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1. Inleiding 

 

Hierbij presenteren wij u het beleidsplan van Stichting Rechtswinkel Leeuwarden. Het idee voor een 

rechtswinkel in Leeuwarden is in het najaar van 2016 ontstaan bij de rechtenstudenten Sanne 

Rodenboog en Lyanne Gaastra. Paul Andela sloot aan en na een voorbereidingsperiode van driekwart 

jaar heeft de rechtswinkel in juli 2017 haar deuren geopend. Sinds de oprichting heeft de rechtswinkel 

een groot aantal mensen geadviseerd. Inmiddels bestaat de rechtswinkel uit negen medewerkers, 

allemaal studenten Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen die zich op vrijwillige basis 

inzetten om iedereen die bij ons komt kosteloos te adviseren. 

 

Het werken bij de rechtswinkel biedt de Leeuwarder studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen de 

mogelijkheid om in hun eigen woonplaats juridische werkervaring op te doen. Op deze manier willen wij 

een bijdrage leveren aan de studiestad Leeuwarden. 

 

In dit beleidsplan geven wij inzicht in de werkzaamheden en de financiën van de stichting, en 

presenteren wij de doelstellingen voor het aankomende jaar. 
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2. De werkzaamheden van de stichting 

 

2.1 Doelstelling 

De doelstelling van Rechtswinkel Leeuwarden is het kosteloos bieden van juridische informatie en advies 

aan iedere inwoner van de provincie Friesland die een juridisch vraagstuk aan de Rechtswinkel voorlegt. 

Daarnaast bestaan de taken van de Rechtswinkel uit voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht 

op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te 

verlenen bescherming van belangen van rechtzoekenden. Rechtswinkel Leeuwarden heeft geen 

winstoogmerk en draait volledig op de inzet van vrijwilligers. 

 

2.2 De eerste vijf maanden 

De rechtswinkel heeft in juli 2017 haar deuren geopend. In de eerste vijf maanden na de opening heeft de 

rechtswinkel 69 mensen geadviseerd en ondersteund op juridisch gebied. Een groot deel van de cliënten 

is inwoner van Leeuwarden, maar ook vanuit andere delen van de provincie (en zelfs enkele mensen uit 

een ander deel van Nederland) weten mensen de rechtswinkel te vinden. Onze cliënten komen bij ons 

langs tijdens onze openingstijden, bellen ons, sturen een e-mail, vullen het daarvoor bestemde formulier 

op onze website in of nemen contact met ons op via sociale media. Vaak geven zij aan een afspraak te 

maken, omdat zij persoonlijk contact prettig vinden. Het persoonlijke contact heeft voor de studenten die 

bij ons werken als voordeel dat het vaak leuk en leerzaam is. Hieronder vindt u een overzicht van de 

uitgaande adviezen sinds de oprichting (van juli tot en met december). 

 

Overzicht gegeven juridisch advies 

RECHTSGEBIED AANTAL ZAKEN 

Huurrecht 20 

Privaatrecht algemeen 16 

Arbeidsrecht 12 

Personen- en familierecht & erfrecht 6 

Strafrecht 6 

Bestuursrecht 5 

Burenrecht 2 

Auteursrecht 2 
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De verhoudingen tussen de rechtsgebieden komen in grote lijnen overeen met wat wij voor de oprichting 

hadden verwacht. Bij de categorie huurrecht komen wij veel zaken tegen waarbij de verhuurder teveel in 

rekening brengt voor zijn diensten. Bij de categorie arbeidsrechtszaken kan men denken aan een geschil 

over de uitbetaling van achterstallig loon of het aantal werkuren. Bij de categorie personen- en 

familierecht gaat het vaak om problemen die ontstaan na een echtscheiding die aan ons worden 

voorgelegd. Het is overigens ook bij deze rechtsgebieden zo dat er veel variatie is in de zaken die bij ons 

binnenkomen. Dit maakt dat het werk  voor de studenten zeer leerzaam is. 

 

Het aantal vragen dat er per week aan de rechtswinkel wordt voorgelegd blijft stijgen. Dit heeft uiteraard 

te maken met het feit dat de rechtswinkel pas een halfjaar is geopend en de naamsbekendheid toeneemt. 

In het vervolg van dit beleidsplan zal naar voren komen hoe wij het bereik van de rechtswinkel verder 

willen vergroten en hoe wij de uitbreiding goed willen opvangen, en daarmee de kwaliteit van het 

juridische advies willen waarborgen. 

 

2.3 Structuur 

Hieronder zetten wij kort uiteen hoe de structuur van de stichting er op dit moment uitziet. 

 

2.3.1 Het bestuur 

Het bestuur van Rechtswinkel Leeuwarden bestaat op dit moment uit vier leden. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Binnenkort wordt er nog en een bestuurslid 

aangenomen, zodat het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 

twee algemene bestuursleden. 

 

Voorzitter 

De voorzitter is algemeen aanspreekpunt, onderhoudt externe contacten, leidt vergaderingen en 

voert samen met de secretaris of de penningmeester de evaluatiegesprekken met de nieuwe 

medewerkers. 

 

Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda, het opstellen van het 

spreekuurrooster, houdt afmeldingen voor de activiteiten bij en kan samen met de voorzitter de 

evaluatiegesprekken met de nieuwe medewerkers afnemen. Op het moment dat de voorzitter afwezig 

is kan de secretaris de taken van de voorzitter overnemen. 
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Penningmeester 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën zoals rekeningen en declaraties, het 

deponeren van het jaarverslag en het opstellen van de begroting, houdt zich bezig met het 

binnenhalen van subsidies en fondsen, heeft het laatste woord over de uitgaven en kan samen met de 

voorzitter de evaluatiegesprekken met de nieuwe medewerkers afnemen. Op het moment dat de 

voorzitter afwezig is kan de penningmeester de taken van de voorzitter overnemen. 

 

Algemene bestuursleden 

Algemene bestuursleden zijn net als de voorzitter, secretaris en de penningmeester verantwoordelijk 

voor het beleid van de rechtswinkel. 

 

2.3.2 Vertrouwenspersoon 

Tot de vertrouwenspersoon kunnen de medewerkers zich wenden als zij ergens mee zitten en 

daarover liever niet meteen contact opnemen met het bestuur. Dit kan om persoonlijke dingen gaan, 

maar ook bijvoorbeeld op- en aanmerkingen over de organisatie en dagelijkse gang van zaken van de 

rechtswinkel. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met de informatie om, en zoekt samen met 

de medewerker naar een oplossing voor het probleem, mocht dat zich voordoen. De 

vertrouwenspersoon wordt gekozen uit de medewerkers. Meike de Groot is op dit moment de 

vertrouwenspersoon. 

 

2.3.3 Algemene Medewerkers Vergadering 

De stichting heeft een Algemene Medewerkers Vergadering, waarin elke medewerker zitting heeft. 

 

2.3.4 Raad van Advies 

De Raad van Advies bestaat uit een aantal personen die actief zijn op het werkveld en oud-

bestuursleden. De Raad van Advies ontvangt de notulen van de bestuursvergaderingen en de 

algemene medewerkervergadering. De Raad van Advies houdt toezicht op de doelrealisatie van de 

stichting en adviseert het bestuur waar nodig. De Raad van Advies komt tweemaal per bestuursjaar 

samen met het bestuur. De Raad van Advies bestaat op dit moment uit de volgende personen. 

 

- Mevr. Theda Heijs (Huurteam Leeuwarden) 

- Dhr. Dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar (Rijksuniversiteit Groningen) 

- Mevr. mr. Ineke Grijpma (De Haan Advocaten & Notarissen) 
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2.4 Samenwerkingen 

2.4.1 Huurteam Leeuwarden en Huurdersplatform Nieuw-Elan 

De ruimte waarin wij gevestigd zijn, is van Huurteam Leeuwarden en Huurdersplatform Nieuw-Elan. 

Met Huurteam Leeuwarden hebben wij een nauwe samenwerking. De rechtswinkel ondersteunt hun 

met het geven van advies over het huurrecht. Het Huurteam stuurt vragen die zij toegestuurd krijgen 

soms naar ons door. Daarnaast schrijven wij stukken over huurrecht die zij bijvoorbeeld kunnen 

gebruiken op hun website. Het huurteam heeft op haar beurt veel praktijkervaring op het gebied van 

huurzaken. Wij vragen daarom geregeld hoe zij tegen een bepaalde situatie aankijken. 

 

2.4.2 De Haan Advocaten & Notarissen 

De Haan Advocaten & Notarissen is voor ons altijd bereikbaar in geval van twijfel over een uit te 

brengen advies. Ook evalueren zij de door ons uitgebrachte adviezen. Eens per maand komt onze 

huisadvocaat op bezoek om de uitgebrachte adviezen te bespreken. Op deze manier spelen zij een 

belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van het juridische advies. Daarnaast zit er een 

advocaat van dit kantoor in de Raad van Advies van de rechtswinkel. 

 

2.4.3 Rijksuniversiteit Groningen 

Het werken bij Rechtswinkel Leeuwarden is inmiddels een praktijkvak aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. De studiepunten die hiermee worden verdiend zijn terug te vinden op het diploma van de 

bachelor of de master Rechtsgeleerdheid. Daarnaast ondersteund de universiteit ons onder andere 

doormiddel van het leveren van een financiële bijdrage. 

 

2.4.4 Anker & Anker Strafrechtadvocaten 

Bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten kunnen wij terecht op het moment dat wij een vraag hebben 

die betrekking heeft op het strafrecht. Daarnaast mogen wij hen noemen in het Comité van 

Aanbeveling. 

 

2.4.5 Leeuwarden Studiestad 

Leeuwarden Studiestad maakt reclame voor ons om bij te dragen aan onze bekendheid onder de 

Leeuwarder studenten. Onlangs wij samen met Leeuwarden Studiestad en Huurteam Leeuwarden een 

voorlichting georganiseerd voor verhuurders van studentenkamers. Mogelijk krijgt dit een vervolg met 

voorlichting voor de studenten van de hogescholen in Leeuwarden. 
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3. Financiën 

 

3.1 De wijze waarop de stichting gelden genereert voor de uitvoering van de 

doelstelling 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, subsidies, verkrijgingen 

krachtens schenking, revenuen van haar vermogen, legaten of erfstelling en alle overige middelen die 

op wettige wijze worden verkregen. De voornaamste inkomstenbronnen bestaan uit een startsubsidie 

van de gemeente Leeuwarden en een financiële bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen aan de 

rechtswinkel. Daarnaast hebben wij een financiële bedrage gekregen van de heer Wim Anker. 

Binnenkort zullen wij verschillende fondsen aanschrijven om onder andere voorlichting op scholen 

mogelijk te maken. 

 

3.2 Het beheer van het vermogen van de stichting 

De stichting zal een zodanig vermogen aanhouden als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de 

continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het eigen vermogen van de 

bestuurders en het vermogen van de stichting zijn strikt gescheiden. De voorzitter, secretaris en 

penningmeester hebben alle drie toegang tot de bankrekening van de stichting. Hierdoor hebben 

meerdere bestuursleden direct zicht op het beheer van het vermogen. Daarnaast legt penningmeester 

na afloop van het boekjaar verantwoording af over het financiële beleid. Op de volgende pagina treft u 

de balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2017 aan. 

 

3.3 De besteding van het vermogen van de stichting 

Op dit moment betalen wij voor het gebruik van het pand maandelijks een gebruikersvergoeding aan 

Huurdersplatform Nieuw Elan. Daarnaast  betalen wij abonnementskosten voor telefoon- en 

internetdiensten. Een grote eenmalige investering zijn twee laptops die wij hebben aangeschaft. 

Verder worden er kosten gemaakt voor bijvoorbeeld de organisatie van de huisadvocaat- en thema-

avonden, en de aanschaf van promotiemateriaal en benodigde kantoorartikelen. 
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Boekjaar 2017 

 Eindsaldo (Debet) € Eindsaldo (Credit) € 

Balans     

010 Bedrijfsinventaris 950.58   

020 ING Bank: 0007 9877 78 4002.58   

025 Nog te ontvangen bedragen 1000  

030 Eigen vermogen   5953.16 

      

    

Balanstotaal 5953.16 5953.16 

      

      

Resultatenrekening     

400 Algemene kosten 157.07   

410 Huur bedrijfsruimte 100   

420 Telefoon- en internetkosten 259.08   

430 Afschrijving inventaris 86.42   

      

800 Overige opbr. / giften   250 

810 Subsidies  6306.00 

   

      

Resultaat 5953.43  
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4. Doelstellingen 

 

4.1 Het bereik van de rechtswinkel vergroten 

Een belangrijk doelstelling van het bestuur is realiseren van het geven van voorlichting op scholen. 

Hierbij denken wij met name aan het geven van voorlichting aan hogerejaars studenten van 

middelbare scholen, voordat zij op kamers gaan wonen. Door voorlichting over hun rechten en 

plichten kunnen veel problemen worden voorkomen die zij anders als studenten van de hogescholen 

tegenkomen. 

Daarnaast willen wij de naamsbekendheid van de rechtswinkel laten toenemen, en op die manier het 

bereik van de rechtswinkel vergroten. De rechtswinkel is op dit moment een halfjaar geopend. Door 

het genereren van publiciteit is er op dit vlak dus nog veel mogelijk. Het is daarbij wel belangrijk dat de 

rechtswinkel de toename aan vragen ook aankan. Hier komen wij in de volgende paragrafen op terug. 

 

4.2 De toekomst van de rechtswinkel waarborgen 

Het huidige bestuur blijft aan tot december en heeft zich ten doel gesteld de rechtswinkel daarna zo 

toekomstbestendig mogelijk over te dragen. Daarvoor moet op een aantal gebieden het één en ander 

worden geregeld. Het bestuur informeert zich op dit moment over de mogelijkheden. Hieronder gaan 

wij in op de sollicitaties, toezicht op de stichting en het systeem van commissies. 

 

4.2.1 Sollicitaties 

De sollicitatiegesprekken met de nieuwe medewerkers worden afgenomen in de aanwezigheid van 

het voltallige huidige bestuur. Hoe wij de aanstelling van nieuwe bestuursleden gaan regelen is iets 

waar wij ons op dit moment op beraden. Hierbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid dat deze 

door het zittende bestuur worden benoemd of door de medewerkers worden gekozen op een 

Algemene Medewerkers Vergadering, maar ook andere mogelijkheden zijn denkbaar. De voorkeur 

gaat ernaar uit dat de nieuwe bestuursleden al bij ons actief zijn als medewerker, voordat zij 

bestuurlid worden. 

 

4.2.2 Organen 

De stichting bestaat op dit moment uit een bestuur, een Algemene Medewerkers Vergadering en een 

Raad van Advies. Het bestuur heeft op dit moment bijna alle zeggenschap. Wij denken dat dit niet de 

meeste waarborgen biedt dat er een goed beleid wordt gevoerd. Daarom overwegen wij de Raad van 

Advies meer bevoegdheden te geven. Een andere mogelijkheid is een Raad van Toezicht in het leven 

te roepen met enige zeggenschap. 
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4.2.3 Commissies 

Om de rechtswinkel met de verwachte uitbreiding bestuurbaar te houden zullen wij op korte termijn 

het commissiesysteem invoeren. De commissies nemen het bestuur taken uithanden. Naast dat het 

werken met commissies praktisch is, is het ook leuk voor de medewerkers om op een andere manier 

bij de rechtswinkel betrokken te zijn. Hierbij denken wij aan een financiële commissie, een 

publiciteitscommissie en een vormingscommissie. 

 

Financiële commissie 

Een financiële commissie draagt zorg voor de uitvoering van de taken welke vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de penningmeester. Een taak die met name aan deze commissie kan 

worden overgelaten is het aanschrijven van fondsen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de 

penningmeester. 

 

Publiciteitscommissie 

Een publiciteitscommissie draagt zorg voor de p.r. van de Rechtswinkel. De publiciteitscommissie kan 

worden voorgezeten door een algemeen bestuurslid. 

 

Vormingscommissie 

Een vormingscommissie draagt zorg voor de scholing van de medewerkers en het evalueren van de 

uitgebrachte adviezen, voordat zij naar de huisadvocaat worden opgestuurd. De vormingscommissie 

kan worden voorgezeten door een algemeen bestuurslid. 
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5. Dankwoord 

 

Rechtswinkel Leeuwarden zou niet bestaan zonder de mensen met wie wij samenwerken. Hierbij 

willen wij mensen van Huurteam Leeuwarden, Bewonersplatform Nieuw Elan, De Haan Advocaten & 

Notarissen, de Rijksuniversiteit Groningen en Anker & Anker Strafrechtadvocaten bedanken. Ook 

bedanken wij de gemeente Leeuwarden voor de subsidie. 

 

Oprichters en eerste bestuur: 

Voorzitter: Sanne Rodenboog 

Penningmeester: Paul Andela 

Secretaris: Lyanne Gaastra 

Algemeen bestuurslid: Theunis Andela 


