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orziening voor rechtshulP’?
0
Wat is een #
In het huidige stelsel kunnen mensen met een laag
inkomen en juridische problemen zich meklen
hij Het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is een
onafhankelijke stichting met
en nern servlcepunrenver5P1d over Nederland
gefinancierd door de Raad voor RecbtsbilStand en het
ministerie van Justitie en veiligheid. Het loket biedt
gratis eersteliltishulP in de vorm van informatie
orVerWijZiflgoP locatie, per mail en
advies en 0
per telefoon. Naast Het Juridisch Loket bieden
ookandere nationale en lokale partijen eerstelijns
juridische hulp aan burt5: zoals gemeenten.
sociaal talslieden, vakoonden, wiivctsitOiten en
we1zijnsinStQ11ing0t
Mensen met een laag inkomen die Het juridisch
Loket niet binnen maximaal (rdn uur kan helpen.
kunnen sechtSbiistafld aanvragen in de vormvan
bijstand door een mediator of een advocaat. De Raad
voor RechtSbilSt regelt dit op basis van de Wet
op de gChtsbijstand (Wtb).Rechtsbiistand door
mediatols en advocaten is een vorm van tweede
IijnshUlP. Mensen met weiniginkOmen euverflIOfl
krijgen de kosten voor deze tweedelijashulP vergoed.
Dit heet ‘gesubsidieerde rechtsbijStand’.
op basis van onderzoeken en sprekke11 met
ofessionals heeft de minister voor Rechts1
p
bescherming de contouren gerchetst voor een nieuw

Het ministerie van Justitie en
Veiligheid wil samen met belang
hebbenden zoals advocaten,
mediators, sociaal raadslieden,
gemeenteambtenaren en
medewerkers van itvoeringS
organisaties denken over een
herziening van het stelsel voor
gesubsidieerde rechtsbijStand. In
maart 2019 vroeg het ministerie
De Argumeflteflfaek hierbij te
helpen, specifiek op één onderdeel
van een nieuw stelsel, te weten
Leen Laagdrempelige voorziening
voor rechtshulP’.

inleiding

Wat staat er In dit boek?
Dit boek eft antwotd op de vraagt ‘Welke doelen
heeft de overheid met een voorziening voer laagd rem
pelige rechtshulP en we Ure opties onderscheiden we om
deze tereoliSerefl?’
Hoofdstuk t geeft een overzicht van zes hoofd
doel-en die de overheid nastreeft met een nieuwe
eersteIiooT voor burgers die juridische
hulp zoeken. Deze boofddOelen vaUenu1teQt in
negentien specifiekese doelen.
De negentien doelen Zfl onmogelijk allemaal te
verenigen- sommige doelen ewrenSatoning op
met andere doelen- Dit maakt het complex om een
orzieningvoot yechtshulp uit te denken. De ‘beste’
0
y
inrichting van een toekomstige orzieningiS mede
afhankelijkvafl hetWicht datbeStUUtders,’e0ll
vertegenwoordigers Ian
0
ghebbe
0
nden toekennen
aan de doelen.
ovedeflen andere
Om een ed rsprektus
belanghebbenden te voeden staan in hoofdstuk 2
vier mogelijke opties voor een laagdrelflpelige voor
zleningvvor rechtshulp op hoofdlijnen beschreven.
Deze vier opties zijn bewust scherp neergezet. zodat
de opties duidelijk onderscheidend van elkaar zijn
zonder door te schieten in ‘IuchtfietsetW: elk van de
opties is voorstelbaar en uitvoerbaar.

• Welke diensten biedt de vrziening aan burgers
en via welke kanalen?
• opwelke doeigroepenricht voOrzieningZic
• lIne komen burgers bij de voorziening terecht?
• Welke rollen spelen het Rijk en gemeenten bij de
voorziening

stelsel voor subsidieetde ehtsbijstafld. Hieronder
valt ook ‘een laagireïnpelige voorziening voor
rechtshUlP. Hoe kunnen WO de voorziening toegan
Itelijker, elmatiget en doeltreffender inrichten?
Een ‘voorziening voor rechtshUlP’ gaat alleen over
de organisatie van eerstelijn$hUIP aanburgets die
juridische hulp zoeken. ‘Rechtshulp’ vatten we breed
op enkan gaan van het verstrekken van juridische
informatie tot het adviseren over, of wrhelpen van,
concrete juridische problemen. Bij het nadenken over
0
n5vo0r
5
zienh1g spelen allerlei
een nieuwe telj
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Doelen

t

Het overzicht bevat geen doel om te bezuinin op
de totale kosten voor rechtshulp. In 2017 is in het
regeerakkoord aesproken het stelsel voor rechtsbijstand binnen de bestaande budgettaire kaders
te herzien. Concreet gaat het dan om een bedragvan
409 miljoen euro per jaar, Bezuinigen op dit bedrag
is geen deel van beleid, doelmatiger verken vel.

Voor het overzicht hebben ‘.ve de doelen geordend In
drie groepen:
• doelen over de toegankelijkheid van (rechts)hulp
• doelen over de doeltreffendheid van (rechtslhulp
• doelen over de doelmatigheid van (rechts)hulp

Deze deelvraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
Uit beleidsstukken blijkt dat de huidige eerste
lijnsvoorziening voor rechtshulp op meerdere punten
beter kan. Ervaringen uit de praktijk die tijdens onze
denksessies naar boven kwamen, bevertigen dit.
Er is dus veel te wensen snor een Iaagdrempeligc
voorziening voor rechtshulpl
In dit hoofdstuk zetten we de verschillende
wensen op een rij. We deen dit in de vorm van
doelen snor de voorziening, Sommi doelen staan
op spannen voet met elkaar, Het is dus de vraag of
alle doelen met elkaar zijn te verenigen.

Welke doelen heeft de overheid
met een voorziening voor
LaagdrempeLige rechtshuLp?

Hoofdstuk 1
DoeLen

9

10

overzicht van molijke doelen. Sommige
doelen hebben specifiek betrekking op
rechtshulp oftewel jusidische hulp. Andere
doelen gaan over bredere hulp, zoals het
terugdrsngenvan problematische schulden.
waar juridische hulp onderdeel van kan zijn.
In dit laatste val formuleren we dit als
‘(rechts)hulp’
De doelen zijn geosdend in drie groepen:
toegankelijkheid, doeltreffendheid en
doelmatigheid. Binnen deze groepen onder
scheiden we zes hoofddoelen (vetgednikte
zinnen) met negentien onderliggende doelen.

Op deze icaart staat wat de overheid wil
bereiken met een laagdrempeli voor
ziemngvoor rechtshulp. De kaart geeft een

Doelenkaart

j

Doelmatigheid

Ø

Doeltreffendheid

Naareen laagdrempellge voorzienIng voorrechtshulpin Nederland

Welke doelen
heeft de overheid met een
laagdrempelige voorziening
voor rechtshulp?

Toegankelijkheid

..

Doelen

00

0 Hetaanbod voor(isrchts)hulp overlapt minder en sluitbeter op elkaaraan.
‘0 Professionals die rechtshulp of aanverwante diensten bieden werken meeren beter dan nu namen
Minderburgers dan nu doen beroep op gesubsidieerde rechtshulp als lchtrrevormen van hulpvoLstaan.
‘0 Burgers krijgen kwolitatief goede rechtohuig tegen lagere uitvoeringskosten voerde overheid.
‘0 Problemen en conflicten van burgers escaleren minder vaak, met als gevolg lagere kosten.

Burgers leujgenefficiënlere rehtshulp

1 Burgers krijgen bij (juridische) vragen riformutle en advies dle ze beter begrijpen en gebruiken.
1 Burgers krijgen deskundiger (rechtslhulp, meerdan nu gevoed door lessen uit de praktijk.

Burgers krijgen beter brzakbare en meer deskwsdlge (rechts)hulp

0 Burgers krijgen sneller antwoorden op, en oplossingen voor han (juridische) vragen en problemen.
0 Burgers broen problemen eeuieren sokerzelf op (in plaatsvan profesdonelehulp interoepen).

Bergen worden op het resle moment doarveswezen naar andere organrsahes

—

—0 Burgers krijgen breder advies met meer focus op het oplossen nan problemen dle aan hun vraag ten grondslag liggen,
Burgers worden beter doorverwezen voor huig bij problemen, ook naarnlet.irridischeotganisaties.
—0 Burgers krijgen tijdiger (rechts)hulp en lossen problemen nakerzelf op.

-

Burgers leugen veelzijdigerhulp, die heler aansluit bij him problemen en de oorzaken hieraan

Burgers reizen nnder lang dan nu voor informatie, adviesen rechtshulp via een persoonlijk gesprek.

1.,,..

Burgers weten beterwaar en bij wie ze terecht kunnen voor redstshulp,
enssen van aanbieden voor rechtshulp.

Burgers woden mnnlêelijkerhun weg naar het aanbod voor rechtshulp en binnen dataanbod

Burgers hebben vergelijkbare toegang tot laagdiempelge rechtshulp, waar ze ook wonen In Nederland.
—O Burgers krijgen (oordelen overtoegang tot) redsehulp van onafhankelijke partijen, dle geen belang hebben b( deze hulp.

Iedere burger heeft laagdrempelig toegang tot het rechten ban zich onafliankelljklalen bijstaan
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Opties

We zetten de opties bewust scherp neer, zodat
ze duidelijk onderscheldend van elkaar zijn. Hier
slaan we echter niet In door, Tijdens de denksessies
hebben wa gecontroleerd of de opties voorstelbaar en
uitvoerbaar zijn.

Om een beeld te vormen van de rschiUende
mogelijkheden voor een voorzieningvoor rechtshulp
schetsen we In dit hoofdstuk vier opties op hoofd
lijnen. Dit doen wa in vijf vlsna]isaties
• één owrzicbtskaart met de vier opties en hun
belangrijkste onderscheidende kenmerken en
• vier kaarten (per optie één waarop wa de opties
verder inideuren,

We hebben gezien dat de doelen onderling spanning
kunnen ven. bijvoorbeeld tussen het streven naar
meer doeltreffendheid én meet doelmatigheid.
Er is niet één ideale oplossing waarmee de over
heid alie doelen zal kunnen realiseren. Wel zijn
meerdere opties denkbaar die in meer of mindere
mate bijdragen aan de doelen uit hoofdstuk i. I)e
voorkeursoptie is mede afhankelijk van het gewicht
dat beslissers en belanghebbenden toekennen aan
de doelen.

‘Welke opties onderscheiden
we om de doelen voor een laag
drempelige voorziening voor
rechtshulp te realiseren?’ Dat is
de centrale vraag waar we in dît
hoofdstuk antwoord op geven.

Hoofdstuk 2
Opties

13

14

In deze sarnenvattingskaart worden de vier
optiesvergelekenaande hand van hun
belangrijkste onderscheidende kenmerken
De namen van de opties zijn werktitels.

Samenvattingskaart

1

‘

[

Lokale
juridische verwijzers

Gemeentelijke
oplossingenpe,nen

pleinen

Rij ksoplossingen

Variatie: De voorziening is geljkvormig: burgers Inijgen geijke diensten ongeacht hun woonplaats.
Aard: De vooisioning biedt juridischedn nkrtjuridische dienstenvia multidisciplinaire teams en begeleidt burgers indien
nodig naar meer spedalistische hulp.
Kanalen: De voorziening biedt haar diensten online en per telefoon aan en (vooral) via gesprekken op locatie.
Verzorgmgngebied: De voorziening heeft regionale vestigingen verspreid over het land.

Aanbod Renssen

Aanbodstiennien

Opties

er: Gemeenten bepalen ee organiserendienstverlenin
Rijk en gemeenten betalende voorziening namen.

[0 Variatie: De voorzienIng in veelvormig: diensten kunnen verschtilen, afhankelijk van dewoonplaats van burgers.
11—0 Aard: De voorziening biedt een beperkt aantal juridische diensten met focus op hetvertselderen van vragen en doorverwijzen
naarplridischehulp.
Kanalen: De voorziening biedt haardiensten online, per telefoon en via gesprekken op locatie aan.
Vemzorgsnqsgebied: De voorziening heeftlokalevestigingers in alle gemeenten.

ng.

De voorziening is geujknormig: burgers krijgen geijke dienstverlening, ongeacht hun woonplaats.
roorziening biedteen henerktaantal juridische diensten via slimme ict.
Kanalen: De voorziening biedt diensten via een website; burgers kunnen per telefoon of op locatie ondersteuning krijgen.
Verzorgingsgebied: De voorzienrig heeft regionale vestigingen verspreid over het land,

AarsbodcRengenE’

-

— Hoouleeder: Gemeehtenbcpalsnesorganiserendieeriening, het Ristet, namen met gemeesten, iadenenNedthu.
Finander: Het Rijken gemeenten betalende naoening namen,

Roøen

Variatie: De voorziening isveelvormig: diensten kannen verachtien, athankelijkvan dewoonplaats van burgers.
Aard De voolzienlng biedt juridische én neturidische diensten sla multidisciplinaire teams en begeleidt burgers indien
nodig naar r npeeialistlnche hulp,
‘O Kanalen: De voorziening biedt haardiensten onilne en per telefoon aan en (vooral) via gesprekken op locatie.
Verzorgingsgebied: De voorziening heettlokalevestlgingen malle gemeenten.

Aanbod densLen

—..) Finanoer: Het Rijk betaalt de voorziening.

r° Hooktuitvoerder: Het Rijk bepaalten organiseertdediersstverlenirsg van devoorziening.

r
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Rijk

Rijk

Financier

Regionaal

Gesprek

oplocatie
Isoneal)

Telefoon

Juridisch en
niet-juridisch

Websiteen

Gelijksormlg

Hoofdidtvoerder

Rollen

gebied

Verzorgings-

Kanalen

Aard

Variatie

Aanbod diensten

Deze kaart beschrijft de optie ‘Rijks
optossingenpleinen’ (werktitel) als mogelijke
laagdrempelige vroorziening ‘,or rechtshulp,

Optie
Rijksoplossingeripleinen

Rollen

]•

Doelgroepe]_

Naar een Iaagdrempelige voorziening voorrecbtshulp In Nederland

{

oenenmg?

Opties

Het Rijk bepaalthet aanbod es de tirldttlog van devoorzlenlng op gelle wifzein regio’s iv Nederland.
““kfinanciertdevoorziening.
s,—0 Gemeenten spelen geen ml bij het aanbod, de inrichtingen de floanciering van de voorziening.

.

Welle rollen ,eIen het Rijk en gemeenten bij deze vordeninj’

rr,
0

Burgers vinden zelf hun weg naar de voorziening via landelijke (orslineen offIkie) advertenties en brochures.
Overheden en maatschappeijke organisaties, zoals scholen, verwijzen buirers naardenoorziening,

Hoe vinden burgers hwi weg naar dure voorziening?

)-o Devoorziening richt zich op burgers diejuridische help zoeken.

(0p welke doelgroepen rkhtdeun voormenkig

.0 Devoorzlenlng probeert problemen van burgers op te lossen zonder doorverwijzing.
.0 Denoorzïenhiig biedt hiervoorjarldische es niet-juridische dienuten zoals mediatios en hulp bij geldkwetties.
.0 Devoorziening biedtdezedievst alleen op locatie,
000rwrndjdng
.0 Devoorziening begeleidt burgers ksdien nodig naar (nog) meer specialistische help.
.0 De voorziening bewaakt dat burgers de meer npecialstische he ook krijgen en niet tussen wal en schip naMen.
‘0 De voorzIening biedt dure dienst alleen op locatie.

Hsdp

Vraagverheldermg
Devoorziening helpt burgers hun probleem en behoefteaan (rechts)hulp teconciatiselen,
Devoorziening helpt burgers oorzaken van hun probleem te dwdeu,
Informatie
Devoocziening biedt burgers juridische en niet-juridische informatie.
De voorziening geeft burgers antwoorden opjuridisdieen niet-juridische vragen.
Advies
—O Multidisdplnaile teams (met ook niet-juridische hulpverleners) geven burgers persoonijk advies.
—0 Denoorslenlrig bledtdezedlesst alleen op locatie,

Welleillensn Medtd
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Financier

Hoofduitvoerder

Rollen

Verzorglngs’
gebied

Telefoon

Websiteen

Rijkengemeenters

Gemeenten

Lokaal

luvorail

Gesprek
oplocatie

Aard

Kanalen

Veelnormlg

Juridisch en
niet-juridisch

Varianie

Aanbod diensten

Deze kaart beschrijft de optie ‘Gemeentelijke
oplosaingenpleinen’ (werktitel) als mogelijke

Optie GemeenteLijke
oplossingenpleinen

Wat

0
rDoelgroePen

Ø

Naar een laagdrempelige voorziening voorrechtshu4p in Nederland

als voorziening voor
rechtshulp?

oplossingenpleinen

zijn belangrijke
kenmerken van de
optie Gemeentelijke

Diensten

-

‘1

Opties

Gemeenten bepalen binnen de kaders hun dienstenaanbod.
Gemeenten bepalen de Inrichting van de voorziening en selecteren (eventueel) partijen om dit uItte voeren.
Het Rijk helpt gemeenten b( (inrichting van) de dienstverlening, zoals met een kennincentrum.
financieren de nozrzlenlsrg gezamenlijk.

eo Het Rijkstelt kaders, zoals een minimumaanbod van diensten, en betrekt hierbij gemeenten.

Welke raPen paelen het Rijk en gemeenten hij dme voorziemng?

Burgers vinden zelf hun weg naar de voorziening via lokale (online en offilne) advertenties en brochures.
Overheden en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, verwijzen burgers naardevoorziening.
De preciese route naar de noorziening verschilt per locatie, omdat

Haevindenbirgershunwegnaardexevoordening?

--

Vraaqueebelderlng
O Devoorziening helptburgers hun probleem en behoefte aan (rechis)lsalp teconcietiseren.
=O De voorziening helpt burgers oorzaken van hun probleem te dulden,
lnkmniatie
O Denoonlenlnç biedtburgenjurldische en nietarktlsche Informatie.
O De noorziening geeft bergers antwoorden op juridische en niet-juridische vragen.
Advien
-=O Multidlsclplasaire teams (met ook nlet.juridlvche hulpverleners) genen bergers persoonijk advies.
De voorziening biedt deze dienstaileen op locatie
Hulp
-O De nooralening probeert problemen van burgers op te lossen zonder doorverwijzIng
O Devoorzleninq bledthlervcsorjaridlsctse en nlet-jarldlsche diensten zoals mediation en hulp bij geldloeestles.
O De voorziening biedt deze dienst alleen op locatie,
DoorverwijzIng
O Devoorzienipa begeleidt bergers ksdlen nodig naar(noq) meer specialistische hulp.
‘O Devoorzienirig bewaaktdatburgers de meer specialistkche hulp ook krijgen ets niet tussen wal en schip vaRen,
-‘O Devoorziening bledtdeze dlenstalleen op locatie,

Welldiensten bedtdezevocezienlng?

19
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Rijk

Flnancler
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Rijk

Honeduitvoerder

Rollen

gebied

Regionaal

Ivoorall

Websiteen
Telefoon

Kanalen

Veraergings-

juridisch

Gefijkvormlg

Aard

V.rlatle

Aanbod diensten

oplocatie

Gesprek

Deze kaart beschrijft de optie ‘Jusidische
robot’ (werktitel) als mogelijke laagdrempel ige vooiieningvoor rechtshulp.

Optie Juridische robot

Rollen

W—

r

Pl

r’itdezevonningzkh

O Devoorzlening biedtdeze dlenntalleen via de webdte.
Infomiatie
=O Devoorziening biedtburgers juridische informatie,
Denoorziening geeft bergers antwoorden op juridlsdienragen.
Denoorzienirig biedtdeze dienstalleen via de website.
AdvRen
Devoorziening beperkt zich tot advies over mogelijkheden voor meerspecialistischehulp (doorverwijzing).
De voorziening biedt deze dienst alleen via de website,
Hulp
Devoorziening biedt zelf geen juridische hus aan bergers bil hetoplossen van hun problemen.
Devoorziening biedt burgers aHeen hulp bij het gebruk san de website.
Doorverwijzing
«O Denoorziening verwijst bergers indien nodig doornaar meer specialistische hulp (zonder overdracht).
oO Denoorziening bledtdeze dienst alleen via de website.

lrelptburgers hun probleem en behoefte aan redttsliulp te contretiseren,
r° Devoorziening
Devoorzlenlng helpt burgernvlaeen slimmeappllcalte om oorzaken van hun probleem teduiden.

Vraagnertielderlng

Welke diensten biedt deze

Opzien

Het Rijk bepualthetaanbod en de lerichtieg van devoorziening.
Het Rijk betaalt de vooniening en lnsesteert In de dimheid, betrobaarheid en kregankeijkheid van desi.

Welke rollen elen het jk en gemeenten hij deze voorziening?

Burgers vinden zelf hun weg naar de voorziening via bndolijko (onïneen offlkrel advertenties en brochures.
Burgers komen vooral via andere websites bij de voorziening terecht.
Overheden en r
,zoab scholen. nerwijzen 1

Hoe vinden burgers bon weg riaardeze voorzIening?

«O De voorziening richt zich op burgers die juridische hulp zoekers.
Denoorziening helptnooral digivaardige burgers om zelfstandig op afstand antwoord te krijgen op nragen.
n.

‘
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Websiteen
Telefoon

Kanalen
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Financler

Haofdultvoerder

Rollen

gebied

VerzorgIngs

Juridisch

Aard

Variatie

Aanbod diensten

Rhjkengemeenten

Gemeenten

Lokaal

(uooratl

Gesprek
op locatie

Veelsormig

Deze kaart beschrijft de optie ‘Lokale
juridische verwijzers’ (werktitel) als moge
lijkelaagdiempellge voorziening voor
rechtshulp

Optie Lokale juridische
verwijzers

J
g1
Het Rijk stelt kaders, zoah een minimumaanbod van diensten en betrekt hierbij gemeenten.
Gemeenten bepalen binnen de kuders het diensteriaanbod en breiden dit Indien gewenst uit.
Gemeenten bepalen de Inrichting van de voorziening en selecteren (eventueel) partijen om dit uit te voeren.

Welke rellen npelen liet lkijk en gemeenten bi) deze voor

Burgers vinden hun weg rsaardevoorziening via lokale (orsineen offilne) advertentiesen brochures.
Overheden en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, verwijzen burgers naardevoorziening.
De precieze route naar de voorziening verschilt per locatie, omdat gemeenten dit zelf invullen.

ce vinden burgersbim weg naardezevoomering?

Devoorzieninq helptnooral burgersdie moeitehebben hunwegtevinden

Devoorziening richt zich op burgers diejuridische hulp zoeken.
Devoorziening helptvooral burgers meteen onduidelijkehulpvinug.

welke doelgroepen ridit deze voorziening zkh?

Devoorzienlng biedt zef geen juridische hulp aan burgers bij hetoplossen van hun problemen.
Doorverwijzing
De voorziening veveijst burgers door naar juridische hulp (zonder rwrdcacht); dit Is haar kerntaak.

Hulp

Deaoorzlenlng biedt burgers juridische informatie,
Devoorziening geeft burgers antwoord op veelgestelde juridische vragen.
Adbien
Devoorziesing beperkt zich tot advies oner mogelijkheden voor meersp&lahlstlschejurbiische hulp (doomenaibing).

Informatie

Opties

Eli Het Rijk helpt
gemeenten bij (inrichting san) de dienstverlening, zoals met een kennincestrum.
Rijken gemeenten financieren de voorzlenksg geramenijk.
1RoHe

Toegang

Dienen

Naar een taagdrempetlge voorziening voorreclitshulptn Nederland
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[

Deyoorzlenlng helpt burgers hun probleem en behoefte aan rechtshulp te concretlseren,
Denoorziening helpt burgers oorzaken van hun probleem te dulden,

Vraagneehelderlnq

Welke dlentten biedt dese voorzIening?
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1

De scores helpen bij het bepalen van een (voorlopige)
voorkeur voor één of meer opties Ook bieden ze
inzicht op welke punten opties nog zijn te verbeteren.
zoals door elementen uit andere opties in te passen.

Het antwoord op deze vraag geeft een beeld in welke
mate de onderscheiden opties bijdragen aan de
doelen uit hoofdstuki.
Hier nssenneee opmerkingen biL
1. De scores zijn gebaseerd op een eerste grove
evaluatie van de denkgroep, niet op een door
wrochte berekening. In de bijlage lichten we
toe welk proces we hebben gew,lgd en hoe dc
opties scoren op de onderliggende doelen bij de
hoofddoelen.
2, De scores gaan alleen over de mate waarin een
optie inspeelt op de doelen uit hoofdstuki. Er zijn
natuurlijkmeer criteria denkbaar om de opties op
te beoordelen.

In dit hoofdstuk geven we ant
woord op de vraag: Hoe scoren de
vier opties op de hoofddoelen voor
een laagdrempelige voorziening
voor rechtshulp?

Hoofdstuk 3
Beoordeling opties
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6. Burgers krijgen eitteléstere rechtshulp

5. r1gerokrljgen belerbnibbareen
meer desksnJge (rechtsilvilp

4.BurgerswonienOphetjul$lemomeflt
dooisepwexen naarandere organlsattes

3. urgees krijgen seeldjdlger hulp, die beter
aansluit bij ban problemen en de oorzaken Nern

2. uigers ninden malikelijlee hun weg naar het
aanbod voor mcbtshulp en binnen dat aanbod

1. Iedere burger heeft laagdrempelig toegang tot
het redrt en bal zids reraftiaskelijk laten bijstaan

Hoe groter het vierkant, hoe groter de bijdrage
vandeopteaanhethocdddoeL

Rljkooplosskzgen.
Gemeerrtetljhu
pleinen
oplosstngenplelnen

In welke mate dragende vier opties bij aan de zes hooiddoelen
voor een laagdrempelige vooniening voor rechtshulp?

rirempeilge orzieningvoorrechtshulp. mde
bijlage staan in volledige scores van de opties op
alle subdoelen,

bijdragen aan de zes hoofddoelen voor een laag

De matrix beschrijft in srolke mate de vier opties

Scorematrix

t

Jurldlxhe
robot

Lolalejueldiodre
serwijzers

ijlagen

Bernard de Leest, Nederlandse Orde van Advocaten
Chris van Overbeeke, Nederlandse Mediatorsveirniging
Elise Luijcx, VNG
Emese van Wamelen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ernst Radius, Sociaal Werk Nederland
Frits Haarleinmer, Raad voor Rechtsbijstand
Hans Bekkers, Nederlandse Mediatorsvoreniging
Kim Houbon, Divosa
Maaike Toonen,KoninkljkeBibliotheek
Mechteld Bras, Mmnisterievan Justitie en Veiligheid
Mies Westerveld, Universiteit van Amsterdam
Monique Peltenburg. Netwerk Directeuren Sociaal Domein
Nadia Walraven, Ministerievan Justitie en Veiligheid
Richard van der Zand, Ministt’rievan Justitie en Veiligheid
Rien Sonneveld,Het Juridisch Loket
Sophie Beelaerts van Blokland, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vivian Schrijber-Leloux, Het Juridisch Loket
Willem Stapel, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Overzicht deelnemers denksessies

Bij lagen
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zijn we tot deze scores gekomen?

30

Na de denksessie op 16juli2019 heeft De Argu
mentenfabriek de formulering van de doelen nog
tekstueel aangescherpt. Ook Is in owrleg met de
opdrachtgever nog één doel toegemegd onder het
eerste hoofddoel. Van dit doel zijn geen scores
bekend.

Tijdens een denlesessie O 16juli2019 hebben
twaalf deelnemers van de denkgroep onafhan
kelijkvan elkaar de vier opties beoordeeld
op achttien doelen. Hierbij konden ze op een
vijfpuntsschaal aangeven inwelke mate een optie
bijdraagt aan een doel.
Op basis van die beoordeling zijnde scores van de
vier opties op de achttien doelen berekend.
• De scores per hoofddoel zijn berekend door
gemiddelden te nemen van de doelen die onder het
hoofddocl vallen.

Hoe

Hoofdstuk 3 beschrijft hoede vier opties scoren op
de zes hoofddoelen or een Iaagdrernpelige voor
ziemngvoor rechtshulp.
De visualisaties hierna laten zien hoe de opties
scoren op de onderliggende doelen.

Onderliggende scores

Bijiagen

Burgers krijgen tijdiger jrechtsjhuip
ets bissers problemen vaker zelf op.

Burgers worden beterdzorverwezen soor hulp bij
probisnien, ooknaarniet-jurhtbche zrganlsotles.

Burgers krijgen breder advies met meer focus op het
oplnunen van onderliggende problemen bj hun vraag,

3. Burgers krijgen veelzijdlger hulp, dle beter
aansluit bij hun problemen en de ooreken hiervan

advies en rechtshulp via een persoonlijk gesprek.

Burgers reizen minderlang dan nuvoorlnfornsatle,

Burgersvesden beterzeltkstormatb —zoals
antwoorden op hun juridische vragen.

Burgers hebben een beter nuerziditvan de producten
en etensten van aanbieders voor rechtshulp.

Burgersweten beterwaaren bijwie
ze terecht kunnen voorrechtshulp.

2. asngersvhsden maklelijler leo weg naar het
aanbod anor rechtshulp en binnendataanbod

Burgers krjgen (oordelen over toegang tot) rerhtshuip
van onafhankeijke partijen zonder belang bij deze help.

Burgers hebben vergeljkbaretoegang tot laagdrerrpellge
reditshsdp, waar ze ook wonen In Nederland.

1. Iedere burger heeft Iaagcbeenpellg toegang tot
het recht es kan zkh onafhankelijk laten bijstaan

Hoe groterhetvierkant, hoe groterde bijdrage
van deoptleaan het ho&ddoel.

.,

1

Juridische
robot

Geen waarden bekend

RljksnplossingenGemeentelijke
pleInen
oplzeskigenplekien

In welke mate dragen de vier opties bij aan de
zes hoofddoelen en hun subdoelen voor een
laagdrempelige voorziening voor rechtshulp?

31

lokale juridische
verwijzen

Hoofddeel 2.
.Hoo!ddoel3.

Hoofddoell.

nteee rechtshulp
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Problemen en conflicten voer burgers escaleren
mksder vaak, met eb gevofr lagere kosten.

Burgers krijgen lcwaltarief goede redr5hulp tegen
lagere uitnoerkngrkøsten noor de overheid.

Mkrder burgers dan nu doen beroep op gesubsidieerde
rechtshsilp als lichtere vornen van hulp volstaan,

Profemiona b dle rechtshulp of aanverwante diensten
bieden, werken nneeren beter dan nu samen,

Het aanbod voor (rechts)hulp overlai*
robider en sluit beter op elkaar aan,

6. Burgers krijgen nu

sneerdanvvgerroeddoorleswn uitdepraktijk.

Buers krijgen deskrandiger (rechts)hulp

Burgers krijgen bij (juriotschej vragen loforrnotie
en adries diezebeter begripen eer gebruiken.

Burgers krijgen praktischer(rechts)hulp
die beter aansluit bij ban behoeften.

5. Burgers krijgen beter bnrlkbareen
meerdeskundige (reclsts)Iaalp

Burgers lursen probierrren eerder en vaker zelf op
(in plaats van profemiorsole hulp in te roepen).

Burgers krijgen sneller antwoorden op, en oplossingen
voor htan (ridHche) vragen en problemen.

4. Bixers worden

op het juiste moment
doorverwezen naarandeeorgarrlsatlev

Hoe groter het vierkant, hoe groter de bijdrage
van de ojie van het hoofddoel,
Lokale jwldlnche

vorwljzees

Jwidlwhe

robot

Hodddoel4,
Hocdddoel 5.
Hodddoel 6.

Naar een taagdrempetige voorziening voorrectrsshutpin Nederland

ijpIosslogen. Gemeentelijke
pleinen
pleinen
op

“—

De ArgumentenFabriek

