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‘Antoni heeft een auto-ongeluk 
gehad en loopt sindsdien moeilijk. 
Er zijn veel aanpassingen nodig in 
zijn huis en de rekeningen lopen 
op. Nadat zijn aanvraag voor 
een scootmobiel door de gemeente 
is afgewezen, neemt hij woedend 
contact op het met juridisch loket 
om dat besluit aan te vechten en 
beroep te doen op 
rechtsbijstand. Maar heeft Antoni 
niet vooral behoefte aan een 
onafhankelijke iemand die een 
luisterend oor biedt en aangeeft 
welke mogelijkheden er zijn?’



Het programma 

• Presentatie door Frits Dreschler van Divosa over het project ‘Rechtshulp en het 

sociaal domein’

• In gesprek met Wil Evers, beleidsmedewerker bij gemeente Deurne. 

• In groepen uitwisselen

• Afsluiting 



Rechtshulp en sociaal domein

Frits Dreschler, programmamanager Rechtshulp en sociaal domein



Project rechtshulp en sociaal domein



Waarom dit Project?

• Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand J&V

• Input vanuit de uitvoeringspraktijk en inwonersperspectief

• Overlap doelgroep sociaal domein/gesubsidieerde rechtsbijstand

• Overheid regelt toegang tot sociaal domein én toegang tot het recht



Wat houdt het Project in?

- 10 lokale pilots met gemeenten en stakeholders

- Landelijk én lokaal onderzoek naar ‘rode draden’ en ‘best practices’

- Leerkringen, bijeenkomsten en overleggen op diverse niveaus…

…..gaan een onderbouwd antwoord geven op de volgende vragen:

1. Hoe voorkomen we (juridische) conflicten met inwoners in Sociaal 
Domein?

2. Hoe kan je toegang tot rechtshulp lokaal het best organiseren?

3. Hoe kunnen sociaal en juridisch domein beter samenwerken?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

+ 4. Wat hebben gemeenten nodig om dit duurzaam goed te regelen?

+ 5. Wat is daarvoor nodig van het rijk, bijv. op gebied van wetgeving?



Raakvlakken met gemeentelijke uitvoering

• Laagdrempelige Toegang tot het sociaal domein (integraal)

• Aansluiten op complexe (multi-)problematiek (maatwerk)

• Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners 
(‘levensbreed’)

• Betrokkenheid gemeente bij ‘Live-events’ zoals (v)echtscheidingen

• Verbinding met andere betrokken organisaties en rijksbeleid



In gesprek met Wil Evers, 

beleidsmedewerker van gemeente 

Deurne



In groepen uitwisselen

1. Welke rol kan volgens jullie een 
onafhankelijke 
cliëntondersteuner innemen in 
het versterken van de 
verbinding tussen het sociaal 
en juridisch domein?

2. Wat zijn ervaringen in jullie 
gemeenten / praktijk in het 
bewerkstelligen van deze 
verbinding?



Bedankt!



Meer informatie?

Project Rechtshulp en sociaal domein: 
https://www.divosa.nl/onderwerpen/rechtshulp-en-sociaal-domein

- Programmamanager: Frits Dreschler, 

fdreschler@divosa.nl

- Projectcoördinator: Nikki Lübeck, 

nlubeck@divosa.nl
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