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Vacature Senior Rechtshulp Experts | Stichting Je Goed Recht 
 
Gezocht: twee Senior Rechtshulp Experts bij Stichting Je Goed Recht. 
Draag bij aan betere en toegankelijke sociale rechtshulp in Rotterdam! Ben jij een maatschappelijk 
betrokken juridisch professional en wil je jouw juridische kennis en ervaring inzetten voor het 
toegankelijk maken van rechtshulp in Rotterdam? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren op 
de functie van Senior Rechtshulp Expert bij Stichting Je Goed Recht. 

Als Senior Rechtshulp Expert heb je tot taak om de spreekuren voor minder vermogende en minder 
zelfredzame Rotterdammers in goed banen te leiden. De spreekuren worden uitgevoerd door de 
studentmedewerkers van Stichting Je Goed Recht in samenwerking met Advokatenkollektief 
Rotterdam en Op Zuid Advocaten zullen uitvoeren. Je zal tijdens die spreekuren de 
rechtshulpvragers adviseren met het doel om voorgelegde problemen zo snel mogelijk op te lossen. 
Daarnaast zal je de studentmedewerkers van de stichting helpen tijdens de spreekuren en bij de 
afwikkeling van uit de spreekuren voortkomende werkzaamheden. Je zal ook een belangrijke rol 
hebben bij de opzet van de knowhow die nodig en nuttig is voor de eerstelijns rechtshulp. 

Functieomschrijving 
De taken van een senior rechtshulp expert zijn: 

- Het verstrekken van eerstelijns rechtshulp; 
- Het begeleiden van de student medewerkers bij het door hen verstrekken van 

eerstelijns rechtshulp; 
- Het mede ontwikkelen van knowhow waarmee de kwaliteit en efficiëntie van de 

eerstelijns rechtshulp verbeterd kan worden; en 
- Betrokken zijn bij de opleiding van de studentmedewerkers. 

De studentmedewerkers staan tijdens de spreekuren de rechtshulpvragers te woord. Tijdens de 
spreekuren krijgen de rechtshulpvragers meteen hulp bij hun vragen en advies voor het oplossen 
daarvan. Juridische vragen op de volgende rechtsgebieden komen aan bod: huurrecht, sociaal 
zekerheidsrecht, jeugd– en familierecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en belastingrecht. De 
senior rechtshulp expert helpt de studentmedewerkers bij het uitvragen van de diagnose tot het 
formuleren van het advies. Hij/zij is altijd aanwezig bij een van de spreekuren. De senior rechtshulp 
expert is in staat het overzicht te houden over de verschillende rechtsgebieden die aan een 
hulpvraag verbonden zijn. 

 
Stichting Je Goed Recht beoogt ook om de bij sociale rechtshulp benodigde kennis beter toegankelijk 
te maken. Op die manier willen we bijdragen aan het verbeteren van de sociale rechtshulp in het 
algemeen en op lange termijn. De sociaal rechtshulp experts werken mee aan het ontwikkelen, 
verzamelen, bundelen en ontsluiten van deze knowhow. 
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De studentmedewerkers krijgen in de maanden voorafgaand aan de eerste spreekuren aanvullende 
opleiding. Ook wanneer zij spreekuren draaien, zullen ze onderwijs en coaching krijgen. De 
senior rechtshulp medewerkers zijn mede betrokken bij de opleiding van de studenten en zullen hen ‘op 
de vloer’ coachen. 

 
Vereisten 
We zoeken maatschappelijk betrokken personen die voldoen aan de volgende vereisten: 

 
- Minimaal vijf jaar werkervaring in sociaaljuridische hulpverlening of als advocaat; 
- Afgeronde formele juridische scholing; 
- Affiniteit met onze doelgroep van mindervermogenden; 
- Goede interpersoonlijke en interculturele vaardigheden; 
- Akkoord met (eventueel) werk in avonden en weekend; 
- Ondernemerschap: je moet het leuk vinden om in een startup te werken; 
- Liefst wonend in regio Rotterdam; 
- Startdatum 1 september 2020; 
- Je hebt kennis van de lokale sociale kaart of bent in staat dit je snel eigen te maken; 
- Breed netwerk is een pre; 
- Ervaring in Rotterdam en/of andere grote steden met sociale rechtshulp is een pre; 
- Ervaring in begeleiding, delegeren, opleiden en kennisoverdracht is een pre. 

Aanbod 
We bieden een baan in een dynamische, startende en bevlogen in werkomgeving. Een omgeving 
waar jij aan mee bouwt. De geboden arbeidvoorwaarden zijn: 

- Een betrekking voor 20 uur per week verspreid over drie dagen; 
- Bruto jaarsalaris €45.000 – 51.000 op basis van een voltijds overeenkomst, afhankelijk 

van de ervaring; 
- Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk opleidingsbudget; 
- Een jaarcontract met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. 

Buiten de spreekuren in de wijk is de standplaats het kantoor van Advokatenkollektief Rotterdam 
aan de Crooswijksesingel. We vinden het belangrijk om een hecht team te worden. Naast het 
inhoudelijke werk is er ook ruimte voor gezelligheid. Zo houden we iedere maand een borrel en is er 
elk jaar een kerstdiner in december. 

 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk zondag 26 juli door een sollicitatiebrief en cv te sturen 
naar info@stichtingjegoedrecht.nl, onder vermelding van “Sociaal Rechtshulp Expert”. De 
sollicitatiegesprekken zullen in de 27 t/m 31 juli worden gehouden. 

 
Meer informatie over Stichting Je Goed Recht is te vinden 
op www.deverrebergen.nl/programma/stichting-je-goed-
recht/ 


