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Voorwoord  
 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. De Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden 

heeft in 2018 helaas een minder succesvol jaar gehad dan de jaren daarvoor. Het afgelopen 

jaar hebben wij minder kinderen en jongeren geholpen met hun juridische vragen dan in het 

voorgaande jaar.   

 

Deze daling is met name te zien in het aantal zaken tijdens ons spreekuur in het 

Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Wij denken dat de oorzaak van de afname 

voornamelijk is gelegen in de vermindering van het aantal voorlichtingen op scholen. Weinig 

scholen waren geïnteresseerd in een voorlichting en/of hadden hier geen ruimte meer voor in 

hun programma. Zonder voorlichtingen is het voor de Rechtswinkel erg lastig om kinderen en 

jongeren op een effectieve manier te bereiken. De scholen die wel geïnteresseerd waren, maar 

geen ruimte in hun programma hadden, hebben we alvast benaderd voor 2019. Dit heeft zijn 

vruchten afgeworpen, want aan het begin van 2019 hebben we al zeer veel voorlichtingen 

gehad. Dit zal verder in het jaarverslag van 2019 aan de orde komen. Het aantal vragen met 

betrekking tot strafzaken die aan ons gesteld worden tijdens ons spreekuur in Forensisch 

Centrum Teylingereind zijn in 2018 zo goed als gelijk gebleven ten opzichte van 2017.  

 

Binnen de commissies van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel hebben we daarentegen wel 

een succesvol jaar gehad. Elke commissie heeft op haar eigen manier een bijdrage geleverd aan 

de professionalisering van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Tevens heeft ons kantoor een 

professionelere uitstraling gekregen.  

 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden voorziet in een noodzakelijke behoefte voor 

jeugdigen die rechtshulp nodig hebben. Wij hopen dat u met dit verslag een duidelijk beeld 

krijgt van de activiteiten van onze stichting en van de professionaliserende lijn die wij de 

afgelopen jaren hebben ingezet ten aanzien van de commissies, werkprotocollen en de 

samenwerkingsverbanden. Tevens hopen wij dat dit verslag u overtuigt van het maatschappelijk 

belang van deze instantie. Indien u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, nodig ik u 

van harte uit hier met mij contact over op te nemen.  

 

 

Namens Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden,  

 

Hoogachtend,  

 

Femke Meulenbroek 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
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1. Introductie  
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De onafhankelijke stichting bestaat sinds 1 januari 2001 in haar huidige vorm. Zij heeft als 

primaire doelen het geven van juridisch advies aan en over kinderen en jongeren en het 

verspreiden van kennis over het jeugdrecht onder kinderen en betrokkenen. De doelstelling 

van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten: 

 

 

 3.1  De stichting heeft ten doel: 

1. Het geven van informatie en advies aan (groepen) kinderen en jongeren bij problemen 

op juridisch gebied. 

2. Het ondersteunen, begeleiden en verlenen van daadwerkelijke rechtshulp aan kinderen 

en jongeren op juridisch gebied. 

3. De belangenbehartiging op juridisch gebied van kinderen en jongeren. 

4. Het geven van informatie over de rechtspositie van kinderen en jongeren aan 

verzorgers, opvoeders en aan personen en instanties, die zich met kinderen en jongeren 

bezig houden, mits dit niet schadelijk is voor de belangen van de kinderen en jongeren. 

5. Het signaleren van lacunes in de rechtspositie van kinderen en jongeren en het nemen 

en ondersteunen van initiatieven ter verbetering van de rechtspositie van de doelgroep 

kinderen. 

6. Benevens al hetgeen daar in ruimste zin verband mee houdt. 

7. Het genoemde onder 3.1.1. tot en met 3.1.6. uit te laten voeren door voornamelijk 

doctoraalstudenten van de Universiteit Leiden teneinde de praktische en theoretische 

vaardigheden van deze studenten te vergroten. 

 

3.2 De stichting tracht bovenstaande doelen onder meer te verwezenlijken door: 

1. Het in stand houden van een rechtswinkel die voor kinderen en jongeren bereikbaar is 

via het houden van spreekuren die gratis toegankelijk zijn. 

2. Het werven en scholen van vrijwilligers om spreekuren te houden. 

3. Het geven van voorlichting aan kinderen en jongeren alsmede aan ouders, verzorgers 

dan wel instanties die zich met de doelgroep bezighouden, het laatste onder 

voorbehoud dat de belangen van kinderen en jongeren niet geschaad mogen worden. 

4. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan instanties of personen die zich met 

voor jeugdigen belangrijke zaken bezighouden. 

5. Bemiddeling bij (dreigende) schending van rechten van kinderen en jongeren, alsmede 

begeleiding en ondersteuning bij de juridische procesgang. 

3.3  In het algemeen al datgene te verrichten dat in de ruimste zin genomen met het 

vorenstaande verband houdt of dat daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Spreekuren  
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De stichting geeft juridisch advies aan en over kinderen en jongeren tot en met 21 jaar (of 23 

jaar in zaken betreffende het adolescentenstrafrecht). Dit advies kan worden gevraagd door 

een kind of jongere zelf of door een ouder, onderwijzer of andere betrokkene, zolang de 

belangen beschermd door het jeugdrecht centraal staan. Zaken waarbij dit niet het geval is 

sturen wij door naar het Juridisch Loket of de Leidse Rechtswinkel. Ook indien het een zaak 

betreft dat niet (louter) juridisch van aard is kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties 

binnen het jeugdwerk, zoals VeiligThuis, Cardea en ExposeYour. Men kan telefonisch, per e-

mail of via de website om advies vragen, of tijdens een spreekuur persoonlijk langskomen, 

met of zonder afspraak. 

 

Tijdens de spreekuren wordt de zaak in kaart gebracht en wordt zo nodig en indien mogelijk 

een voorlopig advies gegeven. Definitief advies wordt altijd per e-mail of per brief gegeven. 

Alle adviezen (behalve brieven betreffende de informele rechtsingang) worden in 

geanonimiseerde vorm nagekeken door een nakijkcommissie van juridische deskundigen (zie 

hierover hoofdstuk 3.5). Wij streven er dan ook naar om de cliënt binnen twee weken een 

antwoord te geven op zijn of haar vraag. Advies is uiteraard altijd gratis. Zie hoofdstuk 4 voor 

meer informatie over de spreekuren. 

 

 

1.2 Voorlichtingen 

 

Naast het geven van adviezen vanuit ons kantoor in het Kinderrechtenhuis te Leiden, geeft de 

stichting ook voorlichtingen op basisscholen, middelbare scholen en MBO-scholen. Het doel 

van deze voorlichtingen is om kinderen en jongeren te informeren over de rechten en plichten 

van jeugdigen, alsmede van hun juridische mogelijkheden. Daarnaast vergroten de 

voorlichtingen de naamsbekendheid van de stichting onder de doelgroep. Helaas blijkt het 

vaak moeilijk om veel voorlichtingen te plannen door drukke curricula en wisselende 

contactpersonen. Dit is de reden dat in 2014 de Activiteitencommissie in het leven geroepen 

is. Deze commissie biedt nu ook andere vormen van voorlichtingen aan, bijvoorbeeld een 

moot court (oefenrechtbank) of klassendebat. Hierbij zijn de deelnemers actiever betrokken 

dan bij een reguliere voorlichting. Zie hierover verder hoofdstuk 3.2. 

 

 

1.3 Strafzaken Teylingereind 

 

Iedere eerste donderdag van de maand houdt de stichting spreekuur in Forensisch Centrum 

Teylingereind te Sassenheim. De medewerkers noteren de vragen van jongeren die op 

strafrechtelijke titel in Teylingereind verblijven. De vragen worden op het kantoor uitgewerkt 

en nagekeken door de nakijkcommissie (zie hierover hoofdstuk 3.5). Nadat de uitgewerkte 

vragen zijn nagekeken en verbeterd, wordt het antwoord per brief naar de jongere in 

Teylingereind gestuurd. De termijn hiervoor bedraagt twee weken. Elke brief wordt eerst 

nagekeken door de nakijkcommissie (zie hierover hoofdstuk 3.5). Veelal gaan de vragen over 

het verloop van gerechtelijke procedures, over de rechtspositie van jongeren binnen de 

inrichting of over straffen.  

 

 

 

 

1.4 Activiteiten  
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Ten slotte heeft de stichting zich ook dit jaar weer ingezet voor drie jaarlijks terugkerende 

evenementen. Het eerste evenement in 2018 was de collecte voor Stichting Nationaal Fonds 

Kinderhulp. We hebben hierbij een mooi bedrag opgehaald voor kinderen en jongeren die in 

Nederland in armoede leven. Het tweede evenement betrof een congres voor deskundigen en 

studenten over een actueel thema binnen het Jeugdrecht. Dit jaar was het congres in 

samenwerking met studievereniging CoDe van criminologie en studievereniging Liberi van 

de master Jeugdrecht. Het congres ging over de effectiviteit en legitimiteit van jeugddetentie, 

waarbij verschillende deskundigen uit de praktijk kwamen spreken. Het laatste jaarlijkse 

terugkerende evenement betrof een activiteit voor kinderen rondom de Dag voor de Rechten 

van het Kind. Dit jaar hebben we in samenwerking met Said een knutselmiddag georganiseerd, 

waarbij er allerlei knutselopdrachten met betrekking tot het thema ‘kinderrechten’ waren 

bedacht.  

 

 

1.5 Professionalisering  

 

Per commissie is er succesvol voortgebouwd op de professionalisering uit 2017. Welke 

bijdrage elke commissie heeft geleverd wordt in hoofdstuk 3 per commissie besproken.  

 

In 2017 is er veel geïnvesteerd in nieuwe artikelen op het kantoor. In 2018 hebben we dit 

aangevuld met allereerst een nieuwe beamer, zodat sprekers een lezing kunnen geven met 

behulp van een PowerPointpresentatie. Daarnaast hebben we nieuwe boeken gekocht, zodat 

de beschikbare literatuur up to date is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organisatiestructuur  
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De organisatiestructuur ziet er sinds april 2016 als volgt uit:  

 

 

 
 

 

In de volgende paragrafen worden respectievelijk het bestuur en de medewerkers besproken. 

In hoofdstuk 3 worden de commissies besproken.  

 

 

2.1 Bestuur  

 

Sinds oktober 2008 wordt de stichting bestuurd door een studentenbestuur, bestaande uit drie 

interne leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Uitgangspunt is dat de 

bestuursleden minimaal één jaar aanblijven in dezelfde functie. Alle bestuursleden hebben 

naast hun bestuurstaken dezelfde verplichtingen als de andere medewerkers, behalve dat zij 

geen lid meer zijn van een commissie. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.  

 

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de stichting. Zij zorgt daarnaast voor het aannemen en opleiden van nieuwe 

medewerkers en bestuursleden. Zij vergadert een keer per twee weken over de lopende zaken 

binnen de rechtswinkel en haar algemene bestuurstaken. Een keer in de twee maanden 

vergadert het bestuur met de commissievoorzitters. Tijdens deze vergaderingen worden de 

huidige stand van zaken, verbeterpunten en nieuwe ideeën met elkaar besproken. Het bestuur 

dient daarnaast als aanspreekpunt voor de medewerkers en externe partijen. Tevens wordt er 

elk jaar onder de medewerkers een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon 

fungeert als tussenpersoon voor de medewerkers en het bestuur. Medewerkers die het lastig 

vinden om direct naar het bestuur te stappen omtrent persoonlijke problemen of problemen 

binnen de rechtswinkel of commissie, kunnen naar de vertrouwenspersoon toe. Deze zal op 

een discrete manier met de informatie omgaan en indien nodig (in overleg met het bestuur) 

naar een oplossing toe werken. De voorzitter voert twee keer in het jaar individuele 

gesprekken met de medewerkers om eventuele problemen en verbeterpunten te bespreken.  

2.2 Medewerkers  

 

Bestuur
Organisatie & 

coördinatie 

PR-commissie

Promotie

Activiteitencommissie

Voorlichting

Onderwijscommissie

Educatie

Acquisittiecommissie

Acquisitie

medewerkers
Spreekuren

voorlichtingen
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Alle medewerkers werken op vrijwillige basis voor de stichting. De medewerkers studeren 

allemaal Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Leiden en variëren van 

tweedejaarsstudenten tot masterstudenten. Als ingangseis hanteren wij het behalen van de 

propedeuse. Bovendien moeten de medewerkers na hun inwerkperiode een toets afleggen en 

hier een voldoende voor het halen. Bij het niet behalen van de toets, krijgen zij één keer de 

mogelijkheid om de toets te herkansen. Naast het draaien van spreekuren zijn alle 

medewerkers lid van één van de in hoofdstuk 3 beschreven commissies. Ook worden zij 

geacht zich in te zetten voor algemene activiteiten, zoals collecteren voor Stichting Kinderhulp 

en het meehelpen met de zomer- en winteractie. 

 

Een keer in de twee weken op woensdagavond komen alle medewerkers bijeen voor de 

algemene vergadering. De voorzitter bespreekt hierbij eerst wat algemene punten. Vervolgens 

wordt per commissie besproken waar zij mee bezig zijn geweest en wat er op de agenda staat. 

De spreekuren van de afgelopen twee weken komen tevens aan bod. Er wordt besproken welke 

zaken op spreekuur zijn geweest en hoe de medewerkers deze zaken hebben behandeld. Over 

lastige lopende zaken wordt er advies uitgewisseld. Tot slot is er tijdens elke algemene 

vergadering een medewerker aan de beurt om een korte prestatie  met een debatstelling over 

een actueel onderwerp te geven. Op deze manier blijven de medewerkers op de hoogte van 

lopende zaken en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdrecht.  

 

 

2.3 Contactadvocaten  

 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden heeft één contactadvocaat, te weten mevrouw 

mr. Majory Brech. Mr. Majory Brech is werkzaam als advocaat bij Brech Familierecht te Den 

Haag en studeerde personen- en familierecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast 

rondde zij de specialisatieopleiding familierecht en de mediationopleiding bij de Vereniging 

van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators af en is gecertificeerd mediator. Mr. 

Brech heeft zich bereid verklaard om de medewerkers bij te staan bij complexe juridische 

vraagstukken. Cliënten die bijstand van een advocaat nodig hebben verwijzen wij door naar 

mr. Brech. Tevens is zij lid van de nakijkcommissie (hoofdstuk 3.5). 

 

 

2.4 Landelijke samenwerking  

 

In 2010 hebben alle Nederlandse Kinderrechtswinkels besloten hun krachten te bundelen. Dit 

leidde uiteindelijk tot een aantal landelijke bestuursvergaderingen per jaar waar onderling 

ideeën werden uitgewisseld. Er is een Dropbox aangemaakt, waar alle Kinderrechtswinkels 

hun kennis en informatie met elkaar kunnen delen, zoals PowerPointpresentaties voor 

voorlichtingen en promotiemateriaal. In 2015 zijn hier ook onze stappenplannen en het 

lesmateriaal voor de inwerkperiode aan toegevoegd. Deze werden goed ontvangen door de 

andere Kinderrechtswinkels, waarvan sommigen voorheen nog geen inwerkperiode kenden.  

 

De Landelijke Stichting is in 2016 opgericht als overkoepelend orgaan om grotere PR-acties 

te organiseren en de samenwerking tussen de verschillende Kinder- en Jongerenrechtswinkels 

te vergroten. Het contact wordt op deze manier intensiever waardoor iedereen van elkaar kan 

leren. Het landelijke bestuur kan met de gecombineerde budgetten van de individuele 

rechtswinkels gemakkelijker grote stappen maken in het uitbreiden van de naamsbekendheid. 

Als landelijk samenwerkingsverband is het ook eenvoudiger om samenwerkingen met andere 

organisaties aan te gaan. In 2016 hebben er grote vernieuwingen plaatsgevonden. Het is gelukt 
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om gezamenlijk nieuwe websites te creëren en iedere medewerker heeft een gratis Legal 

Intelligence account gekregen. Afgelopen jaar heeft iedere kinderrechtswinkel een extra 

beveiliging gekregen voor hun website.  

 

Vier keer per jaar vindt er een landelijke bestuursvergadering plaats. Helaas heeft het bestuur 

van de Landelijke Stichting in 2018 besloten om de Landelijke Stichting in 2019 op te heffen. 

Het is de Landelijke Stichting niet gelukt om een nieuw bestuur rond te krijgen. Bovendien 

zag niet elke lokale KJRW de meerwaarde van een landelijke stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Commissies  
 

Binnen de Kinder- en Jongerenrechtswinkel zijn er vier commissies. Iedere medewerker 

neemt deel aan één van deze commissies, met uitzondering van de Nakijkcommissie (hierover 
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meer in hoofdstuk 3.5). Iedere commissie heeft zijn eigen voorzitter die zorg draagt voor een 

goede gang van zaken binnen de commissie. De taken van de commissies worden in de 

volgende paragrafen uitgebreid besproken. 

 

3.1 De PR-commissie 

 

De PR-commissie heeft als doel het vergroten van de naamsbekendheid van de Rechtswinkel. 

Naamsbekendheid vormt tevens een van de grootste prioriteiten van de Rechtswinkel, omdat 

kinderen en jongeren nog onvoldoende van ons bestaan af weten om ons te kunnen vinden 

wanneer zij vragen hebben over hun rechten. 

 

De PR-commissie verzorgt de promotie met behulp van verschillende middelen en 

activiteiten. Zo verspreidt de PR-commissie flyers, pennen, stickers, kladblokken, 

pepermuntblikjes et cetera op scholen en bij de door ons georganiseerde activiteiten. 

Daarnaast werkt de PR-commissie aan onze naamsbekendheid door het bijhouden van de 

sociale media, te weten Facebook, Snapchat en Instagram. Zo wordt op Facebook elke 

woensdag een interessant nieuwsbericht omtrent de rechten van het kind geplaatst. Tevens 

worden al onze activiteiten via de sociale media gedeeld. Tijdens de spreekuren is het 

daarnaast mogelijk om via de website met onze medewerkers te chatten. Tevens hebben wij 

een mobiel met Whatsapp waarmee kinderen en jongeren tijdens spreekuren met ons in 

contact kunnen komen.  

 

Twee keer in het jaar verzorgt de PR-commissie een ludieke promotieactiviteit om zoveel 

mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. In de zomer van 2018 heeft de PR-commissie in 

de stad strandballen met flyers uitgedeeld en in de winter hebben zij bij de schaatsbaan mutsen 

met ons logo en flyers verspreid.  

 

De PR-commissie heeft aan de professionalisering van de Rechtswinkel bijgedragen door 

nieuwe flyers met informatie over de rechtswinkel te ontwerpen. Deze flyers delen we op al 

onze activiteiten aan kinderen en jongeren uit om de naamsbekendheid van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel te vergroten. Daarnaast heeft de PR-commissie posters met informatie 

over de rechtswinkel laten ontwerpen. Deze posters hebben we aan de afdelingen op 

Teylingereind gegeven en geven we aan scholen waar we voorlichting geven, zodat zij deze 

op kunnen hangen en kinderen en jongeren weten waar zij terecht kunnen met hun juridische 

vragen. Als laatste is er contact gezocht met het Leidsch Dagblad en heeft de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel met een groot artikel in deze krant gestaan.  

 

 

3.2 De Activiteitencommissie  

 

De Activiteitencommissie is erop gericht om bepaalde activiteiten te organiseren die we 

kunnen aanbieden aan middelbare scholen en basisscholen. De Activiteitencommissie maakt 

en onderhoudt contact met scholen (van alle niveaus) en instellingen die interesse zouden 

kunnen hebben in de door ons georganiseerde activiteiten en voorlichtingen. Voor middelbare 

scholen en MBO-scholen zijn er verschillende voorlichtingen, zoals arbeidsrecht, 

(jeugd)strafrecht en personen- en familierecht. Voor andere instanties worden voorlichtingen 

op maat gemaakt. Naast deze voorlichtingen bieden we ook andere activiteiten aan. Het doel 

van deze activiteiten is dat kinderen op een actieve manier kennis maken met het jeugdrecht 

en nadenken over wat het betekent om rechten en plichten te hebben. De commissie focust 

zich op het organiseren van drie soorten activiteiten voor kinderen, namelijk een voorlichting, 
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een moot court (nagespeelde rechtszaak/oefenrechtbank) en een klassendebat. Deze 

activiteiten organiseert de Activiteitencommissie op scholen die hierin geïnteresseerd zijn. De 

invulling hiervan kan per school verschillen, maar is bedoeld om in het lesprogramma te 

passen. De activiteiten kunnen dus plaatsvinden tijdens lesuren of als naschoolse activiteit. 

Daarnaast kan ook de locatie verschillen; afhankelijk van de voorkeur van de school kan deze 

op school zelf plaatsvinden of juist in het Kinderrechtenhuis. Op deze manier proberen we 

beter aan te sluiten bij de vraag van scholen.  

 

Eind 2018 is er een samenwerking met ProDemos tot stand gekomen. ProDemos werkt met 

verschillende Kinder- en Jongerenrechtswinkels samen en verzorgt gastlessen, rollenspellen 

en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat. De 

lessen en materialen verschaffen zij aan ons en kunnen wij gebruiken bij onze voorlichtingen 

op scholen. Deze samenwerking zal in 2019 nadere invulling krijgen.  

 

Tijdens de landelijke buitenspeeldag heeft de Activiteitencommissie op de bewonersmark in 

Leiderdorp gestaan. Hier hebben meerdere medewerkers allerlei spellen met de kinderen 

gedaan. Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind heeft de Activiteitencommissie 

bovendien een knutselmiddag in buurthuis Op Eigen Wieken georganiseerd. Beide 

evenementen waren zeer druk bezocht.  

 

Naast deze activiteiten voor kinderen is de Activiteitencommissie verantwoordelijk geweest 

voor het organiseren van het jaarlijks terugkerende symposium/congres. Het 

symposium/congres is bedoeld voor geïnteresseerden, studenten en professionals. Zoals in 

hoofdstuk 1.4 besproken was er dit jaar een congres georganiseerd in samenwerking met de 

studievereniging CoDe van criminologie en studievereniging Liberi van de master Jeugdrecht. 

Het congres vond plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw en ging over de effectiviteit en 

legitimiteit van jeugddetentie. Verschillende deskundigen uit de praktijk kwamen spreken, 

waaronder Prof. Peter van der Laan, Dr. Hendrien Kaal en Mr. Coosje Peterse. Iedere 

deskundige sprak over het onderwerp van uit een andere invalshoek, waardoor er een zeer 

interessante kijk op het onderwerp werd gegeven. De dag werd afgesloten met een borrel bij 

de Café Storm in Leiden.  

 

 

3.3 Onderwijscommissie  

 

De Onderwijscommissie is in het leven geroepen om het bestuur te ondersteunen bij het 

opleiden en bijscholen van de medewerkers. De Onderwijscommissie is verantwoordelijk 

voor de inwerkperiode van de nieuwe medewerkers. Zij geven de lessen en het verzorgen het 

onderwijsmateriaal. Daarnaast nodigt de commissie elke maand een spreker uit. Elke maand 

voorafgaand aan de algemene vergadering komt een spreker vertellen over zijn of haar 

werkgebied omtrent kinderen. Interessante sprekers die we in 2018 hebben gehad, zijn onder 

andere een werknemer van de Kindertelefoon, een jeugdrechtadvocaat en twee werknemers 

die werkzaam zijn bij Defence for Children. De  medewerkers ervaren de lezingen van de 

sprekers als zeer interessant. De medewerkers worden op deze manier bijgeschoold, maar het 

helpt ze ook inzicht te krijgen in de bestaande beroepsmogelijkheden omtrent kinderen en 

jongeren. Bovendien dragen de lezingen bij aan het aannemen en afhandelen van zaken.  

 

Een andere taak van de Onderwijscommissie is het bevorderen van de collegialiteit. De 

Onderwijscommissie organiseert teamuitjes, diners en borrels. Op deze manier leren de 

medewerkers elkaar ook op een andere manier kennen en proberen we de band tussen 
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medewerkers onderling te versterken. De Onderwijscommissie heeft in 2018 onder andere een 

wijnproeverij en een borrelboot georganiseerd. Daarnaast zijn we met een aantal medewerkers 

naar de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Halt geweest.  

 

De Onderwijscommissie heeft in 2018 bijgedragen aan de professionalisering van de 

Rechtswinkel door de inwerkperiode voor de nieuwe medewerkers aan te passen. Voorheen 

bestond de inwerkperiode uit zes lessen van een uur, verspreid over zes weken. De duur van 

deze lessen hebben we verlengd naar anderhalf uur, omdat er te veel informatie in een uur 

besproken moest worden, waardoor het voor de nieuwe medewerkers lastig bij te houden was. 

Daarnaast heeft de Onderwijscommissie het gehele lesmateriaal voor de nieuwe medewerkers 

opnieuw bekeken en waar nodig herschreven. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat 

het lesmateriaal op niveau blijft.  

 

 

3.4 Acquisitiecommissie  

 

De Acquisitiecommissie bestaat sinds april 2016. De Acquisitiecommissie heeft als taak het 

actief zoeken naar sponsoren die een financiële bijdrage willen leveren voor de activiteiten 

van de stichting. Zij nemen contact op met bedrijven om deals te kunnen sluiten waarbij een 

wederzijdse samenwerking kan ontstaan.  

 

De Acquisitiecommissie heeft de Kinder- en Jongerenrechtswinkel tevens naar een hoger 

niveau getild. Via verschillende acties en het benaderen van sponsoren hebben zij extra gelden 

weten te verkrijgen. Allereerst heeft de Acquisitiecommissie advocatenkantoren benaderd om 

te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hier zijn twee samenwerkingen uit voort 

gekomen. Daarnaast heeft de Acquisitiecommissie het voor elkaar gekregen dat wij bij 

verschillende Albert Heins in Leiden voor een bepaalde periode het bedrag aan 

emballagebonnen mochten innen. Dit was een groot succes. Daarnaast is het concept van 

‘Vriendje voor een Tientje’ voortgezet. Alle medewerkers betalen eenmalig tien euro. Dit geld 

hebben we met name besteed aan activiteiten voor de medewerkers, zoals een wijnproeverij 

en een borrelboot. Op deze manier proberen we de band tussen de medewerkers te versterken 

wat leidt tot een betere samenwerking en gemotiveerde werknemers.  

 

 

3.5 De Nakijkcommissie  

 

Alle adviezen die de medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden aan de 

jongeren geven worden vooraf gecontroleerd en, indien nodig, gecorrigeerd door de 

Nakijkcommissie. De Nakijkcommissie bestaat uit externe leden, allen werkzaam in de 

juridische praktijk. Enkelen zijn bovendien oud-medewerkers van de stichting. De 

Nakijkcommissie bestaat momenteel uit negen leden, waaronder jeugdrechtadvocaten, 

jeugdofficieren van justitie en jeugdrechters. Het protocol binnen de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel is dat medewerkers een antwoord formuleren op een vraag die op de 

rechtswinkel is binnengekomen. Dit advies wordt geanonimiseerd doorgestuurd naar een 

nakijklid. Het nakijklid controleert het antwoord en geeft suggesties en commentaar met de 

corrigeerfuncties in Word. De medewerkers passen het advies vervolgens zelf aan alvorens 

het door te sturen naar de cliënt. Hoewel dit systeem enige tijd in beslag neemt, waarborgt het 

de kwaliteit van de adviezen. Bovendien leren de medewerkers gaandeweg steeds meer over 

het jeugdrecht in de praktijk.  
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Leden van de Nakijkcommissie in 2018 zijn: 

 

1. Jaimie Alsemgeest 

2. Monique Beijersbergen 

3. Majory Brech 

4. Mark de Graaf 

5. Nickie Groen 

6. Pauline de Haan 

7. Vincent de Haan 

8. Lotte Kersten 

9. Joyce Smits 

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel is ontzettend dankbaar voor alle leden van de 

Nakijkcommissie die als nakijklid werkzaam zijn (geweest) bij de stichting.  

 

Het contact met de nakijkcommissie is het afgelopen jaar goed onderhouden. Door middel 

van een kerstkaart en een bedankje hebben wij de nakijkcommissie bedankt voor hun inzet en 

hulp. De PR-commissie heeft hierbij de kerstkaart ontworpen en de Onderwijscommissie heeft 

voor de bedankjes gezorgd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het spreekuur  
 

4.1 Algemene informatie   

 

Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur is er spreekuur in het 

Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Tijdens spreekuren kunnen kinderen 

bellen, appen, mailen, chatten of langskomen om hun vragen te stellen. Buiten de 

spreekuurtijden kunnen kinderen en betrokkenen een bericht achterlaten op de voicemail, een 
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bericht sturen via de website of een e-mail sturen. Deze vragen worden tijdens het 

eerstvolgende spreekuur door de medewerkers in behandeling genomen. Indien het voor een 

kind of ouder niet mogelijk is om tijdens een van onze spreekuren langs te komen, dan kunnen 

er ook aparte afspraken buiten de spreekuren worden gemaakt. We proberen daarin zo flexibel 

mogelijk te zijn.  

 

Tijdens de spreekuren zitten altijd twee medewerkers klaar om kinderen te ontvangen en hun 

vragen te beantwoorden. Kinderen kunnen hun vragen anoniem stellen of eventueel een 

vertrouwenspersoon meenemen naar het spreekuur. Wanneer ouders of professionals bellen 

met een vraag van een kind, dan wordt door de medewerkers eerst gevraagd of het mogelijk 

is om het kind zelf te spreken. Hierdoor wordt getracht ervoor te zorgen dat het uiteindelijke 

advies aansluit bij de situatie zoals die door het kind wordt beleefd. Daarnaast is het kantoor 

in het Kinderrechtenhuis een veilige en rustige locatie met een prettige sfeer. Kinderen vinden 

het doorgaans prettig om in deze omgeving hun verhaal persoonlijk aan onze medewerkers te 

vertellen. 

 

De medewerkers kunnen bij het beantwoorden van vragen gebruik maken van de 

naslagwerken van de stichting, de expertise van juridische professionals (zoals de leden van 

de Nakijkcommissie) en online documentatie van de overheid en van de rechtsmacht. 

Bovendien beschikken we over uitgebreide literatuur op het kantoor. Naast het feit dat het 

antwoord juridisch juist moet zijn, dient het antwoord ook in voor het kind begrijpelijke taal 

te worden geformuleerd. De stichting beantwoordt de vragen schriftelijk binnen twee weken. 

Iedere brief die aan een kind wordt gestuurd, wordt eerst ter controle op juridische juistheid 

voorgelegd aan één van de leden van de nakijkcommissie. De brief wordt zo nodig aangepast 

en vervolgens aan het kind verzonden. Dit is anders wanneer het kind aangeeft geen 

schriftelijk antwoord te kunnen of willen ontvangen. In dat geval kan het antwoord telefonisch 

of op een volgend spreekuur aan het kind worden medegedeeld.  

 

 

4.2 Overzichten cliënten en zaken  

 

Om een helder en bruikbaar beeld te geven van de doelgroep van de Kinder- en 

Jongerenrechtswinkel enerzijds en de ontwikkeling van het jeugdrecht in de praktijk 

anderzijds is hiervoor het volgende systeem gekozen: het aantal zaken en het aantal cliënten 

(verdeeld naar leeftijd) worden in absolute getallen weergegeven. De verdeling van zaken 

over de verschillende rechtsgebieden wordt in (afgeronde) percentages weergegeven, omdat 

een zaak vaak verschillende rechtsgebieden beslaat. Er wordt steeds vergeleken tussen cijfers 

van 2017 en van 2018. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het spreekuur in het 

Kinderrechtenhuis (doorgaans civiele zaken) en het spreekuur in Teylingereind (strafzaken). 

 

 

 

Tabel 1: Cliënten naar leeftijd Kinderrechtenhuis 

 

Leeftijd 2017 2018 

0 t/m 12 19 9 

13 t/m 21 25 11 

Volwassene 0 2 

Anoniem 0 0 
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Totaal cliënten 50 22 

Totaal zaken  45 22 

 

NB: In 2017 zijn er meer cliënten dan zaken, omdat in scheidingszaken meerdere kinderen 

van hetzelfde gezin onder één zaaknummer worden geregistreerd.   

 

Het aantal zaken tijdens het spreekuur in het Kinderrechtenhuis is ten opzichte van 2017 met 

50 procent gedaald. Het is erg opvallend en teleurstellend dat het aantal zaken met zo’n groot 

percentage is gedaald. Wij zijn niet op een andere manier te werk gegaan dan de voorgaande 

jaren. Wij denken dat de daling met name te maken heeft met de afname van het aantal 

voorlichtingen op scholen. Met voorlichtingen kunnen wij op de meest effectieve manier 

kinderen en jongeren bereiken.  

 

Wij vermoeden dat het aantal zaken in 2019 weer zal stijgen. Begin 2019 hebben wij al zeer 

veel voorlichtingen gehad wat ook zijn vruchten heeft afgeworpen in het aantal zaken. Wij 

hopen dat deze lijn voortgezet zal worden in de rest van 2019.  

 

 

Tabel 2: Zaken naar rechtsgebied Kinderrechtenhuis 

 

Rechtsgebied 2017 2018 

Omgangsregeling 

(ouderschapsplan) 

40% 39% 

Gezagswijziging 5% 9% 

Alimentatie 5% 4% 

Onderhoudsplicht 2% - 

Studiefinanciering 13% - 

Jeugdhulpverlening (en 

jeugdbescherming) 

- 4% 

Adoptie 16% - 

Overig Civiel 2% 31% 

Vreemdelingenrecht - - 

Kindermishandeling 11% - 

Strafrecht 2% 9% 

Arbeidsrecht 2% 4% 

Leerplicht  2% - 

 

 

Het wijzigen van een omgangsregeling via de informele rechtsingang is gelijk gebleven ten 

opzichte van het vorige jaar. Opvallend is dat wij in 2018 geen vragen omtrent 

studiefinanciering en kindermishandeling hebben gekregen. Tevens hadden wij in 2018 

opvallend veel zaken die we niet onder één van de specifieke rechtsgebieden konden plaatsen 

en daarom onder ‘overig civiel’ vallen. 

 

 

Tabel 3: Cliënten naar leeftijd Teylingereind 

 

Leeftijd 2017 2018 

12 t/m 15 2 3 
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16 t/m 17 13 13 

18 t/m 23 33 27 

   

Totaal cliënten 48 43 

 

Het aantal cliënten in Teylingereind is met een klein aantal gedaald ten opzichte van het 

afgelopen jaar. Deze daling zit in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 23 jaar.  

 

We hebben geconstateerd dat de communicatie binnen Teylingereind zeer slecht is. Tijdens 

de spreekuren bellen we naar de afdelingen of de jongens juridische vragen voor ons hebben. 

Vaak krijgen we direct ‘nee’ te horen of weten de afdelingsleiders niet wie wij zijn, ondanks 

dat we al jaren elke eerste donderdag van de maand komen. Wij zijn hierover met de directie 

in gesprek gegaan en hopen dat dit in 2019 zal verbeteren en tevens zal zorgen voor meer 

cliënten.  

 

 

Tabel 4: Zaken naar rechtsgebied in Teylingereind 

 

Rechtsgebied 2017 2018 

Adolescentenstrafrecht - - 

Advocaat - - 

Bewijslast 4% 2% 

Penitentiair - 6% 

PIJ-maatregel 15% 6% 

Persoonlijkheidsonderzoek 2% 2% 

(Over)plaatsing 2% 8% 

Straffen 23% 41% 

Verlof 4% - 

Voorlopige hechtenis 6% 6% 

Zitting  2%  - 

Overig  42% 29% 

 

 

Ten opzichte van 2017 werden er bijna dubbel zoveel vragen gesteld over straffen. Daarnaast 

werden er in 2018 een stuk minder vragen gesteld die niet in een bepaalde categorie te plaatsen 

zijn. Bij de andere rechtsgebieden zit tussen 2017 en 2018 niet opvallend veel verschil.  

 

 

 

 

Bijlage 1: Overzicht van bestuurders en medewerkers 
 

Bestuur vanaf 1 september 2013 

Voorzitter      Alette Jansen 

Secretaris      Sanne Jeurissen 

Penningmeester     Amy van der Ploeg 

 

Bestuur vanaf 1 april 2014 

Voorzitter      Joe Wylde 
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Secretaris      Sanne Jeurissen 

Penningmeester     Amy van der Ploeg 

 

Bestuur vanaf 1 september 2014 

Voorzitter      Joe Wylde 

Secretaris      Mirte Polet 

Penningmeester     Amber Vranken 

 

Bestuur vanaf 1 april 2015 

Voorzitter      Wendy Bakker 

Secretaris      Mirte Polet 

Penningmeester     Amber Vranken 

 

Bestuur vanaf september 2015 

Voorzitter      Wendy Bakker 

Secretaris      Bente Vijftigschild 

Penningmeester     Nikki Hofman 

 

Bestuur vanaf april 2016 

Voorzitter     Samantha Anim 

Secretaris      Bente Vijftigschild 

Penningmeester     Nikki Hofman 

 

Bestuur vanaf oktober 2016 

Voorzitter      Samantha Anim 

Secretaris      Aniek Schnitzeler 

Penningmeester     Nancy Stoke 

 

Bestuur vanaf april 2017 

Voorzitter      Jeanny Dreef 

Secretaris      Aniek Schnitzeler 

Penningmeester     Nancy Stoke 

 

Bestuur vanaf oktober 2017 

Voorzitter      Jeanny Dreef 

Secretaris      Lisanne van Dijck 

Penningmeester     Kirsten Luijckx 

 

Bestuur vanaf april 2018 

Voorzitter     Femke Meulenbroek 

Secretaris      Lisanne van Dijck 

Penningmeester    Kirsten Luijckx 

 

Bestuur vanaf oktober 2018  

Voorzitter     Femke Meulenbroek 

Secretaris     Yannick de Best 

Penningmeester    Madeline Wilkinson  
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Medewerkers vanaf april 2018 Medewerkers vanaf oktober 2018 
1. Lorna Abania  

2. Matthijs Bent  

3. Yannick de Best  

4. Shivika Bhawan  

5. Josianne Boerrigter  

6. Anna Booij 

7. Lisanne van Dijck  

8. Talitha Eichelberg  

9. Marielle ’t Hart  

10. Tara Koendan  

11. Charlotte de Koning 

12. Suzanne Laman Trip  

13. Kirsten Luijckx 

14. Femke Meulenbroek  

15. Anne Middeldorp  

16. Jorina Mulder 

17. Pauline Olthoff  

18. Thirza van der Ree 

19. Louise Schoonbrood  

20. Valesca Schoorl 

21. Laura Weekamp  

22. Madeline Wilkinson  

 

1. Yannick de Best 

2. Talitha Eichelberg  

3. Sara de Jong 

4. Franka de Jongh 

5. Florine Goemans 

6. Tara Koendan 

7. Iris van der Kolk  

8. Charlotte de Koning 

9. Sabine de Leeuw 

10. Iris van der Leij 

11. Susana Martina  

12. Bastienne Meijer 

13. Femke Meulenbroek 

14. Rosanne Moorman 

15. Jorina Mulder  

16. Pauline Olthoff 

17. Laura Schippers  

18. Louise Schoonbrood  

19. Laura Weekamp  

20. Madeline Wilkinson  

21. Manon van der Zwart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Adressen overige Kinder- en Jongerenrechtswinkels 
 

Amsterdam 

Overschiestraat 57 (6e etage), 1062 HN Amsterdam 

Whatsapp: 06 – 44 87 23 55 

Telefoonnummer: 020 – 62 60 067 

Spreekuren: maandag t/m vrijdag 15.00 tot 18.00 uur 

 

Den Haag 
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Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag  

Telefoonnummer: 070 – 20 42 042 

Whatsapp: 06 – 40 03 52 56 

Spreekuren: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur 

 

Gelderland 

Van Triestraat 1B, 6512 CW Nijmegen  

Telefoonnummer: 024 – 36 01 733 

Spreekuren: maandag en woensdag 14.00 tot 17.00 uur 

 

Limburg 

Postbus 1800, 6201 BV Maastricht 

Meerssenerweg 166, 6222 AK Maastricht  

Telefoonnummer: 06 – 31 68 89 77 

Spreekuur: woensdag 14:00 tot 17:00 uur 

 

Noord-Holland Noord 

Geen vaste locatie, huisbezoek op afspraak  

Telefoonnummer: 06 – 13 87 68 91 

Spreekuren: woensdag 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 12.00 tot 14.00 uur 

 

Noord-Nederland  

Hoendiep 95, 9718 TE Groningen 

Telefoonnummer: 050 – 31 25 040 

Spreekuren: maandag, woensdag en donderdag 15.00 tot 17.00 uur 

 

Rotterdam 

Weteringstraat 225 – Kamer 31, 3061 PN Rotterdam  

Telefoonnummer: 010 – 41 20 208 

Spreekuren: dinsdag, woensdag en vrijdag 15:00 tot 17:00 uur 

 

Utrecht 

Zamenhofdreef 17, 3562 JT Utrecht 

Telefoonnummer: 06 – 22 76 39 96   

Spreekuur: woensdag 15.00 tot 17.00 uur 


