
FAQ – Studentenmedewerker Stichting Je Goed Recht 
 
Mocht de vacature vragen oproepen, vind je in deze FAQ de antwoorden. Mocht je na het doorlezen 
je antwoord niet hebben gevonden bel dan tussen 09:00 en 18:00 uur naar +31 (0) 6 44 77 87 95 of 
mail naar info@stichtingjegoedrecht.nl.  
 

1. Wat ga ik doen? 
a. Je zal tijdens de spreekuren samen met andere studenten en een sociaal advocaat 

bewoners te woord staan, helpen met hun vragen en hen van advies voorzien. Je 
gaat je bezighouden met juridische vragen op één van de volgende rechtsgebieden: 
huurrecht, sociaal zekerheidsrecht, jeugd– en familierecht, arbeidsrecht en 
verbintenissenrecht.  
Naast het draaien van de spreekuren zal je de sociaal advocaten ondersteunen bij 
complexere vragen die uit het spreekuur voortkomen.  
Tijdens de spreekuren helpen we zowel burgers als zzp’ers.  

 
2. Wat ga ik leren? 

a. De eerste zes maanden zal met name in het licht staan van training op de hierna 
onder b tot en met d genoemde onderwerpen. 

b. Je zal leren met hulpvragers (cliënten) om te gaan en hen efficiënt te adviseren. Je 
zal leren dit na enige tijd voor een groot deel zelfstandig te doen. Onderdeel van je 
opleiding zullen vaardigheidstrainingen (gesprekstechnieken e.d.) zijn. 

c. Je zal inhoudelijk leren ten aanzien van de volgende rechtsgebieden: Huurrecht; 
Arbeidsrecht; Jeugd- en Familierecht; Verbintenissenrecht en Sociaal 
zekerheidsrecht. Op één van deze gebieden zal je meer leren. De trainingen voor dit 
onderdeel worden gegeven door ervaren advocaten op deze gebieden. 

d. Je zal leren in team verband te werken, niet alleen met je collega’s binnen onze 
stichting, maar ook met de advocaten met wie wij samenwerken; 
Advokatenkollektief Rotterdam, Op Zuid Advocaten, Loyens & Loeff en NautaDutilh. 

e. Na deze basistrainingen zullen er korte trainingen zijn om je op de hoogte te houden 
van recente ontwikkelingen op de eerdergenoemde rechtsgebieden. 

 
3. Hoe veel uur per week ga ik werken? 

a. Je gaat voor 8 uur per week aan de slag. De eerste tijd zal in het teken staan van 
opleiding. Omdat wij de opleiding belangrijk vinden krijg je ook betaald voor deze 
periode.  

b. Tijdens de opleiding word je zo snel mogelijk actief in de spreekuren. Ook wanneer je 
vooral bezig bent met de spreekuren blijft er tijd in het teken staan van opleiding. 
 

4. Hoe lang blijf ik bij jullie werken? 
a. Je krijgt een contract van 18 maanden, met een proeftijd van 6 maanden.  

 
 

5. Is er verlenging van het contract mogelijk? 
a. Het contract loopt na 18 maanden automatisch af. Omdat we meerdere studenten 

de kans willen bieden van dit unieke programma te profiteren, wordt je contract dan 
niet verlengd. 

 
6. Moet ik rekening houden met extra uren (thuis) werk? 

a. Binnen je wekelijkse 8 uur is ruimte voor uitzoek- en afhandelwerk, dus werk mee 
naar huis nemen zou niet nodig moeten zijn. We vragen je echter wel om een 



enigszins flexibele instelling en de drive om je werk correct af te maken. 
Ook de opleidingen vinden tijdens werktijd plaats. 

 
7. Krijg ik verder nog cursussen? 

a. Naast de inhoudelijke opleiding zal je training krijgen om je communicatie-skills te 
verbeteren en onder andere te werken aan je persoonlijke effectiviteit, aan je 
weerbaarheid en aan je bemiddelings-en onderhandelingsvaardigheden. 

 
8. Kan ik zelf mijn werktijden indelen? 

a. We delen de werktijden gezamenlijk in en houden daarbij rekening met de tijden dat 
je opleidingsverplichtingen hebt. De spreekuren zullen wekelijks op vaste tijden 
worden gehouden. 

 
9. Wat ga ik verdienen? 

a. Het salaris bedraagt 11 euro per uur inclusief 8% vakantietoeslag. Je zult verder 
voorzien worden van alle benodigde tools, zoals een laptop. 

 
10. Heb ik ook vakantiedagen? 

a. Je hebt recht op 25 vakantiedagen obv van 1fte. Bij het aangeboden dienstverband 
(0,2 fte) houdt dit in dat je op jaarbasis 5 werkdagen vrij kunt nemen. Bij het 
dienstverband van 18 maanden zijn dit in totaal 7,5 werkdagen. 
 

11. Krijg ik reiskostenvergoeding? 
a. We bieden een all-in salaris aan van 11 euro per uur waarbij rekening is gehouden 

met reiskosten. Er worden geen aparte reiskosten uitgekeerd. We hopen dat je op de 
fiets komt en anders je studenten week-ov kunt gebruiken. 
 

12. Waar is mijn werkplek? 
a. Buiten de spreekuren in de wijk is jouw standplaats het kantoor van 

Advokatenkollektief Rotterdam aan de Crooswijksesingel. 
 

13. Hoeveel collega’s heb ik? 
a. We hopen naast jou nog 11 andere collega studenten aan te nemen. Daarnaast is er 

een programmadirecteur die je leiding geeft en zijn er diverse advocaten met wie je 
gaat samenwerken. 
 

14. Is er ook ruimte voor gezelligheid? 
a. We organiseren maandelijks een borrel en aan het eind van het jaar een kerstdiner. 

Ook willen we intervisies organiseren zodat jullie van elkaars ervaring kunnen leren 
en elkaar kunnen adviseren. 
 

15. Welke invloed heeft het covid-19 virus op de werkzaamheden? 
a. We houden onszelf op de hoogte van de ontwikkelingen en de geldende regels van 

het RIVM, en zullen de locaties waar we spreekuren houden op zo’n manier 
vormgeven dat er veilig kan worden gewerkt. 


