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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland over 

het jaar 2016. Hierin zult u een overzicht vinden van de activiteiten en behaalde doelen in het 

afgelopen jaar. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland heeft als hoofddoel 

het waarborgen van rechten van kinderen en jongeren. Dit doel probeert de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland te verwezenlijken door kinderen en jongeren tot 21 

jaar, familieleden en andere betrokkenen te voorzien van gratis juridisch advies. Om dit doel 

te verwezenlijken zetten alle vrijwilligers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-

Nederland zich met veel liefde in. Alle vrijwilligers zijn rechtenstudent aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, en in het bezit van hun propedeuse of gestart met hun 

premaster. Op die manier kan de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland zich 

ervan verzekeren dat al haar vrijwilligers over voldoende juridische kennis beschikken en zij 

zodoende kinderen en jongeren van een goed advies kunnen voorzien. Om de inzet en 

continuïteit binnen de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland te waarborgen, 

wordt van de medewerkers verwacht dat zij minimaal 14 maanden beschikbaar zijn. Het 

spreekuur van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland vindt plaats op 

maandag, woensdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. Op die momenten zitten drie 

medewerkers klaar om vragen te beantwoorden. Kinderen, jongeren, familieleden en andere 

betrokkenen kunnen middels telefoon, e-mail, webformulier of chat contact opnemen met de 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. Uiteraard kunnen cliënten de Kinder- 

en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland ook bezoeken. De Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland is gevestigd op het Hoendiep 95 te Groningen, in 

het pand van Zorgbelang Groningen. Naast de reguliere spreekuren houdt de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland drie keer per maand spreekuur in het Poortje. Deze 

spreekuren vinden plaats in de civielrechtelijke jeugdinstelling Wilster en de justitiële 

jeugdinrichting Juvaid. Binnenkort worden deze spreekuren vijf keer per maand gehouden. 

Op elke eerste dinsdagavond van de maand vindt de Algemene Medewerkersvergadering 

plaats voor alle medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. 

Op deze vergaderingen worden de activiteiten van afgelopen maand besproken, alsmede de 

doelen voor de komende maand. Ook worden op deze vergadering de intakes van de 

afgelopen maand geëvalueerd. Voorafgaand aan de Algemene Medewerkersvergadering 

wordt er door de commissies afzonderlijk vergaderd. Op de overige dinsdagavonden wordt 

er door een aantal medewerkers een zogenaamde ‘thema-avond’ georganiseerd. Op een 

thema-avond wordt een spreker uitgenodigd die bij kan dragen aan het kennisniveau binnen 

de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. De spreker vertelt doorgaans over 

zijn of haar loopbaan en vakgebied waarna er ruimte is voor vragen en discussie. De thema-

avonden zorgen er voor dat de medewerkers meer kennis vergaren over toepasselijke 

rechtsgebieden en andere organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Naast de 

spreekuren en de medewerkersvergaderingen is een belangrijke activiteit van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland het geven van voorlichtingen en workshops. 

Recentelijk is er een scholenteam opgericht om meer contacten te leggen met nabije basis- en 

middelbare scholen, om op locatie voorlichting te geven over de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland en de rechten van kinderen en jongeren. Ook wordt 

er door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland voorlichting gegeven op 

informatiemarkten zoals de markt op het Bevrijdingsfestival Groningen en het 
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Bevrijdingsfestival Friesland. Bovendien is er door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel 

Noord-Nederland dit jaar veel tijd gestoken in het vergaren van naamsbekendheid via 

sociale media. Het voornaamste doel hiervan is om een laagdrempelige toegang voor 

kinderen en jongeren tot de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland te creëren. 

Daarnaast is er dit jaar hard gewerkt aan de professionalisering van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland door onder andere een nieuw ontwerp voor het 

promotiemateriaal, nieuwe emailadressen, het ophangen van een banner in de binnenstad en 

de aanschaf van betere apparatuur. Dit jaar is er veel tijd en energie gestoken in de 

samenwerking met de andere Kinder- en Jongerenrechtswinkels in Nederland. In oktober 

2016 is de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland opgericht, een stichting met als doel 

het ondersteunen van de andere Kinder- en Jongerenrechtswinkels. De landelijke 

samenwerking tussen de Kinder- en Jongerenrechtswinkels biedt veel mogelijkheden op het 

gebied van promotie, naamsbekendheid en het organiseren van grootschalige activiteiten. De 

vergaderingen met de andere Kinder- en Jongerenrechtswinkels vinden eens in de twee 

maanden plaats en leveren voor de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland veel 

nieuwe ideeën op. Zo is er dit jaar een debatcommissie opgericht die zich bezig gaat 

 

houden met het organiseren van een debattoernooi over kinderrechten op één of meer 

middelbare scholen. Dit is een activiteit waar wij zeer enthousiast over zijn omdat het 

jongeren actief bewust maakt over hun rechten. Wij verwachten dat dit debattoernooi een 

groot succes zal worden en dat het een jaarlijks terugkerende activiteit zal worden. Het 

afgelopen jaar hebben wij ook weer bijdragen mogen ontvangen vanuit verschillende 

fondsen en gemeenten. Hierbij wil ik de gemeenten en fondsen bedanken voor hun 

bijdragen. Deze bijdragen zijn voor de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

onmisbaar en maken het werk van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

mogelijk. Tot slot wil ik bij dezen graag de huidige en inmiddels vetrokken medewerkers 

van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland bedanken voor hun inzet, tijd en 

energie waarmee zij het succes van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

mogelijk maken. Ook wil ik de leden van het bestuur bedanken voor hun inzet, waardevolle 

ideeën en betrokkenheid. In het bijzonder wil ik penningmeester Marlotte Hiddema 

bedanken voor de tijd en energie die zij in de financiële professionalisering van de Kinder- 

en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland heeft gestoken. Daarnaast wil ik alle huidige en 

toekomstige medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland een 

zeer leuke, leerzame en waardevolle tijd bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-

Nederland toewensen. 

 

Peter de Haan 

 

Voorzitter Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

December 2015 – december 2016  
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Hoofdstuk 1   De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

 

Het initiatief en de historie  

De eerste Kinderrechtswinkel is opgericht in 1985 te Amsterdam. In de jaren daarna werden 

nog vijf Kinderrechtswinkels geopend. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Groningen 

volgde in 1989. Deze werd opgericht om ook het noorden van het land te voorzien van een 

instelling die zich specifiek richt op het verlenen van rechtshulp aan kinderen en jongeren. Er 

zijn op dit moment negen Kinder- en Jongerenrechtswinkels in Nederland.  

  

Vanaf 1997 is de Kinderrechtswinkel Groningen ook de rest van het noorden gaan bedienen, 

dat wil zeggen: Groningen, Drenthe, Friesland en het noordelijke deel van Flevoland en 

Overijssel. Eerst door spreekuren op locatie te houden in Assen en Leeuwarden in 

samenwerking met respectievelijk Jeugdzorg Drenthe en Jeugdzorg Friesland. Zo hoopte 

men meer kinderen en jongeren uit die provincies van dienst te kunnen zijn. Helaas heeft dit 

in Assen en Leeuwarden niet tot het beoogde resultaat geleid. De vestiging in Assen hebben 

we per 2001 moeten sluiten en Leeuwarden is per 2002 gesloten, omdat de spreekuren 

onvoldoende werden bezocht. Wel richten we ons met onze promotie op geheel Noord- 

Nederland en staan we vermeld in alle telefoonboeken. Sinds 18 oktober 2005 is de naam van 

de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Groningen gewijzigd in Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland.  

  

Alle Kinderrechtswinkels in Nederland hebben inmiddels dezelfde naam: de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel verleent rechtshulp aan kinderen 

en jongeren tot en met 21 jaar en andere belanghebbenden die in het belang van het kind of 

de jongere juridische vragen hebben.   

  

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland is gehuisvest aan het Hoendiep 95 te 

Groningen, in het pand van Zorgbelang Groningen. De organisatie van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland wordt gerealiseerd door het bestuur en de 

vrijwillige medewerkers.  

  

De doelstelling van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland en de middelen 

waarmee zij die doelstelling wil bereiken zijn als volgt in de statuten geformuleerd:   

  

Artikel 2   

1. De stichting heeft ten doel:  

a.  het geven van informatie en advies aan kinderen en jongeren bij problemen 

op juridisch gebied;   

b. het ondersteunen, begeleiden en verlenen van daadwerkelijke rechtshulp aan 

kinderen en  jongeren op juridisch gebied;   

c. het geven van informatie over de juridische positie van kinderen en jongeren 

aan kinderen en jongeren zelf, aan verzorgers en opvoeders en aan personen 

en instanties die zich met  kinderen en jongeren bezighouden;   

d. het signaleren van lacunes in de rechtspositie van kinderen en jongeren in 

onze samenleving en het nemen en ondersteunen van initiatieven ter 

verbetering van die  rechtspositie en voorts al hetgeen met een en ander 
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rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin des woords.   

 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:   

a. het in stand houden van een rechtswinkel die voor kinderen en jongeren 

bereikbaar is via het houden van spreekuren die gratis toegankelijk zijn;  

b. het houden van telefonische spreekuren;  

c. het geven van schriftelijke adviezen;  

d. het verstrekken van informatie en adviezen aan kinderen en jongeren;   

e. bemiddeling bij (dreigende) schending van rechten van kinderen en jongeren, 

casu quo bemiddeling bij de realisatie en effectuering van de rechten van 

kinderen en jongeren, alsmede begeleiding en ondersteuning bij de juridische 

procesgang;   

f. het ontplooien van voorlichtende activiteiten met betrekking tot de juridische 

positie van de kinderen en jongeren aan de kinderen en de jongeren zelf, 

verzorgers en opvoeders en  personen en instanties die zich met de doelgroep 

van de stichting bezig houden;  

g. het verzamelen van informatie en gegevens rond de juridische positie van 

kinderen en jongeren en deze verkregen informatie doorgeven aan de media, 

de vakpers, overheden en instanties.  

  

Uit de gekozen doelstelling blijkt dat bij de geboden hulp de nadruk ligt op juridische 

informatie en advisering. Daarbij wordt uitgegaan dat voor andere vormen van hulp 

voldoende instanties bestaan die kinderen en jongeren en hun ouders kunnen helpen. Door 

middel van doorverwijzen proberen wij de brug te slaan tussen de jongeren en de 

hulpverlenende instanties.  
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Hoofdstuk II   Organisatiestructuur 

 

Het bestuur 

Bij de oprichting werd gekozen voor een algemeen bestuur. Dit bestuur kreeg de volgende 

taken 

mee: 

- Het opstellen van de stichtingsstatuten en het oprichten van een stichting; 

- Het geven van structuur aan de organisatie; 

- Het inschakelen van advocaten bij het initiatief; 

- Het opleiden en werven van medewerkers; 

- Het aanvragen van subsidies. 

 

Het dagelijks bestuur 2017 bestaat uit: 

- Voorzitter    Eke Tinga 

- Secretaris    Jessie Slabbekoorn 

- Penningmeester   Martine de Jong 

- Algemeen bestuurslid  Romme Varkevisser 

- Algemeen bestuurslid  Yvonne de Ruiter 

 

De penningmeester is voorzitter van de Financiële commissie. De twee algemene 

bestuursleden zijn voorzitter van de Publiciteitscommissie dan wel de Vormingscommissie. 

De gang van zaken binnen de commissies wordt in het bestuur besproken. Het bestuur 

vergadert regelmatig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Net als de 

andere medewerkers draait het bestuur ook spreekuur. 

 

De medewerkers 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland bestaat uit ongeveer vijfentwintig 

rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. De minimumvereisten zijn dat iedere 

medewerker de propedeuse heeft behaald en veertien maanden beschikbaar is. Verder wordt 

het wenselijk geacht het vak Personen- en familierecht te volgen of gevolgd te hebben. De 

medewerkers werken op vrijwillige basis. De werkzaamheden gelden als praktisch vak en de 

medewerkers krijgen er negen studiepunten voor bij de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Door spreiding van taken wordt bereikt dat de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord- 

Nederland en haar medewerkers goed functioneren. Uitgangspunt is dat de medewerkers 

naast het verzorgen van het spreekuur belast zijn met een aantal andere taken verdeeld over 

verschillende commissies. 

Er zijn drie vaste commissies: de Vormingscommissie, de Publiciteitscommissie en de 

Financiële commissie. Elke medewerker heeft zitting in een van deze drie commissies. 

Daarnaast zijn er nog een aantal facultatieve commissies waarvoor de medewerkers kunnen 

solliciteren: de Poortjecommissie, de Sollicitatiecommissie, de Computercommissie, de 

Debatcommissie en de Activiteitencommissie. 

 

Verder organiseren medewerkers bij toerbeurt een thema-avond en evalueren zij de intakes 

voordat deze naar een advocaat gaan. Tevens wordt er een aantal scholenvoorlichtingen per 

jaar verzorgd. 
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Kwaliteitsbewaking 

In 1997 zijn er per rechtsgebied evaluatiesecties opgericht die de gemaakte intakes op dat 

gebied controleren. Elke maand wordt er op de Algemene Medewerkers Vergadering door 

elke sectie verslag uitgebracht. De intakes worden één keer per maand door de medewerkers 

geëvalueerd en gaan vervolgens naar de voorzitter van de evaluatiesectie. Daarna worden de 

intakes naar een advocaat gestuurd die deze controleert op juridische correctheid. Bij de 

Algemene Medewerkers Vergadering worden de intakes inclusief het commentaar van de 

advocaat besproken. 

Indien nodig wordt daarna een terugkoppeling naar de cliënt gemaakt. Voor de volgende 

rechtsgebieden is er een evaluatiesectie ingesteld: personen- en familierecht, privaatrecht 

overig, strafrecht en overig. 

 

De Raad van Advies 

De Raad van Advies bestaat uit een aantal personen die op grond van hun werkzaamheden 

deskundig  op het gebied van de (rechts)hulpverlening aan kinderen en jongeren. De Raad 

adviseert het dagelijks bestuur over de te volgen koers van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland en brengt ideeën naar voren die de financiële of 

organisatorische positie kunnen versterken. 

 

 

De Raad van Advies van 2017: 

 

Dhr. R.J.C. Flach (René) 

Universitair hoofddocent/Coördinator scripties PRNO 

  

Mw. S. de Vaal (Sonja) 

Rechtshulp Noord Advocaten 

  

Mw. I. Bouius (Ina) 

Sociale Wijkteams Hoogezand-Sappemeer                          

  

Mw. K. Bosker (Klasina) 

Rechtbank Groningen: kinderrechter 

  

Mw. J. Nieman (Jolanda) 

Jurist Bureau Jeugdzorg Groningen, thans Jeugdbescherming Noord         

 

Dhr. R. Vonk (Robert) 

Raad voor de Kinderbescherming 

  

Dhr. O. van Diepen (Otto) 

oud-coördinator KJRW Noord-Nederland                                      

  

Mw. A. Zijlstra (Annemiek) 

Manager Veilig Thuis 
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Hoofdstuk III   De commissies 

 

De Publiciteitscommissie 

 

Dit betreft het jaarverslag van de publiciteitscommissie. Sinds mei 2016 heb ik, Yvonne de 

Ruiter, het voorzitterschap van deze commissie van Annieck van Eck overgenomen. De 

publiciteitscommissie dient zorg te dragen voor het vergroten van de naamsbekendheid van 

de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland (hierna: KJRW) door de doelgroep 

(kinderen en jongeren tot 21 jaar) op een effectieve wijze te benaderen. Naast dit hoofddoel is 

het subdoel van deze commissie de KJRW bekender maken bij rechtenstudenten zodat zij 

aan de slag kunnen als nieuwe medewerker. De afgelopen jaar is de commissie al druk bezig 

geweest met het behalen van deze doelen. Voor het aankomende jaar zal dit verder 

uitgebreid worden. 

 

De belangrijkste werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn volbracht: 

1. Instellen van het scholenteam om zo de juiste doelgroep te benaderen, het aantal 

voorlichtingen uit te breiden en meer kinderen en jongeren kennis te laten maken met de 

KJRW. 

2. Voorlichtingen aanpassen aan de juiste doelgroep (qua niveau, onderwerpen en interesses) 

en pakkende huidige onderwerpen hierin verwerken. 

3. Algemene informatie over de KJRW verspreiden binnen Centra voor Jeugd en Gezin en 

buurtcentra. 

4. Ontwikkelen nieuw promotiemateriaal (flyers sollicitatieprocedure, banner). 

5. Wekelijks meerdere malen gebruik maken van Social Media, waaronder Facebook. 

 

Hieronder volgt een uitgebreide uitwerking van de werkzaamheden van de 

publiciteitscommissie, waaronder bovenstaande werkzaamheden: 

 

Bijwonen rechtszittingen 

Twee keer per jaar kunnen de medewerkers van de KJRW jeugdrechtszittingen bijwonen bij 

de rechtbank Noord-Nederland. Dit betreft jeugdstrafrecht, leerplichtzittingen, OTS en 

familiezittingen. Omdat deze zittingen normaliter gesloten zijn, zijn er speciale regels 

opgesteld tussen de KJRW en de rechtbank om dit mogelijk te maken. De mogelijkheid om 

de rechtszittingen bij te kunnen wonen is erg leerzaam voor de medewerkers, wat tevens 

blijkt uit de evaluaties van de medewerkers. Het betreft een unieke ervaring waar wij als 

KJRW hopelijk nog lang van gebruik kunnen maken. 

 

Bevrijdingsfestival Friesland en Groningen 

De KJRW heeft deelgenomen aan het bevrijdingsfestival in Friesland en Groningen. Om 

zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken waren er verschillende acties, waaronder: 

snoepjesraden en de selfiewedstrijd. 
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Benadering scholen 

Inmiddels is er een scholenteam aangesteld (die uitgebreid zou worden) bestaande uit 3 

medewerkers van de publiciteitscommissie. Dit scholenteam benaderd zowel basis als 

middelbare scholen met het verzoek of wij namens de KJRW een voorlichting mogen geven. 

Op dit moment is er wekelijks een moment dat het scholenteam hier actief mee bezig gaat. 

 

Radio en wijkkranten 

Binnen de publiciteitscommissie is er 1 persoon verantwoordelijk voor het benaderen en 

onderhouden van het contact met de radio en er is tevens 1 persoon verantwoordelijk voor 

de benadering en het onderhouden van het contact met de wijkkranten. Om de juiste 

doelgroep meer te bereiken zal deze vorm van publiciteit aankomend jaar minder 

plaatsvinden zodat er meer aandacht besteedt kan worden aan het benaderen van scholen en 

het geven van scholenvoorlichtingen. 

 

Buurtcentra en wijkcentra 

Bij buurt- en wijkcentra zijn flyers uitgedeeld van de KJRW. Dit zal aankomend jaar weer 

worden gedaan, waarbij er een uitbreiding plaatsvindt. De flyers zullen ook uitgedeeld 

worden bij WIJ-teams en sociale wijkteams. Daarnaast zullen we ook langs de basis- en 

middelbare scholen gaan om daar een informatiepakket achter te laten met o.a. flyers, 

posters etc. om zo meer naamsbekendheid te creëren. 

 

Sollicitatieprocedure nieuwe medewerkers 

In de periode voor de deadline van de sollicitaties is de KJRW op diverse manieren 

gepromoot om zo veel mogelijk studenten aan te trekken om bij ons te komen solliciteren. 

Dit is gedaan doormiddel van het volgende: 

- Flyeren: er is een nieuwe flyer ontworpen die duidelijker en overzichtelijker is. Deze flyers 

zijn op meerdere momenten bij de RUG uitgedeeld. 

- Spandoek: in week 37 en week 38 heeft er een spandoek gehangen in de Folkingestraat met 

de tekst dat de KJRW mensen zoekt en dat ze kunnen solliciteren. 

- Collegepraatjes: er zijn diverse collegepraatjes gehouden door de medewerkers. 

- Informatieavond: maandag in week 38 is er een informatieavond geweest waar een grote 

groep studenten die geïnteresseerd is. Na het algemene praatje door bestuur over de KJRW 

werden er veel vragen gesteld. Studenten gaven aan dat ze enthousiast zijn om bij de KJRW 

aan de slag te gaan. 

- Facebook: in de periode voor de deadline van het solliciteren is er veel gebruik gemaakt 

van Facebook. Meerdere malen is er een bericht op geplaatst, deze is in verschillende 

rechten-groepen gepost. 

 

Promotie goodiebags 

De KJRW zal de aankomende periode gepromoot worden d.m.v. deelname aan diverse 

goodiebags. Op dit moment heeft de KJRW deelgenomen aan de goodiebag van het congres 

van Diephuis. 
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Landelijke promotiecommissie 

Vorig jaar is de landelijke promotiecommissie opgericht, dit is een landelijke 

promotiecommissie opgericht door alle KJRW’s in Nederland, om de naamsbekendheid van 

de KJRW te vergoten. De gedachte is dat we samen beschikken over meer creativiteit en 

meer budget. Op dit moment is het landelijk nog in ontwikkeling. 

 

Slot 

De publiciteitscommissie heeft de afgelopen periode veel werk verricht waar wij het 

aankomende jaar weer mee verder zullen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de KJRW dankzij 

deze commissie veel kinderen, jongeren en ook hun ouders weet te bereiken. Het doel is om 

dit vast te houden en ervoor te zorgen dat het aantal intakes aankomend jaar zal toenemen. 

Deze commissie bestaat uit een groep enthousiaste studenten, die met veel plezier de 

activiteiten binnen de publiciteitscommissie uitvoert. De oudste lichting is net vertrokken en 

we hebben er weer een groepje frisse en gemotiveerde medewerkers bij. Wij zullen er alles 

aan doen om het aankomende jaar met creatieve ideeën te komen om zo nog meer kinderen- 

en jongeren te bereiken. 

 

Namens de Publiciteitscommissie, 

 

Yvonne de Ruiter 

Voorzitter Publiciteitscommissie en algemeen bestuurslid Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 2016-2017 
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De Financiële commissie   

 

De taak van de financiële commissie is zorgen voor inkomsten voor de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel (hierna: KJRW). Zonder deze bijdragen zou de KJRW immers niet 

kunnen bestaan. De KJRW heeft dan ook verschillende bronnen van inkomsten. 

 

Subsidies 

Ten eerste de subsidies. Ook dit jaar hebben we veel gemeenten aangeschreven voor 

subsidies. Dit is door veel gemeenten afgewezen omdat het niet specifiek gericht was op 

werkzaamheden in die gemeente, maar bedoeld is voor heel Noord-Nederland. Wel hebben 

we ook dit jaar weer subsidie mogen ontvangen van de Gemeente Groningen. Hier zijn wij 

natuurlijk ontzettend blij mee, maar door deze enkele subsidie worden natuurlijk niet alle 

kosten gedekt. Daarom blijft de financiële commissie op zoek naar andere bronnen van 

inkomsten. 

 

Sponsoring 

Naast de subsidies staan wij ook open voor sponsoring. Dit kan door middel van vermelding 

op onder andere onze website. Mocht u als bedrijf of kantoor geïnteresseerd zijn in zo’n 

vermelding stuur dan een mail naar het bestuur voor meer informatie. 

 

Fondsen 

Verder hebben wij ook dit jaar weer een bijdrage mogen ontvangen van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Ook hier zijn wij ontzettend blij mee. Daarnaast gaan we dit jaar actief op zoek 

naar andere fondsen die een bijdrage willen leveren aan het werk dat de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel ieder jaar verricht. 

 

Collecte 

Ook halen wij jaarlijks een leuk bedrag op door te collecteren voor Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Dit fonds biedt ondersteuning aan kinderen die het thuis iets minder breed 

hebben. Door middel van uitjes, bijdragen aan sport en bijvoorbeeld een cadeautje van de 

Sint kan dit fonds ontzettend veel voor deze kinderen betekenen. Daarnaast hebben wij, als 

KJRW, een 50-procent regeling met Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit houdt in dat de helft 

van het geld dat wij zelf ophalen ten goede komt aan de stichting KJRW Noord-Nederland. 

Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag opgehaald, waarmee zowel het fonds als de 

KJRW weer mooie dingen kunnen doen. 

 

Stichting Vrienden van de KJRW 

In 2012 is de Stichting Vrienden van de KJRW opgezet. Deze Stichting bestaat uit oud 

medewerkers, sponsoren, relaties en andere geïnteresseerden die de KJRW een warm hart 

toedragen. De Stichting heeft verschillende doelen. Ten eerste worden de vrienden van de 

KJRW via deze weg met elkaar in contact gebracht door een jaarlijkse activiteit, 

georganiseerd door het bestuur van de Stichting. Ten tweede worden de vrienden van de 

KJRW op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van de KJRW door middel van een 

nieuwsbrief. Tot slot zal de Stichting op de lange termijn een deel van de inkomsten 
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afdragen aan de KJRW. Aan de ‘Vrienden’ wordt in ruil hiervoor een jaarlijkse bijdrage van 

(ten minste) €15,- gevraagd. 

 

Toekomst 

Afgelopen jaar heeft de focus niet gelegen op het werven van nieuwe inkomsten voor de 

stichting. Juist daarom zal hier het komende jaar meer de nadruk op komen te liggen. De 

KJRW zal op een creatieve manier inkomsten moeten werven en we hopen dan ook dat er 

nog meer mogelijkheden komen met de komst van onze nieuwe website in 2017. Omdat het 

werk van de KJRW belangrijk en maatschappelijk relevant is en dit ook wordt onderkend 

door de organisaties die ons steunen, ben ik ervan overtuigd dat we ons werk in de toekomst 

voort kunnen zetten. 

 

Conclusie en woord van dank 

 

Graag wil ik afsluiten met een woord van dank aan al onze subsidieverstrekkers, sponsoren 

en donateurs. Zonder uw bijdragen kunnen wij ons werk niet blijven verrichten. Wij hopen 

dan ook dat we de komende jaren op uw steun mogen en kunnen blijven rekenen. 

 

Namens de Financiële Commissie, 

 

Marlotte Hiddema Penningmeester december 2015 – december 2016   
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De Vormingscommissie 

 

De taak van de Vormingscommissie (hierna: de commissie) is het controleren en verbeteren 

van de kwaliteit van de adviezen van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

(hierna: KJRW). In onderstaande paragrafen wordt beschreven wat de commissie dit jaar 

heeft gedaan om aan deze taak te voldoen.    

 

Verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG)  

Het was in 2016 de bedoeling voor al onze medewerkers een VOG aan te vragen. Inmiddels 

heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de KJRW Noord-Nederland toegelaten tot de 

Regeling Gratis VOG. Vanaf eind 2016 vragen wij voor al onze medewerkers een VOG aan. 

Wij vinden dit een goede ontwikkeling, waar nu al onze (aanstaande) medewerkers door een 

deze screening gaan. Eerder gingen enkel medewerkers die spreekuur liepen in 

jeugdinstellingen door een antecedentenonderzoek.  

 

Controlesysteem adviezen  

De werkwijze die wij hanteren met betrekking tot het controleren en evalueren van 

uitgebrachte adviezen is ten aanzien van 2015 ongewijzigd. Het controleren van de adviezen 

verloopt volgens vijf controleprocedures.   

De eerste controle vindt plaats tijdens het spreekuur. Telkens zijn minimaal drie medewerkers 

aanwezig op het spreekuur. Elk advies wordt pas verstuurd als alle aanwezige medewerkers 

het advies hebben gelezen. Mocht er toch onzekerheid bestaan over de juistheid van het 

advies, dan kan er een contact worden opgenomen met een advocaat of instantie (zie het 

stukje over contactadvocaten).  

De tweede controle wordt uitgevoerd door middel van een evaluatie achteraf. Er zijn drie 

verschillende evaluatiesecties. De evaluatiesecties zijn ingedeeld per rechtsgebied. Alle 

medewerkers zitten in één van de evaluatiesecties. Medewerkers vergroten hierdoor sneller 

hun expertise op één rechtsgebied, dit bevordert de kwaliteit van de evaluaties.  

De KJRW onderscheidt drie rechtsgebieden:    

-  Personen- en familierecht I     

-  Personen- en familierecht II      

-  Strafrecht en overig   

De evaluatiesecties worden aangestuurd door gekozen voorzitters. Zij sturen hun 

evaluatiesecties aan om twee weken voor de Algemene Medewerkers Vergadering (hierna: 

AMV) alle intakes in de aan hun toebehorende categorie te controleren. Bij het evalueren 

wordt er gecontroleerd op juistheid van de gegeven adviezen en op grammatica- en 

spelfouten. Eind 2016 zijn er nieuwe voorzitters gekozen vanwege het openvallen van deze 

functies bij het vertrek van oud-medewerkers. De nieuwe voorzitters van de drie 

evaluatiesecties zijn:  

-  Personen- en familierecht I     Jeldou Reijenga    

-  Personen- en familierecht II     Luz van Deemter  

-  Strafrecht en overig       Laure Postma  
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De derde controle wordt door de voorzitters van de evaluatiesecties uitgevoerd. Zij nemen op 

hun beurt de door de evaluatiesecties geëvalueerde intakes door en controleren deze op 

correctheid.   

De vierde controle geschiedt door een advocatenkantoor (hierna: kantoor). In 2016 heeft de 

KJRW een samenwerking met vier kantoren: 

   

- De Haan Advocaten & Notarissen  (contactpersoon: Mw. mr. C. van der Slikke)    

- PlasBossinade Advocaten   (contactpersoon: Dhr. mr. P.P.R. Hoekstra)    

- BoutOveres Advocaten   (contactpersoon: Mw. mr. P.A.K. van Eck)    

- Trip Advocaten & Notarissen  (contactpersoon: Mw. mr. M. Aaftink)  

     

Een week voor de AMV worden de door de evaluatiesecties geëvalueerde adviezen door de 

voorzitter van de commissie naar één van de kantoren gestuurd. Het kantoor retourneert de 

adviezen een dag voor AMV voorzien van op- of aanmerkingen. De samenwerking met de 

kantoren verloopt vrijwel zonder problemen. De kantoren controleren zeer secuur en nemen 

hun taak serieus. De adviezen worden aan een vijfde controle onderworpen tijdens de AMV. 

Alle adviezen worden hier met alle medewerkers besproken. In het bijzonder wordt ingegaan 

op de bevindingen van de evaluatiesecties en de kantoren. Deze bevindingen kunnen leiden 

tot een besluit tot terugkoppeling. Dit houdt in dat de medewerkers die het advies gegeven 

hebben, contact opnemen met de rechtzoekende en het gegeven advies herstellen dan wel 

aanvullen. De bevindingen van de evaluatiesecties en de kantoren worden bij het advies 

gevoegd in het intakeprogramma. Het voordeel van dit systeem is dat er in een oogopslag 

gezien kan worden welke eventuele aanmerkingen de advocaat met betrekking tot de intake 

heeft, zodat daar bij het terugkoppelen of bij een vervolgadvies rekening mee kan worden 

gehouden.   

 

Contactadvocaten   

De lijst met contactadvocaten is in 2016 opgeschoond. De lijst is nu weer op orde en we zijn 

tevreden met het feit dat we advocaten met verschillende specialismen kunnen bellen als wij 

vragen hebben. Wij merken dat als advocaten tijd hebben zij ons graag te woord staan en 

verder helpen. Dit is voor onze medewerkers erg leerzaam en komt de kwaliteit van onze 

intakes ten goede. De contactadvocaten zijn overigens andere advocaten dan de advocaten die 

onze intakes evalueren. Naast advocaten zijn we ook op zoek naar andere (juridische) 

professionals voor op de lijst, denk hierbij bijvoorbeeld aan een mediator of aan een 

gerechtsdeurwaarder.   

 

Thema-avonden  

De commissie tracht de juridische kennis van de medewerkers te vergroten door het 

organiseren van thema-avonden. Medewerkers krijgen in tweetallen de opdracht een goede 

spreker te vinden voor verschillende juridische, en minder juridische onderwerpen. De thema-

avonden zijn onderverdeeld in verplichte thema-avonden (personen- en familierecht, 

arbeidsrecht en strafrecht) en vrije thema- avonden (geen verplicht onderwerp). De 

medewerkers zijn tenminste verplicht de verplichte thema’s twee keer tijdens hun 

dienstverband bij te wonen. De praktijk leert dat bijna alle medewerkers aanwezig zijn bij alle 
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thema-avonden. In 2016 heeft de KJRW een grote verscheidenheid aan sprekers mogen 

ontvangen. U kunt denken aan advocaten, rechters, (jeugd)hulpverleners, ambtenaren en 

psychologen. Daarnaast heeft de KJRW twee keer een communicatietraining weten te 

organiseren. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een thema-avond, dienen een 

verslag te schrijven. Dit verslag wordt aan de medewerkers ter beschikking gesteld. Het 

verslag wordt ook op onze Facebook-pagina en sinds eind 2016 ook op onze LinkedIn-pagina 

geplaatst.   

 

Literatuur en wettenbundels   

De KJRW heeft warm contact met de drie grootste juridische uitgevers van Nederland. Voor 

een goed advies hebben de medewerkers toegang tot de meest actuele literatuur en wetgeving 

nodig. Wolters Kluwer en Sdu Uitgevers hebben in september 2016 nieuwe wettenbundels 

aangeleverd. Sinds 2016 hebben alle medewerkers van de KJRW tevens gratis toegang tot 

Legal Intelligence (Kluwer), wat de kwaliteit van onze adviezen ten goede zal komen. De 

KJRW heeft de uitgevers persoonlijk en publiekelijk, door middel van een bericht op de 

Facebook-pagina, bedankt.   

De literatuurklapper van de KJRW is dit jaar (net als in 2015) geheel vernieuwd en sluit nu 

beter aan op de huidige rechtspraktijk. Wanneer medewerkers nieuw zijn bij de KJRW krijgen 

zij de literatuurklapper en dienen zij deze goed door te nemen. In de literatuurklapper worden 

de meest voorkomende thema’s inleidend besproken. De literatuurklapper is minder 

uitgebreid dan voorheen, waar wij het belangrijk vinden dat medewerkers de beginselen van 

het jeugdrecht kennen en met die (basis-)kennis bij ons aan de slag kunnen. Aan de hand van 

de literatuurklapper en het draaiboek zijn alle medewerkers getoetst omtrent hun (basis-

)kennis, de toets dient voldoende te worden gemaakt om spreekuren te mogen draaien.  

 

LinkedIn   

Wij hebben in 2016 de LinkedIn-pagina van de KJRW Noord-Nederland weer in gebruik 

genomen, de pagina heeft de volgende naam: Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-

Nederland. Wij zullen op onze LinkedIn-pagina onder andere thema-avond verslagen gaan 

delen en mogelijke vacatures plaatsen. Wij denken erover na of het ook zinvol is ook ons 

(bestaande) Twitter-account en (bestaande) Instagram-account weer in gebruik te nemen.     

 

Debatcommissie   

20 November is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In Den Haag hebben ze 

de traditie om op of rond die dag het Haags Kinderrechten Debat te voeren met middelbare 

scholieren. Op de landelijke vergadering van alle Kinder- en Jongerenrechtswinkels werd het 

idee geopperd om het Kinderrechten Debat in 2018 een landelijk vervolg te geven. Ons leek 

dit een goed idee en daarom zijn wij nu met een commissie bezig om het Gronings 

Kinderrechten Debat 2017 vóór de zomervakantie op poten te zetten. Het debat zal vrijdag 17 

of maandag 20 november plaatsvinden. Wij denken als locatie aan het provinciehuis in 

Groningen. Verder gaan wij mogelijk als medewerkers zelf workshops geven op middelbare 

scholen. Voor deze workshops dienen medewerkers wel een aantal trainingen te krijgen, 

hiervoor lopen gesprekken met een debatvereniging.  

 



17 

 

Woord van dank   

Ik wil allereerst alle professionals die onze organisatie in 2016 hebben geholpen bedanken, 

hierbij denk ik onder anderen aan alle evaluatieadvocaten, contactadvocaten, sprekers op de 

thema-avond en leden van de Raad van Advies. Daarnaast wil ik de commissie bedanken voor 

haar inzet. De medewerkers van de commissie hebben hun taak zeer serieus genomen. 

Dankzij hun bijdrage heeft de KJRW de hoge kwaliteit van haar adviezen kunnen 

waarborgen. 

   

Namens de Vormingscommissie, 

   

Romme Varkevisser    Algemeen bestuurslid/ Voorzitter vormingscommissie  
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De Poortjecommissie 

 

De commissie 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland (hierna: KJRW) houdt spreekuren 

binnen Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen (hierna: Het Poortje). Het Poortje biedt 

intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan ongeveer 175 jongeren tot en met 23 

jaar. Het Poortje kent twee locaties: Wilster Intensieve Jeugdzorg (hierna: Wilster) te 

Groningen en Juvaid Justitiële Jeugdinrichting (hierna: 

Juvaid) te Veenhuizen.  

Onze commissie bestond normaal gesproken uit 7 personen. Vanaf oktober 2016 bestaat onze 

commissie uit 10 leden. Bij de nieuwste sollicitatieronde is hiervoor gekozen wij het aantal 

spreekuren binnen Wilster verhoogt hebben. De medewerkers gaan in tweetallen naar de 

instelling. Dit houdt in dat elke medewerker ongeveer eenmaal per maand een spreekuur 

heeft.  

Voor de nieuwe medewerkers van de commissie een inwerkavond georganiseerd. Op deze 

avond krijgen de nieuwe medewerkers informatie over veel voorkomende problemen van 

jongeren en over hoe ze het beste kunnen omgaan met bepaalde types jongeren in de 

instelling.  

 

Wilster 

In Wilster zitten jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn geplaatst door Bureau Jeugdzorg, 

met een machtiging gesloten Jeugdzorg van de kinderrechter. Binnen Wilster hebben ze in 

2016 moeten stoppen met het programma DOK3. Hierbij was het ook mogelijk dat jongeren 

vrijwillig in Wilster zaten. Dit is na het stoppen van DOK3 helaas niet meer mogelijk, 

waardoor er nog enkel geplaatste jongeren met een machtiging zitten.  

In Wilster zijn wij vanaf december 2016 overgegaan van twee naar vier spreekuren per 

maand. Wij hebben hiervoor gekozen gezien het feit dat de spreekuren goed liepen en wij 

gemerkt hebben dat jongeren veel vraag hebben naar onze aanwezigheid en adviezen. 

Daarnaast zijn wij aan het kijken naar de mogelijkheden om meer in contact te komen met de 

jongeren. Dit willen wij bereiken door bij elk spreekuur aan te sluiten bij een van de groepen 

voor het avondeten. Op deze wijze hebben de jongeren meer contact dan enkel een kort 

standaardpraatje en zullen jongeren zich sneller op hun gemak voelen bij ons.  

 

Thema-avond 

Jaarlijks wordt er vanuit de commissie een etentje gepland waarbij alle medewerkers van de 

KJRW een idee krijgen hoe het binnen Wilster verloopt. Dit jaar was het echter niet mogelijk 

om bij Wilster te eten. Om de medewerkers van de KRJW toch een goede indruk te geven van 

Wilster, is er een thema-avond georganiseerd. Deze thema-avond is verzorgd door Mike van 

Wissing, de afdelingsmanager binnen Wilster. Mike is tevens ons contactpersoon binnen 

Wilster. Gedurende deze rondleiding heeft Mike verteld over de jongeren binnen Wilster, hoe 

een behandelplan wordt opgesteld, hoe lang de jongeren binnen Wilster verblijven en de 

dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij ons ook rondgeleid en de groepen laten zien.  

 

Juvaid 

Juvaid is een justitiële jeugdinrichting voor kort en lang verblijf van strafrechtelijke jongeren 

van 12 tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn door hun gedrag in aanraking met justitie 

gekomen en door de 

(kinder-)rechter in een justitiële jeugdinrichting geplaatst. Binnen Juvaid is plaats voor 44 

jongens. Op deze locatie houden wij elke derde woensdag van de maand spreekuur. In 

tegenstelling tot Wilster, gaan we alleen naar Juvaid als er een verzoek is van één van de 



19 

 

jongeren. De jongeren kunnen bij de groepsbegeleiders aangeven dat ze een vraag voor de 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland hebben.  

Het aantal intakes per spreekuur verschilt enorm. De laatste maanden waren er bijna geen 

intakes en daarom is er in overleg met Juvaid naar een oplossing gezocht. Wij zijn met een 

aantal jongeren aanwezig geweest bij een vergadering van de Jongerenraad binnen Juvaid. 

Hier hebben wij vooral de vraag neergelegd aan de jongeren of zij weten wie wij zijn en wat 

wij doen. Hieruit bleek dat de jongeren weinig besef hebben van onze aanwezigheid binnen 

Juvaid. Om deze aanwezigheid te vergroten hebben wij samen met onze contactpersonen 

Tineke en Steffen gekeken naar de mogelijkheid om voorlichtingen te houden binnen Juvaid. 

Met vier medewerkers zijn hebben wij verdeeld over twee dagen voorlichting gegeven. Deze 

voorlichting stond vooral in het teken van de bekendheid van de commissie binnen Juvaid. 

Daarnaast hebben wij het met de jongeren gehad over drie kernonderwerpen, namelijk school, 

werk en woning. Deze voorlichting is zeer goed verlopen en wij hopen dat hier dan ook veel 

meer bekendheid en vragen uit zullen voorvloeien.  

 

Contactpersonen 

Op beide locaties hebben we een vaste contactpersoon. Hiermee onderhoudt de voorzitter van 

de Poortjescommissie contact. Als er onduidelijkheden zijn over de gang van zaken, kan er 

contact worden opgenomen met de contactpersonen. Ook vindt er via de contactpersoon 

overleg plaats over het houden van voorlichtingen. Sinds september 2016 hebben wij een 

nieuw email adres. Op deze wijze hoeven de contactpersonen de contactgegevens niet te 

wijzigen bij de overdracht van het voorzitterschap. Onze contactpersoon van Wilster is Mike 

van Wissing. Het contact van Juvaid zijn Steffen Benes en Tineke Spoelman. 

 

Andere locaties 

Als commissie merken wij dat er veel behoefte is onder jongeren naar juridisch advies. Dit is 

vooral het geval onder jongeren die niet de mogelijkheid of de middelen hebben om op een 

andere wijze contact met de KJRW te zoeken. Wij zijn daarom dit jaar bezig geweest met het 

kijken of wij onze diensten ook elders kunnen aanbieden. Hiervoor zijn wij in contact met 

Elker en zijn wij aan het kijken of er andere organisaties zijn waarbij wij een rol kunnen 

spelen.  

 

 

Namens de Poortjescommissie, 

Stephanie Altundag 

Voorzitter Poortjescommissie 
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Hoofdstuk IV  De intake gegevens 

 

Het spreekuur 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland heeft spreekuur op maandag-, 

woensdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens het spreekuur kan iedereen 

met vragen, over de rechten en plichten van het kind, bellen, e-mailen of langskomen. De 

rest van de week kunnen zij een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, een brief 

schrijven of een e-mail sturen. 

 

Het spreekuur wordt in Groningen verzorgd door drie medewerkers. De werkwijze op het 

spreekuur is als volgt: door middel van een eerste gesprek wordt getracht zo goed mogelijk 

inzicht te krijgen in de situatie. Als blijkt dat de hulpvraag geen betrekking heeft op een 

juridisch probleem wordt verwezen naar andere instanties. Na het verzamelen van alle 

benodigde informatie en het opzoeken van de relevante rechtsregels, kunnen de 

medewerkers overgaan tot het geven van advies. Hier hoeft het echter niet altijd bij te 

blijven. Medewerkers kunnen de cliënt ook van dienst zijn door te bemiddelen, een brief te 

schrijven, het begeleiden van de informele rechtsingang of een bezwaarschrift op te stellen. 

Naast deze reguliere spreekuren worden er ook spreekuren in de justitiële jeugdinrichtingen 

van het Poortje, locatie Wilster en Juvaid, gehouden. Vanwege de gesloten plaatsing kunnen 

deze jongeren ons immers niet bereiken. De jongeren met juridische vragen worden dan van 

hun groep opgehaald en naar een aparte kamer gebracht, waar de vraag gesteld kan worden. 

De medewerkers geven niet direct een antwoord, maar sturen het antwoord later per brief 

naar de jongeren. Om de kwaliteit van de juridische hulpverlening te waarborgen, kunnen 

de spreekuurmedewerkers tijdens en na het spreekuur, een beroep doen op de bij de Kinder- 

en Jongerenrechtswinkel Noord- Nederland aangesloten contactadvocaten en andere 

contactpersonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

Intakegegevens 01-01-2016 tot en met 31-12-2016 

 

1. Minderjarigen 

 

Tabel 1.1 Verdeling naar leeftijd 

 

 

 

Tabel 1.2 Verdeling naar geslacht 

Man  27 

Vrouw 31 

Onbekend - 

Totaal 58 

 

 

Tabel 1.3 Verdeling naar categorieën 

Personen- en familierecht 55 

Privaatrecht overig 19 

Strafrecht  15 

Administratief recht  2 

Sociaal zekerheidsrecht - 

Overig - 

Totaal 91 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd Totaal 

<8 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 5 

12 7 

13 3 

14 10 

15 15 

16 12 

17 2 

Onbekend 4 

Totaal* 58 
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Tabel 1.4 Gedetailleerd overzicht vragen Personen- en Familierecht 

Adoptie - 

Afstamming/erkenning - 

Alimentatie 2 

Echtscheiding 3 

Erfrecht - 

Gezag (wijziging van) 6 

Handelingsbekwaamheid - 

Hoorrecht - 

Naamrecht 1 

Omgang 30 

Onderhoudsplicht - 

OTS/uithuisplaatsing 6 

Pleegzorg  - 

Voogdij 2 

Weglopen - 

Overig 6 

Totaal 56 

 

 

 

Tabel 1.5 Gedetailleerd overzicht vragen Privaatrecht overig 

Aansprakelijkheidsrecht - 

Arbeidsrecht 1 

Huurrecht - 

Verbintenissenrecht - 

Zakenrecht - 

Overig 2 

Totaal  3 

 

 

Tabel 1.6 Gedetailleerd overzicht vragen Strafrecht 

Contact met 

justitie/politie 

2 

Delicten 1 

Discriminatie - 

Kindermishandeling - 

Straffen 4 

Overig 2 

Totaal  9 
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Tabel 1.7 Gedetailleerd overzicht vragen administratief recht 

IBG - 

Nationaliteit - 

Onderwijs - 

Paspoort en identiteit - 

Vreemdelingenrecht - 

Overig 2 

Totaal  2 

 

 

Tabel 1.8 Gedetailleerd overzicht Vragen Sociaal Zekerheidsrecht 

Kinderbijslag - 

Uitkering - 

Overig - 

Totaal - 

 

 

Tabel 1.9 Gedetailleerd overzicht vragen Overig 

Jeugdhulpverleningsrecht - 

Verdragsrecht - 

Onderwijs  - 

Overig - 

Totaal - 

 

Tabel 1.10 Wijze van contact zoeken 

Telefoon 7 

Email 21 

Bezoek 17 

Post - 

Voorlichting - 

Poortje 3 

Totaal  60 
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2. Meerderjarigen 

 

Tabel 2.1 Soort contactzoeker 

Jongmeerderjarige (tot 

21 jaar) 

11 

Ouder 12 

Professional 3 

Anders 1 

Onbekend 3 

Totaal  30 

 

Tabel 2.2 Verdeling naar geslacht 

Man  11 

Vrouw 18 

Onbekend 1 

Totaal 30 

 

 

Tabel 2.3 Verdeling naar categorieën  

Personen- en familierecht 8 

Privaatrecht overig 3 

Strafrecht  2 

Administratief recht  1 

Sociaal zekerheidsrecht 1 

Overig 2 

Totaal 17 

 

 

 

Tabel 2.4 Gedetailleerd overzicht vragen Personen- en Familierecht 

Adoptie - 

Afstamming/erkenning - 

Alimentatie - 

Echtscheiding 1 

Erfrecht - 

Gezag (wijziging van) 1 

Handelingsbekwaamheid - 

Hoorrecht - 

Naamrecht - 

Omgang 3 

Onderhoudsplicht 1 

OTS/uithuisplaatsing 1 

Pleegzorg  1 
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Voogdij 1 

Weglopen - 

Overig 1 

Totaal 10 

 

 

Tabel 2.5 Gedetailleerd overzicht vragen Privaatrecht overig 

Aansprakelijkheidsrecht - 

Arbeidsrecht - 

Huurrecht - 

Verbintenissenrecht 2 

Zakenrecht - 

Overig 1 

Totaal  3 

 

 

Tabel 2.6 Gedetailleerd overzicht vragen Strafrecht 

Contact met 

justitie/politie 

1 

Delicten 1 

Discriminatie - 

Kindermishandeling 1 

Straffen - 

Overig - 

Totaal  3 

 

 

Tabel 2.7 Gedetailleerd overzicht vragen administratief recht 

IBG - 

Nationaliteit - 

Onderwijs 2 

Paspoort en identiteit - 

Vreemdelingenrecht - 

Overig - 

Totaal  2 

 

 

Tabel 2.8 Gedetailleerd overzicht Vragen Sociaal Zekerheidsrecht 

Kinderbijslag - 

Uitkering - 

Overig 1 

Totaal 1 
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Tabel 2.9 Gedetailleerd overzicht vragen Overig 

Jeugdhulpverleningsrecht - 

Verdragsrecht - 

Klachtrecht - 

Overig 4 

Totaal 4 

 

 

Tabel 2.10 Wijze van contact zoeken 

Telefoon 4 

Email 10 

Chat 2 

Bezoek 2 

Post - 

Voorlichting - 

Poortje 2 

Totaal  20 
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Hoofdstuk VI Financieel overzicht  

 

Balans per 31 december 2016 

Activa 

 31-12-2016 31-12-2015 

Vlottende activa  813 2.024 

Liquide middelen 32.759 38.876 

 33.572 40.900 

 

Passiva 

 31-12-2016 31-12-2015 

Stichtingsvermogen  33.058 40.386 

Kort lopende schulden 514 514 

 40.900 41.541 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2016 

Ter toelichting op de balans per 31 december 2016 worden de volgende specificaties 

verstrekt: 

Activa 

Vlottende activa 

 31-12-2016 31-12-2015 

Nog te ontvangen rente 241 235 

Overige vorderingen 572 1.789 

 813 2.024 

 

Liquide middelen 

 31-12-2016 31-12-2015 

ING rekening 

NL02 INGB 0000 2703 23 

3.246 9.604 

ING spaarrekening 29.513 29.272 

 32.759 38.876 

 

Passiva 

Stichtingsvermogen 

 31-12-2016 31-12-2015 

Vermogen 01-01 40.386 41.450 

Resultaat boekjaar -7.328 -1.064 

Vermogen 31-12 33.058 40.386 

 

Schulden op korte termijn 

 31-12-2016 31-12-2015 

Nog te betalen kosten 514 514 

 514 514 
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Resultatenrekening 2016 

 

Baten 

 2016 2015 

Subsidies 3.800 4.684 

Giften 837 1.372 

Overige 0 0 

 4.637 6.056 

 

 

Lasten 

 2016 2015 

Personeelskosten 1.355 250 

Exploitatiekosten 7.120 3.780 

Deskundigheidsbevordering 32 - 

Publiciteitskosten 2.262 1.427 

Algemene kosten 1.611 1.563 

 12.379 7.020 

 

 

 

 

 2016 2015 

Exploitatieresultaat -7.742 -964 

Financiële baten en lasten 414 400 

Bijzondere baten en lasten  -500 

Netto resultaat -7.328 -1.064 
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Toelichting op de resultatenrekening 2016 

Ter toelichting op de resultatenrekening 2016 verstrekken wij de volgende specificaties: 

 

Ontvangen subsidies 

 2016 2015 

Gemeente Groningen 3.000 3.875 

Gemeente Oldambt 300 309 

Gemeente  

Hoogezand -Sappemeer 

375 375 

Gemeente Slochteren - - 

Rijksuniversiteit Groningen 500 500 

Af: nog te ontvangen 

subsidies per 31-12-2014 

-375 -375 

 3.800 4.684 

 

Giften 

 2016 2015 

Diverse advocaten kantoren - 250 

Stichting Kinderhulp 772 922 

Rotary Club Hogeland 

Stichting Vrienden van de 

KJRW 

- 

65 

200 

- 

 837 1.372 

 

Personeelskosten 

 2016 2015 

Kosten medewerkers 

algemeen 

1.118 250 

Reiskosten 237 - 

 1.355 250 

 

Exploitatiekosten 

 2016 2015 

Huur kantoor, incl. energie 4.000 2.612 

Porto kosten 145 138 

Kantoorbenodigdheden 270 173 

Kosten automatisering 2.021 634 

Overige 684 223 

 7.120 3.780 
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Deskundigheidsbevordering 

 2016 2015 

Overige 31 0 

 31 0 

 

Publiciteitskosten 

 2016 2015 

Algemene publiciteitskosten 1.886 1.336 

Overige 376 91 

 2.262 1.427 

 

Algemene kosten 

 2016 2015 

Rechtsbijstandsverzekering 519 471 

Beroepsaansprakelijkheids- 

verzekering 

578 578 

Kosten controle 

administratie en 

jaarrekening 

514 514 

 1.611 1.563 

 

Financiële baten en lasten 

 2016 2015 

Rente baten 

Rente en kosten bank 

245 

169 

400 

 414 400 

 

Bijzondere baten en lasten 

 2016 2015 

Afboeking nog te ontvangen 

subsidies en bijdragen 

0 500 

 0 500 
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Algemene toelichting op de balans en resultatenrekening 

Toelichting op de balans per 31 december 2016 

A. Algemeen 

In 2016 is geïnvesteerd in computer apparatuur en zijn er eveneens afspraken gemaakt 

omtrent het gebruik van eigendommen van leden. 

 

B. Activa 

De nog te ontvangen rente betreft een schatting van de rente over 2016 op de spaarrekening, 

welk bedrag in 2017 wordt ontvangen. De overige vorderingen betreft aan medewerkers 

voorgeschoten kosten welke in 2017 zullen worden terugbetaald, dan wel zullen worden 

verrekend. 

 

C. Passiva 

Stichtingsvermogen 

Het stichtingsvermogen is afgenomen ten gevolge van het negatieve resultaat over 2016, 

welk negatieve resultaat o.m. het gevolg was van lagere inkomsten uit giften en donaties. 

Kort lopende schulden 

De kort lopende schulden betreffen de kosten van administratieve advisering en controle 

van de jaarrekening 2016, welke werkzaamheden door een externe partij zijn uitgevoerd. 

 

Toelichting op de resultatenrekening 2016 (vervolg) 

A. Baten 

De inkomsten van de Stichting bestaan voornamelijk uit subsidies en giften. Hierbij kan 

worden opgemerkt, dat de inkomsten uit subsidies en giften wederom zijn afgenomen. 

B. Lasten 

Personeelskosten 

Dit betreft met name kosten welke medewerkers hebben moeten maken in het kader van hun 

dienst-verlening. 

 



32 

 

Exploitatiekosten 

Onder exploitatiekosten wordt verstaan, die kosten die worden gemaakt om de 

dienstverlening van de Stichting te kunnen uitvoeren en betreffen derhalve met name huur- 

en kantoorkosten. 

Deskundigheidsbevordering 

De post deskundigheidsbevordering bestaat uit gemaakte uitgaven op het gebied van 

verbetering van de deskundigheid der leden. 

Publiciteitskosten 

Betreft de kosten voor promotie materialen ed. 

Algemene kosten 

De algemene kosten betreffen de kosten van de rechtsbijstands- en 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede de kosten voor de externe controle van de 

jaarrekening. 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten bestaan uit de kosten van het bankverkeer en uit de rente 

opbrengsten van de spaarrekening. 
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Begroting 2017 
 

LASTEN 

 

Personeelskosten  

Medewerkerskosten algemeen   150,00 

Reiskosten      250,00 

       400,00 

 

Exploitatiekosten 

Huurkosten       3000,00 

Automatiseringskosten    880,00 

 Internet, telefonie,  

bankkosten, e-mail 

Portokosten      145,00 

Nieuwe computers kantoor    340,00 

Kantoorartikelen     250,00 

 Papier, cartridges etc. 

       4615,00 

 

Deskundigheidsbevordering 

Boekhouder      363,00 

Thema-avonden en gesprekstraining   150,00 

       513,00 

 

Publiciteitskosten 

Algemeen      1250,00 

Website beheer     200,00 

       1450,00 

 

Verzekeringen 

Beroepsaansprakelijkheid    577,86 

Rechtsbijstand      486,90 

       1064,76 

 

Overige kosten 

Onvoorziene omstandigheden   500,00 

       500,00 

Totaal       8542,76 

 

BATEN 

 

Subsidies, giften en dergelijke 

Gemeente Groningen     3000,00  

Nationaal Fonds Kinderhulp    750,00 
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Rijksuniversiteit Groningen    500,00 

Totaal       4250,00 
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Lijst van medewerkers 2016

 

Yvonne de Ruiter      Romme Varkevisser 

Martine de Jong     Tim Grootenhuis 

Jessie Slabbekoorn     Vlada Beglarian 

Evelien Kogelman     Jiska van Buuren 

José de Groot     Lisa Rodijk 

Eva Bokslag      Dorien Thiescheffer 

Annouk Klaver     Margriet Kuper 

Myrthe Meenhorst      Willeke van Leeuwen  

Eveline Leijen     Riane Barf 

Esther Bootsma     Anouk Hulshof  

Annemijn Weken      Stephanie Altundag  

Amber Woldring      Tessa Klein  

Manouk Maalderink     Esmee Oldenkamp  

Eke Tinga      Aniek Rodenburg 

Eva-Luna de Vries     Ilona Pesman 

Jeldou Reijenga     Merle Schut 

Stan Elsendoorn     Mariska Baas 

Sanne Oost      Roosje van Oorschot 

Daphne ten Hoor     Golan Ephrati 

Madhawi Soekhai      Tom van Ogtrop  

Annieck van Eck      Marleen Eizinga  

Sietske Marije Dijkstra     Quirine Kerkhoven  

Iris Oostland      Manouk Kroon  

Carmen Veenbaas      Rachelle van der Pal 

Lisette Leegstra      Peter de Haan 

Marlotte Hiddema 
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Adressen Kinder- en Jongerenrechtswinkels 

 

Amsterdam 

Overschiestraat 57 (6e etage) 

1062 HN Amsterdam 

020 62 60 067 

 

Den Haag 

Riviervismarkt 5 

2513 AM Den Haag 

070 75 26 666 

 

Leiden 

Hooglandse Kerkgracht 17K 

2312 HS Leiden 

071-5130530 

 

Limburg 

Meerssenerweg 166 

6222 AK Maastricht 

06 31688977 

 

Gelderland 

Postbus 1322 

6501 BH Nijmegen 

024-3601733 

 

Noord-Nederland 

Hoendiep 95 

9718 TE Groningen 

050-3125040 

 

Rotterdam 

Weteringstraat 225 

3061 PN Rotterdam 

Kamer 27 

010 412 02 08 

 

Utrecht 

Zamenhofdreef 17 

3562 JT Utrecht 

030-2860999 

 

Noord-Holland Noord 

Van Eedenplein 5 
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1702 GW Heerhugowaard 

06 138 768 91 


