
 
 

Collega Susanne Peters kwam in juni terug van de ILAG conferentie met het volgende 

verhaal: 
 

In de VS wordt er meer geld besteed aan Halloween-kostuums voor huisdieren dan aan de 

toegang tot het recht.  

 
Nou kon ik ‘t niet laten om als kattenliefhebber meteen even te googlen of er inderdaad 

pakjes zijn… En ja hoor, ze zijn er! 

 

Maar de anekdote zette me vooral aan het denken over het belang dat in een samenleving 
wordt gehecht aan een belangrijk publiek goed dat toegang tot recht is.  

 

In de jaren 70 van de vorige eeuw was toegang tot recht vooral een luxe-artikel, 

onbetaalbaar voor mensen met een kleine beurs… 
 

En ook vandaag staat het onder druk, denk bijvoorbeeld aan Engeland waar de LASPO in 

tien jaar tijd 40% van het budget voor publieke rechtsbijstand schrapte waardoor grote 

delen van de rechtsbijstand zijn weggesaneerd.   
 

Toegang tot recht en gefinancierde rechtsbijstand zijn geen rustig bezit. Ze zijn inderdaad 

in transitie; het thema van dit afscheidssymposium voor Mies is kernachtig getroffen en 

urgent. 
 

Want er is een olifant in de kamer… 

 
 

Vorige week zag de toekomst van de sociale advocatuur er nog beroerd uit..  
 

Zij leken de mammoeten van vandaag, binnenkort uitgestorven. 

 

Gelukkig heeft de minister inmiddels een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt. Is daarmee de 
toekomst van de sociale rechtshulp gered, en kan ik hier nu vertrekken? 

 

Nee. Het lastige van die discussie was dat die volkomen was verengd tot geld. En het 

probleem van zo’n beperkte focus is dat die ons het zicht ontneemt op mogelijke 
verbeteringen en innovaties die de toegang tot recht beter, oplossingsgerichter, 

duurzamer kunnen maken.  

 

Want laten we niet vergeten: er liggen andere rapporten op de plank, die wijzen op 
obstakels en barriers die rechtzoekenden tegenkomen wanneer ze met een probleem 

kampen. 

 

Dus fijn voor de sociale advocatuur, dat er geld bijkomt. Fijn ook dat er erkenning is voor 
de belangrijke rol die zij spelen. Maar we zijn er nog niet! 

 

 
 



The International Bar Association noemt een aantal ‘drivers of change’ waarvan zij 

verwachten dat ze de toekomst van juridische dienstverlening zullen beinvloeden.  
 

Een beetje grasduinen op het internet leert dat bijvoorbeeld ook de Law Society in 

Engeland en de Canadian Bar Association vergelijkbare ontwikkelingen en ‘uitdagingen’ op 

zich af ziet komen. De Nederlandse Orde zal ongetwijfeld ook over de toekomst nadenken 
maar dat is niet terug te vinden op hun website.  

 

Om er een paar te noemen: 

 
- Toenemende druk op traditionele modellen van dienstverlening 

- De ‘access to justice gap’ gaat samen met do-it-yourself trends en unbundelde 

dienstverlening 

- Legal tech en innovatie hebben daarin een belangrijke rol 
- Nieuwe business structures komen eraan of zijn er al 

- En ook nieuwe toetreders op de markt, met toenemende concurrentie als gevolg 

- Dat vraagt om nieuwe wijzen van werken, nieuwe skills, zoals de 

rechtshulpverlener als multi-disciplinaire probleemoplosser 
- En, tot slot, een noodzaak voor innovatievere vormen van regulering, zoals co-

regulering. 

 

Een aantal van die ‘drivers of change’ kwamen we ook tegen tijdens  de 
toekomstverkenning  die de Raad voor Rechtsbijstand in 2018 heeft uitgevoerd samen met 

het veld.  

 

Vijf van die trends wil ik zometeen kort met u doorlopen. Omdat ze volgens mij de 
toekomst van de sociale rechtshulp mede gaan bepalen. 

 

 
 

Maar eerst de blik goed richten! Want waartoe zijn wij op aarde? 

 
Waar iedereen het over eens lijkt te zijn is dat ‘we het doen voor de rechtzoekende’. En 

dat is goed nieuws. Want die rechtzoekende burger is te lang vergeten – want te lang 

keken we naar de toegang tot het recht vanuit een systeem perspectief.  

 
Dat perspectief lijkt nu te wisselen voor wat het OESO een ‘people-centred perspectief’ 

noemt.  

 

En waar gaat het die rechtzoekende mens nu om? Daar weten we eigenlijk al best veel 
over. 

 

Dankzij de legal needs studies en vooral Genn’s paths to justice onderzoek en de 

Nederlandse Geschilbeslechtingsdelta weten we wat mensen doen als ze een probleem 
hebben met juridische kanten. Welke strategieen ze gebruiken om het probleem aan te 

pakken, welke hulp ze inschakelen en wat voor uitkomsten ze krijgen. 

 

We weten nog meer. Martin Gramatikov van HiiL meet al jaren in verschillende landen hoe 
mensen procedures ervaren en wat daarin belangrijk is. Denk aan kosten, tijd en stress, 

de mate waarin ze procedurele rechtvaardigheid ervaren, en de waarde die ze hechten aan 

uitkomstrechtvaardigheid.  

 
Onze eigen Elena Hooijschuur is samen met Nathalie Boot van het CBS wat dieper in de 

doelgroep van de rechtsbijstand gedoken, want die is vaak ondervertegenwoordigd in 

kwantitatief onderzoek.  

 
Zij heeft mn gekeken naar de aanwezigheid van kwetsbaarheden, zoals de impact van 

slechte gezondheid, leefsituatie, opleiding en schulden op het gebruik van rechtsbijstand.   

 



Waarom vind ik het belangrijk om deze drie onderzoeken als voorbeelden te noemen?  

 
Omdat ze wat mij betreft de kennisbasis vormen die hervormingen in de toegang tot het 

recht en het stelsel van rechtsbijstand zouden moeten informeren.  

 

Want, naast een luxeartikel is toegang tot het recht vaak ook nog een geloofsartikel. Daar 
mag, nee moet meer wetenschap, meer kennis, meer bewijs onder komen te liggen.  

 

Dus met die rechtzoekende als centrale figuur: wat mag die nou verwachten van de 

toekomstige rechtshulpverlening? 
 

1. Digitalisering 

 

De eerste trend is een usual suspect: Digitalisering oftewel legal tech.  
 

Als middelen schaars zijn – en dat is meestal het geval in publiek gefinancierde stelsels - 

dan is het zaak om die schaarste zo effectief mogelijk in te zetten.  

 
Digitalisering van dienstverlening kan een deel van de rechtzoekenden op weg helpen naar 

een oplossing; en dan blijft er geld over om mensen die persoonlijke dienstverlening nodig 

hebben.  

 
Vroege toegang tot informatie en advies is belangrijk. Dat voelt iedereen op z’n klompen 

aan.  

 

Want hoe eerder mensen zich bewust zijn van mogelijke juridische implicaties van een 
probleem en – belangrijker nog – van de remedies die het rechtssysteem kan bieden, hoe 

beter. 

 

Toch zijn er ook problemen met die digitalisering. Roger Smith rapporteerde het in zijn 
laatste rapport: een ‘killer’ app is er nog steeds niet. 

 

Vorig jaar werd dit gepubliceerd; een overzicht van portals en tools die in NL in de lucht 

zijn. Ik durf er m’n hand niet voor in het vuur te steken dat het nu nog actueel is, maar op 
basis van wat het vorig jaar was, heb ik een inventarisatie gemaakt van welke dingen nou 

voor rechtzoekenden bruikbaar zijn.  

 

En dan is het toch wel een bedroevend plaatje: de meeste tools zijn voor verbetering van 
werkprocessen van rechtshulpverleners. Die zijn vaak hartstikke duur, en daardoor niet 

bereikbaar voor sociale rechtshulpverleners.  

 

Digitale dienstverlening bruikbaar voor rechtzoekenden zelf is er nog veel minder. Dat is 
het eerste probleem.  

 

Bovendien zijn veel tools aanbodgericht. Of is er af te dingen op kwaliteit.  

 
En een derde punt is dat het vaak nog om kleine initiatieven gaat, die moeite moeten doen 

om het hoofd boven water te houden. Het blijft tot nu toe, om het zacht te zeggen, sub-

optimaal die digitalisering. 

 
Waar Roger overigens heel stellig in is, is dat je niet de illusie moet hebben dat het ‘digital 

only’ kan worden. Zeker niet voor de doelgroepen van de rechtsbijstand. Het gaat erom de 

‘koude computer’ te combineren met een ‘warm mens’.  

 
 

 
 

En dat brengt me bij de tweede ontwikkeling: differentiatie 

 

 2.   

Differ ent iat ie 



Rechtzoekenden passen niet in hokjes. Ze navigeren niet door het rechtssysteem zoals wij 

juristen het hebben bedacht. Ze bezoeken een hele waaier aan hulpbronnen, wat niet altijd 
even effectief is en tot ‘verwijsvermoeidheid’ leidt. 

 

Differentiatie in dienstverlening kan dan helpen en gaat verschillende kanten op.  

 
- Hybride off-en online combinaties, bijvoorbeeld onze eigen Ehbo tool op 

Rechtwijzer die we samen met MIND Korrelatie hebben ontwikkeld.  

- Advocaten met mediation skills 

- Paralegals en specialisten die samenwerken 
 

En soms worden oude praktijken herondekt. Mijn man was in de jaren 80 en 90 als 

maatschappelijk werker verbonden aan een advocatenkollektief. En ik heb zelf in een grijs 

verleden als student maatschappelijk werk nog stage gelopen bij een Rechtswinkel.  
 

Die werelden zijn lang geleden gescheiden geraakt, maar je ziet weer toenadering. En wat 

dat betreft is een kijkje over de landsgrens naar Belgie wel aardig: daar is Steven Gibens 

vorig jaar gepromoveerd op de multidisciplinaire praktijk.  
 

Hij combineert het ‘judicare’ model van advocaten met het ‘welfare’ model van 

maatschappelijk werkers en het ‘e-justice’ model, dat concreet is uitgewerkt in zijn website 

‘Helder Recht’. Die wordt  door welzijnswerkers gebruikt kan worden om juridische vragen 
te herkennen, te beantwoorden of, in samenwerking met rechtshulpverleners, op te 

lossen. Maar ook door studenten, paralegals, om vindplaatsgericht (oude welzijnsterm) 

naar rechtzoekenden toe te gaan. 

 

 
 

Dan de derde ontwikkeling die we tegenkwamen: data.  

 

Wat heeft de rechtzoekende daar nou aan? 
 

Ik zei al eerder: toegang tot recht is naar mijn smaak nog teveel een geloofsartikel. 

Iedereen is voor de burger centraal, voor duurzame oplossingen, maar wat er nou precies 

werkt in dienstverlening en wat niet, dat is vooral een kwestie van geloof, dat vaak samen 
valt met de bloedgroep waartoe iemand behoort. 

 

Nou zijn data op zich niks. Ruwe grondstof. Maar je kan er informatie en kennis van 

maken. En, als je dat goed aanpakt, maatschappelijk zinvolle meerwaarde mee bereiken. 
En dat komt wel ten goede aan mensen.  

 

Een mooi voorbeeld dat ik hier wil noemen zijn de data-dialogen die we vanuit de Raad 

met gemeenten voeren. Die data bieden een lens op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, 
en helpen een betekenisvol gesprek te voeren over problemen die burgers en gemeenten 

zelf ervaren. Door data te verzamelen, te delen, te verrijken en samen te analyseren kom 

je op het spoor van dingen die niet goed gaan, en manieren om ze te verbeteren.  

 

 
 
Toch weer even een dierenplaatje. Wat ziet u hier? Een paar berggeiten of steenbokken – 

ik weet niet hoe ze heten. Maar zoals u al hebt gemerkt, ik ben een kattenvrouwtje.  

 

Ziet u ‘m? Binnen de rode cirkel? Een sneeuwluipaard op de loer. The Elusive Snow 

Leopard, zoals Attenborough ‘m zo mooi noemt.  
 

 3.   

Data 
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Zo’n figuur hebben we ook in het recht, en die heet de Wederpartij. Niet dat ‘ie zo 

zeldzaam is, maar in alle plannenmakerijen wordt ie over het hoofd gezien of als vervuiler 
neergezet.  

 

De onontkoombaarheid van die ‘ander’ is de reden waarom het volgens mij niet werkt om 

dienstverlening, procedures of zelfs een heel stelsel te organiseren rondom het 
inrichtingsprincipe ‘de vraag van de rechtzoekende centraal’.  

 

Juist omdat die ander er altijd is, en net als die rechtzoekende een vraag heeft die 

tegengesteld is of lijkt aan die van de burger, die  conflictdynamiek tussen partijen maakt 
dat er verwijdering, juridisering en escalatie ontstaat.  

 

Duh, zullen de mediators nu denken. 

 
Dus zal je die ander erbij moeten gaan betrekken. Maar hoe dan?  

Vooral als je met repeat players te maken hebt, wordt er meer mogelijk.  

 

 

 
 

 

En dat is de vijfde trend: oplossingsroutes.  

 
Mensen zijn uniek, maar hun problemen meestal niet.  

 

De aanpak van een probleem hoeft niet elke keer opnieuw uitgedacht te worden. Vooral 

voor veelvoorkomende problemen zijn voorspelbare, vaste routes door het recht te maken. 
Geinformeerd door data en best practices. Te ontwikkelen door ketenpartners, en in 

samenwerking met repeat players als die in zo’n route aanwezig zijn, en met inbreng van 

rechtszoekenden.  

 
Collega Frits Haarlemmer ontwikkelt momenteel zo’n route voor huurproblemen, en dat 

lijkt veelbelovend. 

 

 

 
 

Tja, en waar brengt dit ons nu? 

 

Ik heb het ooit in vier steekwoorden proberen samen te vatten wat toegang tot het recht 
voor mensen zou moet zijn. Hier staan ze: 

 

- Lokaal, dichtbij huis. 

- Integraal, met oog voor de hele mens en zijn probleem. 
- Multi-kanaal, op een manier die past bij zijn behoeften, of dat nu digitaal, face-to-

face is, of een mix daarvan is  

- En finaal: via voorspelbare effectieve stappen, en met uitkomsten die het 

probleem echt oplossen.  
 

Minister Dekker wil dit o.m. via RHP bereiken. Wat je ook van zijn plannen vindt, 

veranderingen zijn onontkoombaar, ook in de sociale rechtshulp. Maar, zoals Dekker 

onlangs in het AO zei: hij is niet getrouwd met RHP, en staat open voor alternatieven. 
 

 5.   

Oplossingsr outes 



En dat van mij is de oplossingsroute. Waarom?  

 
1. Ten eerste: bij veel problemen zijn repeat players betrokken – de overheid, 

woningcorporaties, zorgverzekeraars, werkgevers, bedrijven, OM. Met die 

wederpartijen kun je afspraken maken over wat je met elkaar een goede route 

door het recht vindt.  
 

2. Ten tweede: omdat je oplossingsroutes samen maakt en baseert op data en best 

practices, kan je vrij goed vaststellen wat de kwaliteit van zo’n route en de hulp 

daarbinnen moet zijn. 
 

Want eh, dat is nog wel een dingetje, een olifantje dat ook nog hier ergens 

verstopt is. De kwaliteit van sociale rechtshulp. Het blijft een beetje een black box 

voor rechtzoekenden en andere belanghebbenden, een black box die ondanks 
voornemens die ik al sinds 2008 hoor, nog steeds geen kenbare best practices 

hebben opgeleverd.   

 

 
3. Ten derde: zo’n route beheer je samen. Bij voorkeur via co-regulering. Samen 

monitor je of de route ook oplevert voor mensen wat je samen hebt afgesproken.  

 

4. En tot slot voor oplossingsroutes hoef je de markt niet op z’n kop te zetten. Wat 
niet betekent dat je geen andere toetreders moet willen toelaten. Maar er is veel 

voor te zeggen om te werken met rechtshulpverleners die lokaal ingebed zijn, die 

weten hoe de hazen lopen in een gemeente of regio. Die, als ze niet om de vijf 

jaar hoeven te offreren op een tender, ook willen investeren in zo’n multi-
disciplinaire praktijk. Door met preferred suppliers te werken heb je ook een 

manier gevonden om onderpresteerders te weren en specialisten een renderende 

praktijk te laten voeren.  

 
Wat hierin cruciaal is, is de wil tot samenwerking en de lef om hokjesgeesten te verjagen 

en heilige huisjes te slopen.  

 

En wat verder nodig is, is een geaccepteerde kennisbasis die systematisch en methodisch 
verantwoord verder wordt uitgebreid.  

 

De Raad is in ieder geval overtuigd van het belang van kennis, kennisdeling en 

kennisuitbreiding. Daarom maken we nu kwartier om een open kenniscentrum te 
ontwikkelen. Waarin met ketenpartners, maar ook met kennisinstellingen allianties worden 

aangegaan.   

 

Zodat we toewerken naar een stelsel dat aantoonbaar werkt voor mensen.  
 

 


