 2017 is het Nederlandse ECC ook verant
woordelijk voor het Nederlandse ODRcontactpunt. 
Het ODRcontactpunt profiteert hierbij volledig van 
de kennis en ervaring van het ECC in het buitenge
rechtelijk oplossen van geschillen en van de erva
ring met specifieke ondernemingen. Verder is goed 
contact en samenwerking met de ADR (Alternative 
Disruptive Resolution) organisaties onontbeerlijk. 

De workflow van het ECC en die van het ODRcon
tactpunt zijn weliswaar gescheiden, maar ze zijn 
sterk met elkaar verweven vanwege de aard van de 
werkzaamheden. Waar nodig worden zaken van het 
ECC en het ODRcontactpunt aan elkaar overge
dragen. 

Onlineondernemers moeten een eenvoudig toe
gankelijke link naar het platform voor onlinegeschil
lenbeslechting (ODR) op hun website opnemen. 
Wanneer zij niet aan deze plicht voldoen kan het 
ODRcontactpunt dit signaleren naar de handha
vende autoriteiten. Verder zal het ODRcontact
punt samen met de EUcollegacontactpunten de 
Europese Commissie initiatieven aanbieden voor 
de verdere ontwikkeling van het platform en het 
gebruik hiervan. In dit kader zullen aanbevelingen 
en ‘best practices’ worden gedeeld. 
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Toelichting exploitatie 
inschatting Jaarplan
Het Juridisch Loket wordt gefinancierd uit publieke 
middelen. Dit vraagt zorgvuldige en verantwoorde 
besteding van onze middelen. Het financiële beleid 
is daarom gericht op goed rentmeesterschap. 

Voor het jaar 2020 realiseert het Juridisch Loket 
een neutrale inschatting van de exploitatiekosten. 
In de exploitatie inschatting zijn enkele meerjarige 
projectsubsidies van/of via het ministerie voor Jus
titie en Veiligheid opgenomen. Verantwoording op 
deze meerjarige projectsubsidies vindt pas plaats 
bij afronding van het project. In onze voortgangs
rapportages nemen we tussentijds wel de voort
gang van de werkzaamheden op.  

De uitgaven ten behoeve van inzet van mensen en 
middelen zijn zover mogelijk ingeschat op basis van 
het verbeteren en in stand houden van de totale 
bedrijfsvoering. Ook besteding van enkele project
subsidies zijn opgenomen in de uitgaven. Waar 
nodig vinden de komende jaren (her)investeringen 
plaats op de vestigingen. Wij achten dit noodzake
lijk voor het optimaal kunnen functioneren van onze 
medewerkers en het juist kunnen bedienen van 
onze klanten. In de exploitatie inschatting zijn deze 
noodzakelijke verbeterings en vervangingsinveste
ringen nog niet opgenomen.  

Met het verleggen van de subsidierelatie van de 
Raad voor Rechtsbijstand naar het ministerie voor 
Justitie en Veiligheid, streven we in 2020 naar een 
meerjaren financiering voor huisvesting en andere 

investeringen. Het beschikken over de juiste be
stemmingsreserves voor investeringen zou hierbij 
goed aansluiten op onze behoefte voor een goede 
bedrijfsvoering. 

De projectsubsidies voor het Europees Consumen
ten Centrum (ECC) gefinancierd vanuit ministerie 
voor Justitie en Veiligheid en Europese Unie en het 
ODRcontactpunt dat uitsluitend is gefinancierd 
vanuit het ministerie voor Justitie en Veiligheid, zijn 
integraal opgenomen in het jaarplan. Beide project
subsidies vallen buiten de reguliere activiteiten van 
het Juridisch Loket.
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