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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland
(hierna: KJRW) over het jaar 2018. Hierin treft u een overzicht van de activiteiten en de
behaalde doelen van het afgelopen jaar. De KJRW heeft als hoofddoel het waarborgen van de
rechten van kinderen en jongeren. Hierbij hanteerde de KJRW steevast de leeftijdsgrens van
21 jaar, maar in het afgelopen jaar is de KJRW daar – wegens het feit dat andere Kinder- en
Jongerenrechtswinkels in Nederland de grens van 23 jaar hanteren – ietwat soepeler in
geworden. Om het hoofddoel te realiseren voorziet de KJRW deze kinderen en jongeren,
alsook familieleden en andere betrokkenen van gratis juridisch advies. Alle vrijwilligers zijn
rechtenstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn in het bezit van hun propedeuse
of gestart met een pre-masterprogramma. Op deze manier kan de KJRW 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 KJRW te waarborgen, dienen de medewerkers veertien maanden
beschikbaar te zijn. Het spreekuur van de KJRW vindt plaats op maandag, woensdag en
donderdag van 15:00 uur tot 17:00 uur. Op deze momenten zijn er drie medewerkers op
kantoor om vragen te beantwoorden. Kinderen, jongeren, familieleden en andere
betrokkenen kunnen middels telefoon, e-mail of chat contact met ons opnemen. Uiteraard
kunnen cliënten de KJRW ook bezoeken. De KJRW is gevestigd aan de Atoomweg 10 te
Groningen, in het pand van De Printfabriek. Naast de reguliere spreekuren, houdt de KJRW
drie keer per maand spreekuur in het Poortje. Het Poortje is een verzamelbegrip van
enerzijds de in de civielrechtelijke jeugdinstelling Wilster en anderzijds de justitiële
jeugdinrichting Juvaid. Deze spreekuren vinden voornamelijk plaats in Wilster.
Op elke eerste dinsdagavond van de maand vindt de Algemene Medewerkersvergadering
plaats voor alle medewerkers van de KJRW. Op deze vergaderingen worden de activiteiten
van de 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 – met uitzondering van de laatste dinsdag van de
maand en de dinsdagen die in tentamenperiodes vallen – wordt er door een aantal
medewerkers een ‘thema-avond’ georganiseerd. Op een thema-avond wordt een spreker
uitgenodigd die bij kan dragen aan het kennisniveau binnen de KJRW. De spreker vertelt
doorgaans over zijn of haar loopbaan en vakgebied, waarna er ruimte is voor vragen en
discussie. De thema-avonden zorgen ervoor 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
KJRW het geven van voorlichtingen en workshops. Binnen de Publiciteitscommissie is er een
scholenteam dat het contact met de basisscholen en middelbare scholen onderhoudt. Op
locatie wordt dan een voorlichting gegeven over wie wij zijn, maar ook over de rechten van
kinderen en jongeren. Daarnaast is er contact met andere instanties geweest; zo is vorig jaar
al een lijntje uitgegooid naar de Kindertelefoon, maar is dit jaar gesproken met een van de
WIJ-teams. Het resultaat is dat voor de KJRW nu duidelijker is in welke gevallen verwezen
kan worden naar de WIJ-teams en daarnaast zal de naamsbekendheid van de KJRW ten
goede komen. Tevens is er weer nieuw promotiemateriaal gekomen.
In oktober 2016 is de landelijke stichting ‘Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nederland’
(hierna: landelijke stichting) opgericht, met als doel het ondersteunen van de andere Kinderen
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Jongerenrechtswinkels is gericht op mogelijkheden wat betreft promotie, naamsbekendheid
en het organiseren van grootschalige activiteiten. Het idee voor 2018 was om een landelijk
debat te organiseren, maar aangezien niet elke Kinder- en Jongerenrechtswinkel zelf een
debat organiseert, is dit helaas niet van de grond gekomen.
Tot slot heeft dit jaar de tweede editie van het, door ons georganiseerde, Gronings
Scholierendebat plaatsgevonden. Dit debat vond plaats op 20 november 2018: de
Internationale dag van de Rechten van het Kind. Tijdens deze middag hebben het
Eemsdeltacollege uit Siddeburen, het Praedinius Gymnasium, het H.N. Werkman College,
het Maartenscollege en het Kamerlingh Onnes uit Groningen tegen elkaar gedebatteerd over
verschillende stellingen die verband hielden met kinderrechten. De leerlingen werden
beoordeeld door een vierkoppige jury.
Natuurlijk wil ik ook de rest van het bestuur bedanken voor hun inzet en enthousiasme
gedurende het afgelopen jaar. Iedereen heeft in zijn of haar beste kunnen een steentje
bijgedragen. Daarbij horen natuurlijk ook de medewerkers, ik wil de huidige en vertrokken
lichtingen bedanken voor de waardevolle input. Het afgelopen jaar hebben wij ook weer
bijdragen mogen ontvangen vanuit de gemeente en verschillende fondsen. Daarvoor wil ik
de gemeente en deze fondsen enorm bedanken. Deze bijdragen zijn voor de KJRW
onmisbaar en maken het werk van de KJRW mogelijk. Daarnaast wil ik ook de bijdrage van
de leden van de Raad van Advies niet onbenoemd laten. Ik heb beide vergaderingen in 2018
als uiterst nuttig ervaren. Tot slot wil ik alle huidige en toekomstige medewerkers van de
een zeer leuke, leerzame en waardevolle tijd bij KJRW toewensen.
Golan Ephrati
Voorzitter Kinder- en Jongerenrechtswinkel december 2017 – december 2018

Hoofdstuk I

De Kinder- en Jongerenrechtwinkel 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 naast Groningen ook de rest van het
noorden gaan bedienen, te weten Drenthe, Friesland en de noordelijke delen van Flevoland
en Overijssel. Dit begon door eerst 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 de vestiging in Leeuwarden is per 2002 gesloten, omdat de
spreekuren onvoldoende werden bezocht. Wel richten wij ons thans bij het promoten van de
Kinder- en Jongerenrechtswinkel op geheel Noord-Nederland en staan wij 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 Noord-Nederland 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. Er is een aantal Kinder- en
Jongerenrechtswinkels in Nederland dat juridisch advies verleent aan kinderen en jongeren
tot 23 jaar.
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland is gehuisvest aan de Atoomweg 10 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
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.

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 2018 bestaat uit:
- Voorzitter
Golan Ephrati
- Secretaris
Gera de Boer
- Penningmeester
Samantha Puister
- Algemeen bestuurslid
Sam ter Wal
- Algemeen bestuurslid
Anouk van den Brink
De penningmeester is de voorzitter van de financiële commissie. De twee algemene
bestuursleden zijn voorzitter van respectievelijk de publiciteitscommissie en 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 spreekuren.
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. Ook
studenten die een pre-masterprogramma volgen kunnen worden toegelaten tot de Kinderen Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. Verder wordt het wenselijk geacht dat
studenten de vakken jeugdrecht en personen- en familierecht (zullen) volgen of gevolgd
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 NoordNederland 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 is er nog een aantal facultatieve commissies waarvoor de
medewerkers kunnen solliciteren: de Poortjecommissie, de sollicitatiecommissie, de
computercommissie, de debatcommissie, de Vrienden Van commissie 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.
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 medewerkersvergadering 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 2018
Dhr. E.F. Verheul (Emil)
Universitair docent en coördinator scripties PRNO
Mw. S. de Vaal (Sonja)
Rechtshulp Noord Advocaten
Mw. I. Bouius (Ina)
Sociale Wijkteams Hoogezand-Sappemeer
Mw. I. Dölle
Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Mw. J. Nieman (Jolanda)
Mediator en bijzondere curator
Dhr. R. Vonk (Robert)
Raad voor de Kinderbescherming
Dhr. O. van Diepen (Otto)
Oud-coördinator Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland

Mw. A. Zijlstra (Annemiek)
Manager Veilig Thuis
Dhr. M.J. Kooijman (Marten)
Advocaat personen- en familierecht Stellicher advocaten

Hoofdstuk III

De commissies

De publiciteitscommissie
Als voorzitter van de publiciteitscommissie is het mijn taak om samen met de
commissieleden de naamsbekendheid van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) te
vergroten. Hieronder beschrijf ik per paragraaf waar wij ons als commissie op zullen gaan
richten en welke strategieën wij van afgelopen jaren voort willen zetten.
Promotiemateriaal
Flyers en posters
Voorlopig kunnen de flyers van afgelopen jaar nog gebruikt worden voor het promoten van
de KJRW bij scholenvoorlichtingen en evenementen. De commissie is voornemens om
nieuwe flyers te ontwikkelen, waarvan de lay-out meer aansluit bij onze doelgroep. Met
betrekking tot de nieuwe flyers is al een aantal goede ideeën van de grond gekomen. Nieuwe
posters zijn ontwikkeld, maar moeten nog gedrukt worden.
Brochures voor leraren/mentoren
Er liggen al verschillende flyers bij scholen in Groningen. Brochures zullen worden
meegegeven aan de mentoren en/of docenten met de scholenvoorlichtingen.
Overig promotiemateriaal
De commissie heeft besloten de markeerstiften te blijven gebruiken als promotiemateriaal.
Wij zijn van mening dat markeerstiften handig zijn voor degenen die deze ontvangen en dat
deze langer bewaard zullen blijven dan andere soorten promotiemateriaal. Om dezelfde
reden zijn ook balpennen besteld met ons logo. Daarnaast hebben wij besloten de
linnentasjes met het KJRW logo te blijven gebruiken als goodiebags bij evenementen, zoals
het Gronings scholierendebat, en als prijs (met daarin uiteraard een kleinigheidje) bij
bijvoorbeeld voorlichtingen. Ten slotte denkt de commissie na over meer originele en
handige vormen van promotie.
Scholenvoorlichtingen
Voor de geplande scholenvoorlichtingen zijn de scholen van afgelopen jaar opnieuw
benaderd, maar is er ook contact opgenomen met nieuwe scholen uit Noord-Nederland om
ons bereik te vergroten. Van een aantal scholen hebben wij inmiddels een positieve
bevestiging ontvangen. Van de rest van de scholen zijn wij (helaas) nog in afwachting van
een antwoord. Er wordt gelukkig veelal positief gereageerd op het geven van voorlichtingen.
De ervaring leert helaas ook dat het soms lastig is om een concrete afspraak in te plannen,
omdat een reactie uitblijft. De commissie zal komende weken verder gaan met het contact
leggen met scholen. De eerste voorlichtingen voor dit jaar staan gepland in november.
Speciaal (voortgezet) onderwijs
In mei van het afgelopen jaar zijn twee voorlichtingen gegeven op ‘RENN4 De Atlas’ te
Hoogeveen, Drenthe. Dit is een speciale onderwijsinstelling met leerlingen van 12 tot 20 jaar
die te maken hebben met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De
voorlichtingen worden gezien als een succes. Als feedback van een van de docenten kregen
wij dat de presentatie meer gericht zou kunnen worden op de speciale doelgroep van

leerlingen op dergelijke scholen. Wij hebben een nieuwe presentatie gemaakt die meer
gericht is op deze doelgroep. Deze presentatie is voor de zomer verstuurd naar de
betreffende docent waarvan wij de feedback hebben ontvangen, met de vraag of zij op- of
aanmerkingen had op de vernieuwde presentatie om op deze manier de kwaliteit te
verbeteren. Inmiddels zijn meerdere speciale onderwijsinstellingen aangeschreven voor het
geven van voorlichtingen. Wij zijn van mening dat het van groot belang is dat (ook juist)
deze kinderen en jongeren van het bestaan van de KRJW weten.
Sociale media
De afgelopen tijd is het aantal likes van onze Facebook-pagina en ons Instagramaccount
aanzienlijk gegroeid. Wij zijn van mening dat dit een positieve invloed heeft op onze
naamsbekendheid. Afgelopen jaar zijn er verschillende winacties gepromoot via Facebook.
Wij gaan voor komend jaar kijken of deze winacties rendabel zijn en dus voldoende
publiciteit opleveren, of dat wij deze publiciteit op een andere manier kunnen
bewerkstelligen.
Bevrijdingsfestival 2018
Op 5 mei 2018 stonden wij met een stand op het bevrijdingsfestival te Groningen in de KIDSArea. De actie met het raden van het aantal snoepjes in een glazen pot hebben wij, net als in
2017, opnieuw gehouden. Dit trok veel bekijks bij vooral jonge kinderen, evenals het
schminken. Er stond een lange rij met kinderen te wachten tot ze geschminkt konden
worden. Ondanks het grote succes en dat dit voor de doelgroep tot ongeveer 9 jaar erg leuk
is, twijfelt de commissie of het de gewenste mate van publiciteit heeft opgeleverd. Wij zijn
voornemens om komend jaar opnieuw op het bevrijdingsfestival te staan met een stand,
maar dan wel met een andere invulling. Inmiddels heb ik contact met een van de managers
van het bevrijdingsfestival, zij gaat kijken of wij een andere invulling kunnen krijgen.
Enquête bij adviezen
Vanuit de vormingscommissie is bewerkstelligd dat na elk advies dat wij geven een enquête
wordt gestuurd. Hieruit moet onder andere blijken hoe men bij de KJRW terecht is gekomen.
Vanuit de publiciteitscommissie is deze wetenschap van groot belang, zodat wij in de
toekomst meer specifiek en efficiënt onze promotie kunnen toepassen. Wij hopen dan ook
dat deze enquêtes worden ingevuld en dat deze een goede basis kunnen bieden bij het
promoten van de KJRW.
Het promotiemateriaal van afgelopen jaren wordt gedeeltelijk opnieuw gebruikt. Daarnaast
is reeds nieuw promotiemateriaal besteld en is de commissie op zoek naar nieuwe ideeën
voor promotie.
De scholenvoorlichtingen worden komend jaar voortgezet. Naast de scholen waar
voorgaand jaar een of meerdere voorlichtingen zijn gegeven, worden er ook nieuwe scholen
uit Noord-Nederland actief benaderd om zo onze naamsbekendheid proberen te vergroten.
Helaas merken wij dat bij een aantal scholen, ondanks de positieve reacties, een bevestigend
antwoord uitblijft. Daarnaast wil de commissie zich ook gaan richten op het geven van
voorlichtingen op speciale onderwijsinstellingen, nu dit afgelopen jaar een succes blijkt. Naar
aanleiding van feedback van een docent hebben wij onze presentatie aangepast op deze
specifieke doelgroep en een nieuwe presentatie gemaakt.

Namens de publiciteitscommissie,
Sam ter Wal
Algemeen bestuurslid/voorzitter publiciteitscommissie

De financiële commissie
De financiële commissie houdt zich bezig met het beheren van de financiën van de KJRW.
Omdat de KJRW een vrijwilligersorganisatie is, dankt zij haar bestaan grotendeels aan
subsidies, giften en overige donaties. In 2018 heeft de KJRW verschillende bronnen van
inkomsten gehad, waarop in dit verslag nader zal worden ingegaan.
Fondsen
In de maanden mei en juni 2018 is veel tijd gestoken in het aanschrijven van fondsen. Wij zijn
verheugd dat er in totaal een bedrag van € 8.000,00 aan giften is verleend. Hiervoor gaat
onze dank uit naar de Stichting Pape-Fonds, de Stichting Zonnige Jeugd, de Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden, de Stichting Mundo Crastino Meliori, de Stichting SnickersDe Bruijn, de Hélène de Montigny Stichting, de Haëlla Stichting, de Stichting Boschuysen en
de Rijksuniversiteit Groningen. Met dank aan deze bijdragen in 2018 is de KJRW tevens in
2019 in staat om haar werkzaamheden uit te voeren.
Subsidies
In 2018 heeft de KJRW enkel de gemeente Groningen aangeschreven met een verzoek om
subsidie, omdat uit gegevens van voorgaande jaren bleek dat andere noordelijke gemeenten
veelal geen ruimte zien voor het toekennen van subsidie aan de KJRW. Wij zijn de gemeente
Groningen erg dankbaar dat zij ons ieder jaar opnieuw een bedrag van € 3.000,00 aan
subsidie verlenen, opdat wij de huur van ons kantoorpand kunnen bekostigen.
Collecte
Ieder jaar collecteert de KJRW in april voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het Nationaal
Fonds Kinderhulp is een organisatie die geld inzamelt voor kinderen in Nederland die in
armoede leven. De KJRW heeft met het Nationaal Fonds Kinderhulp een 50 % regeling
afgesproken, wat inhoudt dat wij jaarlijks de helft van de opbrengst van de collecte zelf
mogen houden. De collecte vond vorig jaar plaats in de week van 16 tot en met 21 april 2018.
In totaal is er door de KJRW een bedrag van € 884,00 opgehaald, waarvan de KJRW € 442
heeft ontvangen. Zowel het Nationaal Fonds Kinderhulp als de KJRW kunnen van dit
bedrag leuke en bovenal nuttige dingen doen.
Sponsoring door advocatenkantoren
Sinds kort houdt de financiële commissie zich bezig met het werven van sponsoren.
Hiervoor worden een aantal advocatenkantoren benaderd en worden verscheidene
sponsorpakketten aangeboden tegen verschillende prijzen. Daarnaast wordt aan kantoren de
mogelijkheid geboden om tegen betaling bijvoorbeeld de naam en/of het logo van het
kantoor op onze website, posters of banner te plaatsen. Advocatenkantoren of andere
organisaties die geïnteresseerd zijn in een dergelijke vermelding, kunnen ook contact
opnemen met de KJRW voor meer informatie. Tot dusver loopt de sponsoring helaas nog
niet echt storm.

Vrienden van de KJRW
In 2012 is de stichting Vrienden van de KJRW opgericht. Vanwege financiële redenen is de
stichting in 2017 opgeheven en overgegaan in de commissie Vrienden van de KJRW. Het
opheffen van de stichting betekende feitelijk geen verandering in de werkzaamheden. Tegen
een betaling van € 15,00 per jaar kunnen mensen vriend van de KJRW worden. Door middel
van een automatische incasso wordt jaarlijks het bedrag van € 15,00 van zijn of haar rekening
afgeschreven. De vrienden van de KJRW bestaan met name uit (oud-)medewerkers,
sponsoren, relaties en andere geïnteresseerden.
Verder ontvangen de vrienden van de KJRW maandelijks de nieuwsbrief en zijn zij welkom
op de borrel die de commissie jaarlijks organiseert. Met de maandelijkse nieuwsbrief blijven
zij op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de KJRW.
Toekomst
De focus heeft vorig jaar gelegen op het genereren van zo veel mogelijk inkomsten voor de
KJRW. Wij hebben gemerkt dat vele fondsen, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit
Groningen de KJRW een warm hart toedragen. Als de KJRW ook de komende jaren op deze
steun kan blijven rekenen, hoeft zij zich geen zorgen te maken over haar voortbestaan. Voor
het geval dat bepaalde steun wegvalt door bezuinigingen, kan er altijd een beroep worden
gedaan op de spaarrekening. Uiteraard blijft het de bedoeling dat fondsen en gemeenten
ieder jaar opnieuw worden aangeschreven met het verzoek om een gift of subsidie te
verlenen. Op deze manier kunnen de inkomsten van de KJRW hoog worden gehouden en
kan de stichting er nog vele jaren tegenaan.
Graag wil ik afsluiten met een woord van dank aan alle organisaties en personen die de
KJRW een gift, subsidie of donatie hebben verleend. Uw bijdragen worden zeer gewaardeerd
en stellen de KJRW in staat om haar werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen. Wij
hopen dan ook dat de KJRW ook de komende jaren op uw steun mag en kan blijven rekenen.
Namens de financiële commissie,
Samantha Puister
Penningmeester december 2017 – december 2018 en voorzitter van de financiële commissie

De vormingscommissie
De taak van de vormingscommissie is het controleren en verbeteren van de kwaliteit van de
adviezen van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. In onderstaande
paragrafen wordt beschreven wat de commissie dit jaar heeft gedaan om aan deze taak te
voldoen.
Verklaring Omtrent het Gedrag
In 2017 zijn wij begonnen met aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (nader te
noemen: VOG) voor al onze medewerkers. In 2018 hebben wij dit weer voor onze nieuwe
medewerkers aangevraagd en wij zijn van plan dit voor alle nieuwe medewerkers te blijven
doen. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, nu alle (aanstaande) medewerkers deze
screening ondergaan. Eerder gingen enkel medewerkers die spreekuur liepen in
jeugdinstellingen door een antecedentenonderzoek. In 2017 zijn wij toegelaten tot de
Regeling Gratis VOG. Vanaf januari 2018 leveren wij hiervoor een kleine bijdrage van € 4,00
per kalenderjaar.
Controlesysteem adviezen
De werkwijze die wij hanteren met betrekking tot het controleren en evalueren van
uitgebrachte adviezen is ten aanzien van 2017 ongewijzigd. Het controleren van de adviezen
verloopt volgens vijf controleprocedures. De eerste controle vindt plaats tijdens het
spreekuur. Er zijn altijd minimaal drie medewerkers aanwezig tijdens 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. Hierop zal ik later nader ingaan.
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, wat de kwaliteit van de evaluaties tevens bevordert. De
intakes worden verdeeld over drie rechtsgebieden:
- personen- en familierecht I;
- personen- en familierecht II;
- strafrecht en overig.
De evaluatiesecties worden aangestuurd door de gekozen voorzitters. Zij sturen hun
evaluatiesecties aan om twee weken voor de Algemene Medewerkers Vergadering (hierna:
AMV) alle intakes in de aan hun toegewezen categorie te controleren. Bij het evalueren
wordt er gecontroleerd op juistheid van de gegeven adviezen en op grammatica- en
spelfouten. Tevens wordt gecontroleerd of de rechtsvraag is beantwoord.
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. Halverwege 2018 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: Kim Heidema
- personen- en familierecht II: Indy Diependaal
- strafrecht en overige: Kim Mulder
De vierde controle geschiedt door een advocaat. In 2018 heeft de Kinder- en
Jongerenrechtswinkel een samenwerking gehad met vier kantoren:
- BENK Advocaten (contactpersoon: mevrouw mr. F. Marquenie)
- PlasBossinade Advocaten (contactpersoon: de heer mr. P.P.R. Hoekstra en mevrouw. mr.
S. Wortmann);
- BoutOveres Advocaten (contactpersoon: mevrouw. mr. P.A.K. van Eck);
- Trip Advocaten & Notarissen (contactpersoon: mevrouw mr. C.E. Albers);
Eén week voor de AMV worden de door de evaluatiesecties geëvalueerde adviezen door de
voorzitters van de commissies naar één van de advocaten gestuurd. De advocaat retourneert
de adviezen, eventueel voorzien van op- of aanmerkingen, één dag voor AMV. De
samenwerking met de advocaten verloopt vrijwel altijd zonder problemen. De advocaten
controleren de adviezen 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 advocaat. 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 advocaat worden bij het advies gevoegd in het
intakeprogramma. Het voordeel van dit systeem is dat er in één oogopslag gezien kan
worden welke eventuele opmerkingen de advocaat met betrekking tot het advies heeft,
zodat daar bij het terugkoppelen of bij een vervolgadvies rekening mee kan worden
gehouden. In de praktijk bleek echter dat een groot deel van de medewerkers niet actief op
zoek ging naar de terugkoppeling van onze evaluatieadvocaten. Sinds enkele maanden is er
een extra document waarin de bevindingen worden genoteerd. Leden van de
vormingscommissie noteren de belangrijkste punten welke tijdens de AMV besproken zijn.
Tevens noteren zij de bevindingen van de contactadvocaten hierin.
Contactadvocaten
De lijst met contactadvocaten is ten aanzien van 2017 niet veel gewijzigd. In 2017 is de lijst
opgeschoond, gecontroleerd en aangevuld. In 2018 hebben wij deze lijst up to date
gehouden. De lijst is op orde en we zijn tevreden met het feit dat we advocaten met
verschillende specialismen kunnen bellen als wij vragen hebben. Met regelmaat wordt er
gebruik gemaakt van deze lijst door onze medewerkers. De juridische adviezen worden
kwalitatief beter door tips van onze contactadvocaten. De contactadvocaten maken tijd voor
ons en staan de medewerkers graag te woord. Veelal hebben deze personen een lezing
gegeven tijdens een thema-avond. De contactadvocaten zijn overigens andere advocaten dan
de advocaten die onze intakes evalueren. In 2019 zullen wij de lijst tevens up to date houden
en aanvullen waar nodig.

Thema-avonden
De vormingscommissie 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 ten minste twee keer tijdens hun
dienstverband bij te wonen. De praktijk leert dat bijna alle medewerkers aanwezig zijn bij
alle thema-avonden. In 2018 heeft de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een grote
verscheidenheid aan sprekers mogen ontvangen. U kunt denken aan onder andere
advocaten, (jeugd)rechters, een officier van justitie, (jeugd)hulpverleners, een
zedenrechercheur en mediators. Daarnaast heeft de Kinder- en Jongerenrechtswinkel twee
keer een communicatietraining georganiseerd voor de nieuwe medewerkers. De
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een thema-avond, dienen een kortverhaal te
schrijven. Het verhaal wordt op onze Facebookpagina en Instagram geplaatst met een foto
van de gastspreker en de medewerkers die de gastspreker hebben uitgenodigd. In 2017 zijn
we begonnen met het bijhouden van een sprekerslijst. Dit hebben we in 2018 ook voortgezet.
Op deze sprekerslijst noteert de voorzitter van de vormingscommissie welke spreker op
weke dag is geweest. Zo is er in de toekomst zicht op welke sprekers er zijn geweest. Indien
een spreker op het laatste moment verhinderd is, kan een spreker van deze lijst benaderd
worden.
Literatuur en wettenbundels
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel 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 2018 nieuwe wettenbundels aangeleverd. Sinds 2016 hebben alle medewerkers
van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel tevens gratis toegang tot Legal Intelligence
(Kluwer), wat de kwaliteit van onze adviezen ten goede zal komen. De Kinder- en
Jongerenrechtswinkel heeft de uitgevers persoonlijk en publiekelijk, door middel van een
bericht op de Facebookpagina en Instagram, bedankt.
De literatuurklapper van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel is vorig jaar (net als in 2017)
geheel vernieuwd en sluit nu beter aan bij de huidige rechtspraktijk. Wanneer medewerkers
nieuw zijn bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel 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, daar 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 worden alle medewerkers getoetst omtrent deze (basis)kennis. De toets dient met
een voldoende te worden afgerond om spreekuren te mogen draaien.
Enquête
In 2018 zijn wij begonnen met het mee zenden van een enquête aan de rechtzoekende.
Hieruit hopen wij de tevredenheid van cliënten afmeten. Zo zijn wij onder meer benieuwd of
de rechtsvraag goed is beantwoord en of er iets is wat wij kunnen verbeteren. Wij zijn

voornemens dit voort te zetten en hopen in de toekomst meer respons op de enquête te
krijgen.
Social media
Wij hebben de LinkedIn-pagina van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel NoordNederland onder diezelfde naam weer in gebruik genomen. Middels de LinkedIn-pagina
proberen wij contacten met het werkveld te onderhouden. Via dit kanaal bedanken wij
bijvoorbeeld sponsoren. Ook staan nieuwe vacatures op onze LinkedIn-pagina. Tevens is in
2017 een nieuw Instagramaccount aangemaakt die wij nog steeds actief gebruiken. Op deze
manier proberen wij onze doelgroep op een efficiënte wijze te bereiken. Het
Facebookaccount gebruikten wij altijd al om de buitenwereld op de hoogte te houden van
het reilen en zeilen binnen de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Zo wordt er structureel een
verslag uitgebracht van de thema-avond. Ook hebben wij het KJRWistjedatje? weer nieuw
leven in geblazen. Dit houdt in dat eens per maand een juridisch feit op onze
Facebookpagina geplaatst wordt. De leden van de vormingscommissie zijn verantwoordelijk
voor het maken van het KJRWistjedatje.
Woord van dank
Ik wil allereerst alle professionals die onze organisatie in 2018 hebben geholpen bedanken. In
het bijzonder onze evaluatieadvocaten, die elke drie á vier maanden tijd vrij maken om onze
intakes juridisch inhoudelijk te controleren. Ook wil ik de sprekers van de thema-avonden
bedanken. De thema-avonden worden over het algemeen door iedereen als zeer leerzaam en
plezierig ervaren. Graag zou ik onze Raad van Advies, die bestaat uit een groot aantal vaste
leden, willen bedanken voor alle belangrijke tips en handvaten die zij het bestuur aanreiken.
Als laatste wil ik de leden van de vormingscommissie bedanken voor hun inzet. Mede
dankzij hen heeft de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland de hoge kwaliteit
van de adviezen kunnen waarborgen in 2018.
Namens de vormingscommissie,
Anouk van den Brink
Algemeen bestuurslid en voorzitter van de vormingscommissie

De debatcommissie
Op 20 november hebben wij de Internationale Dag van de Rechten van het kind gevierd met
de tweede editie van het Gronings Kinderrechtendebat. Op een bijzondere locatie, namelijk
de oude watertoren aan de Noorderbinnensingel, hebben vijf scholen uit de stad en
provincie Groningen tegen elkaar gestreden om de winst. Het scholierendebat werd gevoerd
tussen het Eemsdelta College uit Siddeburen, het Werkman College, het Maartenscollege, het
Kamerlingh Onnes en het Praedinius Gymnasium. We hebben er voor gekozen om
verschillende leerrichtingen met elkaar te combineren, aangezien in het voorgaande jaar is
gebleken
dat
dit
een
leuke
wisselwerking
met
zich
meebrengt.
Commissie
Al voor de zomervakantie zijn we begonnen met het enthousiasmeren van verschillende
scholen in Groningen en omstreken. Helaas verliep de communicatie niet altijd even vlot,
maar uiteindelijk hebben we een mooie selectie van scholen kunnen vinden die
belangstelling hadden.
Debattrainingen
Op iedere deelnemende school is een aantal leden van ons langs geweest om een
debattraining te verzorgen. De scholen kregen onder meer uitleg over hoe ze moesten
debatteren. Vervolgens werd er met verschillende stellingen geoefend. Deze trainingen
werden vormgegeven in samenwerking met de begeleidend docent, aangezien die toch het
beste zicht heeft op wat wel en niet werkt in de klas. Uiteindelijk zijn er in overleg met de
docent ca. vijf leerlingen per school gekozen die deel mochten nemen aan het
scholierendebat op 20 november 2018.
Locatie
Op de valreep hebben wij een prachtige locatie gevonden: de oude watertoren aan de
Noorderbinnensingel. De debatzaal was te bereiken via een glazen lift met een weids uitzicht
over de stad Groningen. Niet alleen wijzelf waren hier erg van onder de indruk, maar ook de
leerlingen en de begeleidende docenten keken hun ogen uit. Om voor voldoende brandstof
te zorgen, was er voor het debat aan een goede lunch geregeld door de lokale cateraar,
inclusief een lekkere soep.
Jury
Het debat heeft plaatsgevonden onder het toeziend oog van de vakjury, bestaande uit
Robert Vonk (gebiedsmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming), Paul van Dijk
(advocaat), Wendy de Jong (medewerker van het VO WIJ-team) en Marlies Pop
(medewerker van het WIJ-team Hoogkerk).
Het debat
Hoog in de lucht liepen de gemoederen eveneens hoog op, waarbij stellingen als ‘Het
stemrecht moet worden verlaagd naar 16 jaar’ en ‘Als ouders de verplichte bijdrage voor
schoolreisjes niet kunnen betalen, dan moeten leerlingen gratis meekunnen’ volop werden
bepleit of bestreden. Na een enerverende middag vond de finale plaats tussen het Eemsdelta
college en het Praedinius Gymnasium, waarna laatstgenoemde met de eerste prijs naar huis

ging. Afsluitend was er een fotomoment, waarbij alle leerlingen (inclusief toga en
wetboeken)
op
de
foto
gingen
en
een
goodiebag
meekregen.
Toekomst
Wij hebben als Kinder –en jongerenrechtswinkel genoten van deze dag en zien er naar uit het
Kinderrechtendebat voor scholieren in 2019 te organiseren. Afgaande op alle positieve
reacties hebben we de leerlingen een bijzondere dag bezorgd, waar ze veel hebben geleerd
op het gebied van presenteren én debatteren en we stil hebben gestaan bij de rechten van
het kind in een veranderende samenleving.
Financiën
De hoofdzakelijke kosten van het debat zaten in de zaalhuur en de catering. We hebben niet
te veel bezuinigd op de lunch, aangezien dat toch de start van de middag is en daarmee de
toon van de dag zet. Daarnaast hebben wij kosten moeten maken voor de prijzen voor de
scholieren, onder meer voor twee bokalen en een aantal Bol.com- waardebonnen. De
bedankjes voor de juryleden en de benodigdheden voor de goodiebags hadden we reeds in
huis, dus daar waren geen verdere kosten aan verbonden.
Woord van dank
In de eerste plaats wil ik alle leden van de debatcommissie bedanken. Zonder jullie inzet,
ideeën en enthousiasme was het niet gelukt om de tweede editie van het Gronings
scholierendebat weer tot een succes te maken. Ook gaat een dankwoord uit naar de
deelnemende scholen voor hun lef en enthousiasme. Wij kijken uit naar de editie van
volgend jaar!
Namens de debatcommissie,
Michelle Simmeren
Voorzitter van de debatcommissie

De Poortjecommissie
Naast de reguliere spreekuren die de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland op
het pand houdt, worden er ook spreekuren op andere locaties verzorgd. Intern ligt deze
verantwoordelijkheid bij de Poortjecommissie. Het is de taak van deze commissie om advies
te geven aan de jongeren die verblijven in Het Poortje Jeugdinrichtingen (hierna: Het
Poortje).
De commissie
Op het moment bestaat de Poortjecommissie uit negen personen. We vergaderen
maandelijks één keer in de avond. Tijdens zo’n vergadering bespreken we onder andere hoe
de spreekuren op dat moment verlopen, problemen waar we tegenaan lopen, lastige
rechtsvragen et cetera. Ook is dit het perfecte moment om bijvoorbeeld vragen te stellen of
de aandacht te vragen voor bepaalde mededelingen.
De leden van de commissie houden altijd op de eerste vier woensdagen van de maand
spreekuren. Hier gaan we altijd met zijn tweeën heen. Vooralsnog houden we alleen
spreekuren in Het Poortje. Hoe lang een spreekuur duurt hangt van veel dingen af, zoals het
aantal jongeren met een vraag en de locatie waar het spreekuur gehouden wordt.
Het Poortje
De stichting Het Poortje bestaat uit Wilster, Portalis (biedt onderwijs, arbeidstoedeling en
vrijetijdsbesteding aan) en Juvaid.
Wilster is een instelling in Groningen voor intensieve gesloten behandeling. Hier worden
jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar behandeld die ernstige gedragsproblemen
hebben, waarvoor de kinderrechter een (voorwaardelijke) machtiging gesloten jeugdzorg
heeft afgegeven. De jongeren worden in groepen ingedeeld. Met deze groep delen zij een
kamer. Naast de gemeenschappelijke ruimtes hebben de jongeren een eigen kamer. Binnen
de Poortjecommissie maken we onderscheid tussen de groepen door naar ze te verwijzen
met ‘Links’ en ‘Rechts’. Met ‘Links’ bedoelen we in dit geval de groepen die zich bevinden
aan de linkerkant van het gebouw en met ‘Rechts’ bedoelen we de groepen die zich bevinden
aan de rechterkant van het gebouw, gezien vanaf de ingang. Op 18 december 2018 is er een
rondleiding verzorgd voor de nieuwste lichting van deze commissie door Mike van Wissing,
dit is onze contactpersoon binnen Wilster.
Juvaid is een gesloten, justitiële inrichting in Veenhuizen voor jongens van 12 tot 23 jaar die
een strafbaar feit hebben gepleegd of ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben
gepleegd. In het laatste geval zitten de jongeren binnen Juvaid in voorlopige hechtenis, in
afwachting van een uitspraak. Als de rechter iemand veroordeeld voor een misdrijf, kan
diegene zijn detentiestraf in Juvaid uitzitten. Een groot gedeelte van de jongeren dat hier
terechtkomt heeft ernstige gedrags-, sociale-, psychische of lichamelijke problemen. Op 19
februari 2019 zal er ook in Juvaid een rondleiding verzorgd worden voor de nieuwste
lichting. Onze contactpersonen binnen Juvaid zijn Tineke Spoelman en Steffen Benes.

Het spreekuur
Zoals eerder vermeld, worden spreekuren altijd op een woensdag met zijn tweeën
gehouden. De leden krijgen aan het einde van elke maand voor de volgende maand een
rooster. Hierin staat wanneer iemand spreekuur moet houden, met wie en waar. Ook wordt
hierin aangegeven of je binnen Wilster de groepen ‘Links’ of de groepen ‘Rechts’ bij langs
dient te gaan.
Wilster
Spreekuren in Wilster starten over het algemeen rond kwart over 5 ‘s middags. Wanneer een
tweetal spreekuur heeft, dient een van hen de dag ervoor telefonisch contact op te nemen
met Wilster om dit te laten weten. Op deze manier wordt er ook bij Wilster bijgehouden wie,
wanneer langs komt. Op de dag van het spreekuur moeten de medewerkers zich eerst
melden bij de receptie. Hier krijgen zij een pas waarmee ze een sleutelbos voor de deuren en
een pieper voor noodsituaties kunnen ophalen. Dit laatste wordt gebruikt om contact op te
nemen met de leidinggevenden in het geval er iets mis gaat. De medewerkers moeten alle
groepen van of ‘Links’ of ‘Rechts’ bezoeken. Bij elke groep stellen zij zichzelf voor en geven
aan dat de jongeren bij hen terecht kunnen met juridische vragen. Wanneer een van de
jongeren een vraag stelt, wordt deze uitgewerkt in de vorm van een intake. Zij spreken
vervolgens een moment af waarop zij de intake samen uitwerken op het pand. De personen
die de week erna spreekuur hebben, nemen het antwoord dan mee om deze persoonlijk te
kunnen overhandigen aan de ontvanger.
Juvaid
Spreekuren in Juvaid gaan iets anders. Deze spreekuren vinden namelijk altijd plaats op de
derde woensdag van de maand. De voorzitter van de commissie mailt minstens een week
van tevoren de namen en paspoortnummers van degenen die in die maand spreekuur
komen draaien. Als de jongeren binnen Juvaid tijdens het spreekuur een gesprek met ons
willen, dienen zij dit van tevoren aangeven bij hun groepsleiding. De contactpersoon binnen
Juvaid laat ons vervolgens via de mail weten of er wel of geen aanmeldingen zijn. Ondanks
dat er in Juvaid op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om
een gesprek met ons aan te gaan, zijn er slechts zelden aanmeldingen voor een spreekuur.
Reden hiervoor kan zijn dat deze jongeren vaak al een advocaat hebben die hen juridische
steun biedt. Het is dan ook zeker niet de bedoeling dat wij tussen de jongere en zijn of haar
advocaat in komen te staan. Wij gaan daarom niet in op vragen die betrekking hebben op de
reden van het verblijf van de jongere in Juvaid. Ook beantwoorden wij geen vragen die
betrekking hebben op interne aangelegenheden of de organisatie van Juvaid. De intakes van
jongeren uit Juvaid worden, net als de intakes van Wilster, achteraf op het pand uitgewerkt.
Andere locaties
Vorig jaar zijn er twee voorlichtingen gegeven op een andere locatie van Het Poortje,
namelijk in Elker. Hierna is de communicatie echter stil komen te staan. Hierdoor is er nog
niets concreets afgesproken over het houden van spreekuren in Elker, maar er wordt zeker
gezocht naar een andere manier om onze diensten aan te bieden aan deze jongeren.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar een manier om spreekuren te kunnen houden in
Woodbrookers te Kortehemmen. In het afgelopen jaar mochten wij hier een voorlichting
geven. Dit was echter niet goed gecoördineerd binnen Woodbrookers. Op het moment zijn
we daarom een nieuwe datum aan het uitzoeken met contactpersoon Bas Postma. Het idee is

nog steeds om digitale spreekuren te organiseren, aangezien Woodbrookers alleen te
bereiken is door meerdere bussen te nemen.
Contactpersonen
Bij zowel Juvaid als Wilster heeft de Poortjecommissie vaste contactpersonen. Hiermee
onderhoudt de voorzitter het contact. Als er onduidelijkheden zijn over de gang van zaken
kan er altijd contact worden opgenomen met de contactpersonen. Ook vindt er via de
contactpersonen overleg plaats over het houden van voorlichtingen. De namen van de
contactpersonen leest u hierboven bij de desbetreffende instellingen.
Namens de Poortjecommissie,
Stephanie del Carmen
Voorzitter Poortjecommissie

Commissie Vrienden Van
Het doel van de Vrienden van-commissie is het in contact brengen van oude en nieuwe
medewerkers van de KJRW. Dit wordt bewerkstelligd door het organiseren van een jaarlijkse
borrel en door het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief.
Borrel
In 2018 vond de Vrienden van-borrel plaats op 21 december. Alle oud-medewerkers die in
de maillijst staan zijn hiervoor uitgenodigd, evenals de huidige medewerkers en de
medewerkers die begin december 2018 vertrokken zijn. Echter bleek er weinig animo te zijn
voor de borrel: er kwamen slechts enkele oud-medewerkers langs. Van de huidige
medewerkers waren alleen het bestuur en de Vrienden Van-commissie aanwezig. Volgend
jaar zal de commissie de borrel dan ook eerder in het jaar plannen zodat er hopelijk meer
mensen komen.
Nieuwsbrief
Het sturen van de maandelijkse nieuwsbrief bleek soms een lastige opgave, bijvoorbeeld
omdat er een tentamenperiode geweest was en er dus niet veel was om de oud-medewerkers
van op de hoogte te stellen. Om deze reden heeft de commissie besloten om in 2019 de
nieuwbrief slechts eens in de twee maanden te versturen.
Van de lichting die in mei vertrokken is, heeft niemand aangegeven Vriend van de KJRW te
willen worden. Van de lichting die in december vetrokken is, zijn twee oud-medewerkers
Vriend van de KJRW geworden.
Namens de Vrienden Van commissie,
Vivian Slotboom
Voorzitter Vrienden Van commissie

Hoofdstuk IV

De intakegegevens

Het spreekuur
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland houdt iedere maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag spreekuur van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens het spreekuur kan iedereen bij
ons terecht met vragen over de rechten, plichten en (juridische) mogelijkheden jongeren.
Rechtzoekenden kunnen ons bereiken via de telefoon, e-mail of WhatsApp. Vanzelfsprekend
is het ook mogelijk dat zij bij ons langskomen. Op de momenten dat de Kinder- en
Jongerenrechtswinkel gesloten is, kunnen rechtzoekenden tevens een boodschap achterlaten
op het antwoordapparaat.
Het spreekuur wordt in Groningen verzorgd door drie medewerkers. De werkwijze op het
spreekuur is doorgaans hetzelfde. Indien de medewerkers zien dat er een e-mail is verstuurd
met een juridische vraag, wordt eerst beoordeeld of wij aan de hand van de e-mail
voldoende informatie hebben om de vraag van de rechtzoekende goed te kunnen
beantwoorden. Mochten zij tot de conclusie komen dat zij meer informatie behoeven, zullen
zij de vragen die zij nog hebben naar de rechtzoekende mailen. In geval dat er door een
rechtzoekende telefonisch contact wordt opgenomen, wordt altijd door middel van een
eerste gesprek getracht een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de situatie. Bij het gesprek
wordt er altijd vriendelijk en behulpzaam gesproken, opdat het vertrouwen van de cliënt
kan worden gewonnen. Tijdens het eerste gesprek worden veel vragen gesteld om het
probleem zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Eén medeweker voert het gesprek met de
cliënt en één medewerker luistert mee en maakt aantekeningen. De medewerker die
meeluistert kan de telefonerende medewerker adviseren welke vragen nog gesteld kunnen
worden indien laatstgenoemde iets vergeten mocht zijn. Indien tijdens het gesprek – of na
een e-mail – blijkt dat de hulpvraag geen betrekking heeft op een juridisch probleem, wordt
verwezen naar andere instanties. Ook kan het voorkomen dat de situatie dusdanig ernstig is
dat een verwijzing naar Veilig Thuis noodzakelijk is.
Na het verzamelen van alle benodigde informatie en het opzoeken van de relevante
rechtsregels, kunnen de medewerkers overgaan tot het geven van schriftelijk advies. Dit
wordt via de e-mail aan de cliënt gezonden. Hier hoeft het echter niet altijd bij te blijven.
Medewerkers kunnen de cliënt ook van dienst zijn door te bemiddelen bij het schrijven van
een brief, 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, locaties 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 aan de
medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel gesteld kan worden. Ook tijdens deze
spreekuren draait het met name om het vergaren van informatie en het inzicht krijgen in het
probleem. De medewerkers geven daarom ook bij spreekuren bij Het Poortje niet direct een
advies, maar sturen het schriftelijke advies 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. Deze advocaten en
contactpersonen zijn vrijwel altijd bereid om hulp te bieden aan de medewerkers.
Intakegegevens 1 januari 2018 – 31 december 2018
1. Minderjarigen

Tabel 1.1

Verdeling naar leeftijd

Leeftijd
< 8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onbekend
Totaal

Tabel 1.2

Aantal
3
4
4
7
17
12
15
62

Verdeling naar geslacht

Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
Totaal

Tabel 1.3

Aantal
29
33
62

Verdeling naar categorieën

Rechtsgebied
Personen-‐‑ en familierecht
Privaatrecht overig
Strafrecht
Administratief recht
Sociale zekerheidsrecht
Overig
Totaal

Aantal
50
2
1
9
62

Tabel 1.4

Gedetailleerd overzicht personen-‐‑ en familierecht

Onderwerp
Adoptie
Afstamming
Alimentatie
Echtscheiding
Erfrecht
Gezag
Handelingsbekwaamheid
Hoorrecht
Naamrecht
Omgang
Onderhoud
OTS/UHP
Pleegzorg
Voogdij
Weglopen
Overig
Totaal:

Tabel 1.5

Gedetailleerd overzicht privaatrecht overig

Onderwerp
Aansprakelijkheid
Arbeidsrecht
Huurrecht
Uitkering
Verbintenissenrecht
Overig
Totaal

Tabel 1.6

Aantal
4
7
1
17
5
1
10
1
4
50

Aantal
1
1
2

Gedetailleerd overzicht vragen strafrecht

Onderwerp
Contact met politie
Delicten
Discriminatie
Straffen
Overig
Totaal

Aantal
0

Tabel 1.7

Gedetailleerd overzicht vragen administratief recht

Onderwerp
IBG
Nationaliteit
Onderwijs
Paspoort en identiteit
Vreemdelingenrecht
Overig
Totaal

Tabel 1.8

Gedetailleerd overzicht vragen sociale zekerheidsrecht

Onderwerp
Kinderbijslag
Uitkering
Overig
Totaal

Tabel 1.9

Aantal
1
1

Gedetailleerd overzicht vragen overig

Onderwerp
Jeugdhulpverlening
Klachtrecht
Onderwijs
Verdragsrecht
Overig
Totaal

Tabel 1.10
Wijze van contact
Telefoon
E-‐‑mail
Bezoek
Post
Voorlichting
Poortje
Totaal

Aantal
0

Aantal
1
5
2
1
9

Wijze van contact zoeken
Aantal
7
18
5
4
4
24
62

1. Meerderjarigen

Tabel 2.1

Soort contactzoeker

Soort contactzoeker
Jongmeerderjarige
Ouder
Professional
Anders
Onbekend
Totaal

Tabel 2.2

Verdeling naar geslacht

Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
Totaal

Tabel 2.3

Aantal
6
8
1
-15

Aantal
6
9
15

Verdeling naar categorieën

Rechtsgebied
Personen-‐‑ en familierecht
Privaatrecht overig
Strafrecht
Administratief recht
Sociale zekerheidsrecht
Overig
Totaal

Aantal
10
3
2
15

Tabel 2.4 Gedetailleerd overzicht vragen privaatrecht overig
Onderwerp
Aansprakelijkheid
Arbeidsrecht
Huurrecht
Uitkering
Verbintenissenrecht
Overig
Totaal

Aantal
2
1
3

Tabel 2.5 Gedetailleerd overzicht vragen personen-‐‑ en familierecht
Onderwerp
Adoptie
Afstamming
Alimentatie
Echtscheiding
Erfrecht
Gezag
Handelingsbekwaamheid
Hoorrecht
Naamrecht
Omgang
Onderhoud
OTS/UHP
Pleegzorg
Voogdij
Overig
Totaal:

Tabel 2.6

Gedetailleerd overzicht vragen strafrecht

Onderwerp
Contact met politie
Delicten
Discriminatie
Straffen
Overig
Totaal

Tabel 2.7

Aantal
1
5
2
1
1
10

Aantal
0

Gedetailleerd overzicht vragen administratief recht

Onderwerp
IBG
Nationaliteit
Onderwijs
Paspoort en identiteit
Vreemdelingenrecht
Overig
Totaal

Aantal
0

Tabel 2.8

Gedetailleerd overzicht sociale zekerheidsrecht

Onderwerp
Kinderbijslag
Uitkering
Overig
Totaal

Tabel 2.9

Aantal
0

Gedetailleerd overzicht vragen overig

Onderwerp
Jeugdhulpverlening
Klachtrecht
Onderwijs
Verdragsrecht
Overig
Totaal

Tabel 2.10

Aantal
2
2

Wijze van contact zoeken

Wijze van contact
Telefoon
E-mail
Bezoek
Post
Voorlichting
Poortje
Totaal

Aantal
3
8
1
3
15

Hoofdstuk V

Financieel overzicht

Balans per 31 december 2018
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

31-12-2018
347
33.125
33.472

31-12-2017
562
31.015
31.577

31-12-2018
33.122
350

31-12-2017
31.227
350

33.472

31.577

Passiva
Stichtingsvermogen
Kort lopende schulden

Toelichting op de balans per 31 december 2018
Ter toelichting op de balans per 31 december 2018 worden de volgende specificaties
verstrekt:
Activa
Vlottende activa
31-12-2018
14
333

31-12-2017
33
529

347

562

31-12-2018
6.054

31-12-2017
3.978

27.071

27.037

33.125

31.015

Vermogen 01-01
Resultaat boekjaar

31-12-2018
31.228
1.894

31-12-2017
33.058
-1.832

Vermogen 31-12

33.122

31.227

Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

Liquide middelen
ING rekening
NL02 INGB 0000 2703 23
ING spaarrekening

Passiva
Stichtingsvermogen

Schulden op korte termijn
Nog te betalen kosten

31-12-2018
350
350

31-12-2017
350
350

2018
3.500
8.942
14
12.456

2017
3.112
8.013
0
11.125

2018
893
5.788
0
2.275
1.606
10.562

2017
189
7.951
3.302
1.432
12.873

2018
2.039
-145

2017
-1.749
-83

1.894

-1.832

Resultatenrekening 2018
Baten
Subsidies
Giften
Overige

Lasten
Personeelskosten
Exploitatiekosten
Deskundigheidsbevordering
Publiciteitskosten
Algemene kosten

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Netto resultaat

Toelichting op de resultatenrekening 2018
Ter toelichting op de resultatenrekening 2018 verstrekken wij de volgende specificaties:
Ontvangen subsidies
Gemeente Groningen
Gemeente Oldambt
Gemeente
Hoogezand -Sappemeer
Rijksuniversiteit Groningen

2018
3.000

2017
2612

500

500

3.500

3.112

Giften
2018
8.942

Div. Stichtingen + fondsen
Stichting Kinderhulp
Stichting Vrienden van de KJRW
Overige giften

2017
6.000
711
246
1.056

8.942

8.013

2018
medewerkers 729

2017
21

Personeelskosten
Kosten
algemeen
Reiskosten

164

168

893

189

2018
4.025
178
315
906

2017
6.223
14
304
0
795

364

616

5.788

7.952

2018

2017
0

Exploitatiekosten
Huur kantoor, incl. energie
Porto kosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten automatisering
Telefoon- internet kosten
Overige

Deskundigheidsbevordering
Overige

0
Publiciteitskosten
Algemene publiciteitskosten
Overige

2018
2.275

2017
3.302

2.275

3.302

Algemene kosten
2018
519
578

Rechtsbijstandsverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Controle administratie en 350
jaarrekening

2017
504
578
350

1.447

1.432

2018
-14
159

2017
-33
116

415

83

Financiële baten en lasten
Rente baten
Rente en kosten bank

Bijzondere baten en lasten
2018
Afboeking nog te ontvangen 0
subsidies en bijdragen
0

2017
0
0

Algemene toelichting op de balans en resultatenrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2018
A. Algemeen
In 2018 is de Stichting KJRW verhuist naar een ander pand.
B. Activa
De nog te ontvangen rente betreft de werkelijke rente over 2018 op de spaarrekening, welk
bedrag in 2019 wordt ontvangen. De overige vorderingen betreft aan medewerkers
voorgeschoten kosten welke in 2019 zullen worden terugbetaald, dan wel zullen worden
verrekend.
C. Passiva
Stichtingsvermogen
Het stichtingsvermogen is toegenomen ten gevolge van een positief resultaat over 2018,
welk o.m. het gevolg was van hogere inkomsten uit giften/donaties en lagere kosten.
Kort lopende schulden
De kort lopende schulden betreffen de kosten van administratieve advisering en controle
van de jaarrekening 2018, welke werkzaamheden door een externe partij zijn uitgevoerd.
Toelichting op de resultatenrekening 2018(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 zijn toegenomen.
B. Lasten
Personeelskosten
Dit betreft met name kosten welke medewerkers hebben moeten maken in het kader van hun
dienst-verlening.
Exploitatiekosten
Onder exploitatiekosten wordt verstaan, die kosten die worden gemaakt om de
dienstverlening van de Stichting te kunnen uitvoeren en betreffen derhalve met name huuren 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.

Controle jaarrekening 2018

Begroting 2020
LASTEN
Personeelskosten
Medewerkerskosten algemeen
Reiskosten
Totaal
Exploitatiekosten
Huurkosten
Inclusief internet
Automatiseringskosten
Telefoon, bankkosten en e-mail
Portokosten
Kantoorartikelen
Papier, cartridges, inkt
Totaal

€ 150,00
€ 200,00
€ 350,00

€ 4.000,00
€ 760,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 5. 160,00

Deskundigheidsbevordering
Boekhouder
Totaal

€ 350,00
€ 350,00

Publiciteitskosten
Algemeen
Debat
Website beheer
Totaal

€
€
€
€

Verzekeringen
Beroepsaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Totaal

€ 580,00
€ 510,00
€ 1.090,00

2.000,00
1.250,00
100,00
3.350,00

Overige kosten
Onvoorziene omstandigheden
€ 500,00
Totaal
€ 500,00
___________________________________________________________________________
Totaal:
€ 10.800,00

BATEN
Subsidies en giften
Gemeente Groningen
€ 3.300,00
Rijksuniversiteit Groningen
€ 500,00
Nationaal Fonds Kinderhulp
€ 750,00
Diverse fondsen
€ 5.000,00
Sponsoring advocatenkantoren
€ 500,00
_______________________________________________________________________________
Totaal
€ 10.050,00

Lijst van medewerkers 2018
Anna van Dijk

Jentze Crom

Saskia Broekhaar

Anna Pothof

Kelly Mekkring

Sanne Eding

Aniek Rodenburg

Kim Heidema

Shania Stukker

Anniek Nijland

Kim Mulder

Stephanie del Carmen

Anouk Bruins

Laura Postma

Titia de Jong

Anouk van den Brink

Leonie van Dis

Vivian Slotboom

Carlijn Dijkhuis

Lilou Kuypers

Wilbert Munneke

Dijle Simsek

Luz van Deemter

Eline Poelmann

Manon Veneberg

Esme Yücel

Margot Bijlsma

Esmée Cadoni

Mark de Boer

Eva Mulder

Melissa van der Herberg

Eva-Luna de Vries

Messeret Toussaint

Galibar Hasami

Michelle Simmeren

Gera de Boer

Nienke Broek

Golan Ephrati

Noor Voesten

Hilde Hekkers

Quincy Veltmaat

Ilona Pesman

Rosa Passchier

Ilse Demes

Rieneke Dreijer

Indy Diependaal

Sam ter Wal

Isabela Ventura

Samantha Puister

Adressen Kinder- en Jongerenrechtswinkels
Amsterdam
Rustenburgerstraat 380
1072 HG Amsterdam
tel. 020 62 60 067

Noord Holland-Noord
Postadres: Pieter Maritzstraat 16RD
2021 RB Haarlem
tel. 06 138 76 891

Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
tel. Den Haag: 070 20 42 042
tel. Zoetermeer: 079 23 40 005
Leiden
Hooglandse Kerkgracht 17K
2312 HS Leiden
tel. 071 51 30 530
Limburg
Willem Alexanderweg 80
6222 NC Maastricht
tel. 06 31 688 977
Gelderland
Postadres: Van Trieststraat 1b
6512 CW Nijmegen
tel. 024 36 01 733
Noord-Nederland
Atoomweg 10
9743 AK Groningen
tel. 050 3125040
Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
H-gebouw (Tinbergen), zevende verdieping
Kamer 16
tel. 010 412 02 08
Utrecht
Zamenhofdreef 17
3562 JT Utrecht
tel. 06 22 763 996

Ondertekening jaarverslag door bestuurders

