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De doelstelling van de Rechtswinkel Tilburg
‘Het bieden van sociaaljuridische hulp en advies aan individuele
personen of groepen personen en het bewerkstelligen of
verbeteren van sociaaljuridische voorzieningen en voorts al wat met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. (…)’

VOORWOORD
Voor u ligt het activiteitenverslag van de Stichting Rechtswinkel Tilburg.

De wereld stond in 2020 in het teken van de coronapandemie. Dit is ook aan de Rechtswinkel Tilburg niet voorbij gegaan. De fysieke spreekuren
mochten niet meer plaatsvinden, de vrijwilligers moesten thuis gaan werken en de dienstverlening moest anders worden ingericht. Ondanks het
hectische jaar is gebleken dat de Rechtswinkel Tilburg een flexibele en veerkrachtige organisatie is, die hierin snel kan schakelen en haar
dienstverlening ook in 2020 heeft voort kunnen zetten. Speciale dank hierin gaat uit naar onze ruim veertig vrijwilligers die zich, het afgelopen jaar
met de nodige aanpassingen en vooral vanuit huis, weer 100% hebben ingezet om de cliënten te voorzien van goede sociaaljuridische
rechtshulp.
Namens het bestuur van Stichting Rechtswinkel Tilburg,
Jeroen Jaspers
Coördinator.
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‘(…)De Stichting probeert dit doel te verwezenlijken door:

1. DIENSTVERLENING

a. het in stand houden van een rechtswinkel, waar zoveel mogelijk
een ieder gratis hulp en advies kan vragen (…)’

Telefonisch spreekuur

Advies aan de balie

In 2020 was er iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Normaal
gesproken konden cliënten met een juridische vraag tussen 09:00 en
12:00 uur contact opnemen. Tijdens de eerste lockdown zijn deze tijden
verruimd en konden cliënten bellen tussen 09:00 en 17:00 uur.

In de periode 1 januari tot en met half maart en september tot en met half
december hebben er nog fysieke spreekuren plaatsgevonden. Voordat de
eerste lockdown inging, konden cliënten zowel op afspraak als op inloop
terecht. In de periode september tot en met half december was het
spreekuur alleen op afspraak. Op deze manier kon de Rechtswinkel de
Coronamaatregelen naleven.

Tijdens het telefonisch spreekuur kregen cliënten direct advies van een
van onze medewerkers, werd een afspraak ingepland voor het spreekuur
als direct advies niet mogelijk was, omdat de vraag nader uitgezocht
moest worden of kregen cliënten een verwijzing indien de Rechtswinkel
niet kon helpen.

Aan de balie werd vastgesteld of de cliënt door de Rechtswinkel Tilburg
geholpen kan worden. Soms kon de cliënt die het spreekuur bezocht ook
meteen een advies meekrijgen en was verdere hulp niet nodig.

Via de website

Advies en belangenbehartiging

Cliënten konden ook in 2020 hun vragen via de website stellen. Waar
voor de Coronamaatregelen de cliënt slechts een kort advies en een
doorverwijzing naar het spreekuur of netwerkpartners kregen, kon de
cliënt sinds 2020 zijn zaak ook aanmelden via de website. Als de vraag
binnenkwam en de cliënt advies of juridische bijstand nodig had, werd er
telefonisch contact opgenomen met de cliënt. Als de cliënt wilde dat
zijn/haar belangen werden behartigd door de Rechtswinkel, dan werd er
telefonisch een dossier aangemaakt. De cliënt kon de relevante
documenten aanleveren per e-mail, per post of in de brievenbus doen.
Als de opdrachtbevestiging en volmacht waren ondertekend, kon de
dossierbehandelaar starten met het dossier van de cliënt.

Wanneer de vraag of het probleem niet direct beantwoord of opgelost kon
worden, werd tijdens het spreekuur dan wel telefonisch een dossier
aangemaakt. Een van de vrijwillig juridisch medewerkers ging na een
(telefonisch) intakegesprek aan de slag met het dossier. Werkzaamheden
die in het kader van het dossier werden verricht konden zijn: adviseren,
optreden als gemachtigde buiten rechte of de cliënt bijstaan in een
procedure.
In 2020 zijn er minder dossier behandeld door de Rechtswinkel. Hoewel
de Rechtswinkel probeerde zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar te zijn,
wisten bepaalde doelgroepen de Rechtswinkel minder te vinden.
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Telefonisch spreekuur

1289

Juridische vragen zijn
telefonisch gesteld
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Advies via de website
1118

Juridische vragen zijn
via onze website
gesteld
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Advies tijdens het spreekuur

260

Juridische vragen zijn
tijdens het spreekuur
direct beantwoord
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Advies en belangenbehartiging

732

Dossiers zijn in
behandeling genomen
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De vier grootste onderwerpen
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Afgeronde dossiers
803

Dossiers zijn in 2020
afgerond
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Doelgroep

De Rechtswinkel Tilburg biedt sociaaljuridische hulp voor burgers die dit
niet zelf kunnen bekostigen en/of burgers die om een andere reden niet
of onvoldoende in staat zijn om zelf hun juridische probleem op te
lossen. Onder deze doelgroep vielen in 2020:

Burgers met een laag inkomen
Alleenstaanden:
Alleenstaande ouders:
Gehuwden/samenwonenden:

€ 2200,- bruto per maand
€ 3100,- bruto per maandag
€ 3100,-

Burgers die anderszins kwetsbaar zijn
Jongeren tussen de 16 en 21 jaar;
Studenten en scholieren tot 30 jaar;
AOW-gerechtigden;
Burgers die zijn doorverwezen door hulpverleningsinstanties;
Burgers met problematische schulden;
Burgers zonder de Nederlandse nationaliteit met een
onduidelijke verblijfsstatus waaruit blijkt dat zij niet mogen
werken;
Burgers die niet persé onder een van de bovenstaande
categorieën vallen, maar die om een andere reden, bijvoorbeeld
een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen,
sociaaljuridische hulp nodig hebben.
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De structuur van de organisatie is in 2020 niet gewijzigd. Wel is er
sinds 4 februari 2020 een nieuw bestuur. Er zijn geen wijzigingen
geweest in het personeelsbestand. In 2021 zal er wel een wijziging
in de organisatiestructuur gaan plaatsvinden.

2. ORGANISATIE
Bestuur
Sinds 4 februari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Paul Zoontjens (voorzitter)
Dagmar van Haaren (penningmeester)
Hans van de Wege (secretaris)

Betaalde medewerkers
In 2020 waren de volgende betaalde krachten werkzaam:
Jacqueline Willemen (coördinator)
Jos van Roestel (teamleider)
Jeroen Jaspers (teamleider)
Lotte Venneman (administratief/juridisch medewerker)
Patty Hamers (interieur verzorgster)
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Vrijwilligers

In 2020 waren er 47 vrijwilligers actief bij de Rechtswinkel Tilburg.
Dit waren allen studenten aan Tilburg University. Zij werkten in één
van de twee secties. Daarnaast waren er stagiaires actief van de
Juridische Hogeschool en het ROC Tilburg.

Begeleiding
De vrijwilligers worden begeleid door de teamleiders. Zij dienen te
zorgen voor een efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening. De
teamleiders hebben in 2020 een nieuwe methode moeten vinden
om de vrijwilligers te begeleiden. Waar het voor de
coronamaatregelen vanzelfsprekend was dat de student even bij de
teamleider binnenliep of de teamleider in de werkkamer van de
vrijwilligers, kon dat ineens niet meer. Inmiddels hebben de
teamleiders frequent belafspraken met de vrijwilligers en de
ervaring leert dat de vrijwilligers ook uit zichzelf de teamleiders
goed weten te vinden bij vragen. De tweewekelijkse
sectiebijeenkomsten vinden sinds september 2020 weer plaats.
Tijdens de sectiebijeenkomsten worden de vrijwilligers geschoold
en worden dossiers en jurisprudentie besproken. Vanwege de
coronamaatregelen vinden deze bijeenkomst plaats via Microsoft
Teams.

Werving
De werving van studenten blijft een punt van aandacht. Studenten
moeten in deze tijd steeds meer. De studiefinanciering is geen gift
meer, maar een lening en steeds meer studenten moeten naast
hun studie werken om in hun inkomen te voorzien. Ook is er een
groot aanbod aan stages, exchangestudies en andere activiteiten.
Het is van belang dat de Rechtswinkel Tilburg zich goed profileert
bij de student en zich interessant maakt voor potentiële vrijwilligers.
De aanmeldingen van nieuwe studenten is wel iets vlotter verlopen
in 2020. Door de coronapandemie konden studies en stages in het
buitenland niet doorgaan en meer studenten hebben zich daarom
aangemeld als vrijwilliger bij de Rechtswinkel Tilburg.

Stage en baankansen
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De Rechtswinkel Tilburg blijft zich ervoor inzetten dat de vrijwilliger
na afloop van zijn/haar overeenkomst bij de Rechtswinkel Tilburg
een grotere kans maakt op een baan of stage dan een student die
niet bij de Rechtswinkel heeft gewerkt. In het verleden is er
bijvoorbeeld een meet and greet geweest bij Achmea. Deze stond
ook in 2020 gepland, maar kon door de coronamaatregelen niet
doorgaan. Ook in 2021 zal deze activiteit weer plaatsvinden.

‘(…)De Stichting probeert dit doel te verwezenlijken door:

3. SAMENWERKING

b. Door het verspreiden van brochures, het publiceren in
kranten en tijdschriften alsmede het voeren van acties,
binnen het kader van de doelomschrijving voor zover deze
bevorderlijk kunnen zijn voor het nastreven van haar doel;
c. Alle andere activiteiten, welke voor het bereiken van haar
doel bevorderlijk zijn of daarmee in de ruimste zin
samenhangen.

Sociaaldomein
Sinds eind 2019 heeft het Vakbondshuis van de FNV zijn intrek
genomen in het pand naast de Rechtswinkel Tilburg. Met hen heeft
een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Door het FNV is een
aantal keer naar de Rechtswinkel Tilburg doorverwezen. Met MST
(Missionair Servicecentrum Tilburg) is een kennismakingsgesprek
geweest. Vanuit MST is een aantal keer naar de Rechtswinkel
Tilburg gebeld voor overleg. Ook wordt er soms samen met het
MST opgetrokken als onze cliënt ook bij MST cliënt is. Dit maakt de
communicatie soms makkelijker. Met het Juridisch Loket Tilburg
heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Het aantal
doorverwijzingen vanuit het Juridisch Loket is drastisch verminderd.
De oorzaak hiervan is dat het Juridisch Loket sinds de eerste
lockdown geen fysieke spreekuren meer heeft gehad. Als burgers
naar het Juridisch Loket bellen, krijgen zij een willekeurige
medewerker ergens uit het land aan de lijn. Zij zijn niet bekend met
de samenwerking met de Rechtswinkel Tilburg. Het doel voor 2021
is om de samenwerking met de organisaties in het sociaal domein
in de gemeente Tilburg uit te breiden. In 2019 was er al contact met
verschillende partners uit de B-buurt in de Reeshof. Dit zal worden
voortgezet in 2021. Als voorbereiding hierop heeft eind 2020 een
gesprek plaatsgevonden met de wijkmanager van de B-buurt in de
wijk Reeshof. Tenslotte is er regelmatig casuïstiek overleg tussen
het Sociaal Raadsliedenwerk en de Rechtswinkel Tilburg. De
Rechtswinkel Tilburg heeft in 2020 zitting gehad in het sociaal
platformoverleg en het noodfondsoverleg. Tijdens deze overleggen
is door de Rechtswinkel Tilburg zowel informatie uit de stad
opgehaald als signalen uit het (sociaal) juridische werkveld
gedeeld.

Deskundigheidsbevordering
Een van de medewerkers van de Rechtswinkel Tilburg is
aangesloten bij de scholing van de IND die door het IMW is
georganiseerd. Een van de doelen van de Rechtswinkel Tilburg
voor 2021 is om brieven en e-mails in begrijpelijke taal op te stellen.
Alle vaste krachten van de Rechtswinkel Tilburg hebben daarom in
het najaar de workshop eenvoudig schrijven van Cubiss gevolgd.
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Samenwerking
(sociaal) juridische werkveld
Het afgelopen jaar is er samengewerkt met de vaste partners in de
(sociale) advocatuur. Deze samenwerkingen bestonden in 2020
vooral uit het over en weer doorverwijzen van cliënten tussen de
Rechtswinkel Tilburg en het Advocatencollectief Tilburg, De Haas
en De Jong advocaten, Möller en Cools advocaten en Schreurs
advocaten. Vanwege alle coronamaatregelen hebben er geen
kantoorbezoeken, scholingen etc. plaatsgevonden. In 2021 zal de
samenwerking met deze advocatenkantoren worden voortgezet en,
indien de coronamaatregelen het toelaten, worden uitgebreid.
Chroom 6 affaire
De gemeente Tilburg heeft de Rechtswinkel Tilburg genoemd in
haar brieven die naar slachtoffers van de chroom 6 affaire is
gestuurd. Deze brief had betrekking op de inkomensvrijstelling voor
o.a. de toeslagen die de gemeente Tilburg had afgesproken met de
Belastingdienst. De burgers die hier vragen over hadden of die in
het verleden geen toestemming hadden gegeven aan de gemeente
Tilburg om dit door te geven aan de Belastingdienst moesten dit
zelf aanvragen. De Rechtswinkel Tilburg heeft een aantal cliënten
gehad die de brief niet begrepen of die niet meer wisten of ze de
toestemming ooit hadden gegeven.
Gemeente Tilburg
In 2020 is er ook weer een samenwerking geweest met de
gemeente Tilburg. Deze samenwerking ziet met name op twee
terreinen: de informele behandeling van bezwaarschriften en het
plaatsen van artikelen in de nieuwsbrief van de afdeling Werk en
Inkomen die naar de bijstandsgerechtigden wordt verstuurd.
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Samenwerking
Raad voor Rechtsbijstand
De landelijke politiek is bezig om het stelsel voor rechtsbijstand te
gaan herzien. Dit wil men vormgeven door o.a. juridische informatie
toegankelijk te maken voor iedere burger, zowel online als via
spreekuren, triage aan de voorkant om te beoordelen of
rechtsbijstand echt noodzakelijk is en minder escalatie en
procederen door de overheid met burgers. De Raad voor
Rechtsbijstand heeft een aantal projecten lopen waarmee zij deze
doelen wil bereiken. De Rechtswinkel Tilburg heeft haar
medewerking aan drie projecten verleend/toegezegd.
Het project ‘Proeftuin Bibliotheek’ liep al in 2019. Dit is voortgezet in
2020. De rechtswinkel Tilburg heeft hier in 2020 een beperkte rol in
gehad, met name op het gebied van telefonische waarneming van
het spreekuur in de LocHal tijdens de vakantieperiode. De
verwachting is dat dit project in 2021 aangepast zal worden. De
Rechtswinkel Tilburg gaat hierover meedenken.
Geschiloplossing in het huurdomein

In 2020 heeft de Rechtswinkel Tilburg een beslisboom ontworpen
en gebouwd. Deze beslisboom gaat geplaatst worden op de
website www.rechtwijzer.nl. Dit is een website waar juridische
informatie op een toegankelijke manier aan de burger wordt
uitgelegd. Met behulp van de beslisboom kan een burger advies
krijgen, een verzoek, bezwaarschrift of opzeggingsbrief
samenstellen of een doorverwijzing naar een rechtshulpverlener
krijgen als hij een probleem heeft op het gebied van het huurrecht.
Deze beslisboom zal uiterlijk medio 2021 op de website van
Rechtwijzer en op de website van de Rechtswinkel Tilburg worden
gepubliceerd.

Daarnaast is in 2020 het project ‘geschiloplossing in het
huurdomein’ van start gegaan. Dit is een landelijk project,
bestaande uit een aantal werkplaatsen. Het doel van het project is
om verhuurders en (belangenorganisaties van) huurders geschillen
vaker te laten dejuridiseren. Dit project is vergelijkbaar met de
werkwijze van informele behandeling van bezwaarschriften bij de
gemeente Tilburg. Ook de Rechtswinkel Tilburg zal deelnemen aan
één van de werkplaatsen van het project. Dit zal in 2021 van start
gaan.
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Samenwerking
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
In 2020 is er samengewerkt met de Juridische Hogeschool. Er zijn
stageplekken beschikbaar gesteld voor zowel derdejaars stagiaires
als stagiaires in het kader van de minor juridisch advies. In 2020
hebben vier derdejaars stagiaires en twee minorstagiaires hun
stage bij de Rechtswinkel Tilburg volbracht. Twee docenten van de
Juridische Hogeschool hebben een training juridische
gespreksvaardigheden voor de vrijwilligers verzorgd. Vanuit de
Rechtswinkel Tilburg is deelgenomen aan het hbo juristenfestival,
waar studenten van de Juridische Hogeschool kunnen
kennismaken met het werkveld. De Juridische Hogeschool heeft de
almanak 2018-2020 gesponsord. In 2021 zal de samenwerking met
de Juridische Hogeschool worden voortgezet.

Tilburg University
Ook is de Rechtswinkel Tilburg voornemens om de samenwerking
met Tilburg University te intensiveren. De Rechtswinkel Tilburg
heeft in 2020 deelgenomen aan het evenement Fit for the future.
Tijdens deze activiteit heeft de promocommissie vrijwilligers
geworven voor de Rechtswinkel Tilburg. Een aantal vrijwilligers
heeft zich naar aanleiding van de aanwezigheid van de
Rechtswinkel Tilburg tijdens dit evenement aangemeld als
vrijwilliger. Er is een goede samenwerking met Housing Office van
Tilburg University. Housing Office is de vraagbaak voor
internationale studenten die vragen hebben over of problemen
hebben met wonen/huren. In 2020 zijn er veel doorverwijzingen
vanuit Housing Office geweest. Er waren veel internationale
studenten die wegens de coronapandemie terug naar hun land van
herkomst wilden, maar vast zaten aan hun short stay
huurovereenkomst. Hoewel dit juridisch kan en mag is er door de
Rechtswinkel Tilburg bij zowel de universiteit als via het Brabants
Dagblad aandacht voor gevraagd. Dit heeft er mede toe geleid dat
de studenten die huurden in Talent Square en die dit probleem
hadden deels zijn gecompenseerd door hun verhuurder.
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Samenwerking

Overige partners
Naast de hiervoor genoemde netwerkpartners, werkt de
Rechtswinkel Tilburg nog met diverse andere partners samen op
gebied van kennisuitwisseling, overleg en doorverwijzingen.
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4. SUBSIDIE EN GIFTEN
Zonder financiële bijdragen kan de Rechtswinkel Tilburg geen hulp bieden aan de doelgroep waarvoor zij is opgericht. De Rechtswinkel
Tilburg dankt haar subsidieverleners die onze werkzaamheden in 2020 hebben mogelijk gemaakt. Daarnaast wil de Rechtswinkel Tilburg
op deze plaats iedereen bedanken die het afgelopen jaar een donatie heeft gedaan aan de Stichting.
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