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Uitnodiging werksessies ordenings- en kwaliteitscriteria rechtshulppakketten  

 

In opdracht van de programmadirectie Stelselherziening Rechtsbijstand van het Ministerie van JenV, 

begeleidt adviesbureau Rebel het proces om samen met professionals ontwerp- en kwaliteitscriteria te 

ontwikkelen voor de toekomstige rechtshulppakketten. Het ministerie is voornemens voor 

veelvoorkomende geschillen rechtshulppakketten te ontwikkelen. Het ontwerp en de invulling van die 

pakketten gaat nog plaats vinden. De pakketten hebben betrekking op levensgebeurtenissen.   

Afgelopen periode is samen met inhoudsdeskundigen een eerste verkenning gedaan welke ontwerp- 

en kwaliteitscriteria relevant zijn voor goede rechtshulp. Dit voorstel willen we graag toetsen en 

aanvullen met een brede vertegenwoordiging van professionals in en om het stelsel. Daarom 

organiseren we een drietal werksessies. 

De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van een specifieke levensgebeurtenis1. De derde 

bijeenkomst heeft betrekking op algemene c.q. overkoepelende kwaliteitscriteria die kunnen gelden 

voor alle pakketten.  

1. Ontwerp- en kwaliteitscriteria rechtshulppakketten ‘Echtscheiding’: donderdag 16 

januari van 9:30u tot 12:00u.  

2. Ontwerp- en kwaliteitscriteria rechtshulppakketten ‘Ontslag’, dinsdag 25 februari van 

9:30u tot 12:00u  

3. Algemene kwaliteitscriteria rechtshulppakketten, donderdag 5 maart van 9:30u tot 

12:00u  

De eerste bijeenkomst vindt plaats bij ‘Meeting Plaza Utrecht’, Godebaldkwartier 357 - Kantoren 

Janssoenborch, 3511 DT Utrecht. De overige bijeenkomsten zullen eveneens plaatsvinden in 

(omgeving) Utrecht. Over de definitieve locatie wordt u t.z.t. geïnformeerd.  

We nodigen u tijdens deze bijeenkomsten uit de eerste ideeën kritisch tegen het licht te houden, 

argumenten voor en tegen aan te dragen en voorstellen voor aanscherping en optimalisatie te doen.  

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een denk- en ontwerpproces. De aangedragen argumentatie en 

onderbouwing geeft richting aan de verdere uitwerking van de kwaliteitscriteria voor de 

rechtshulppakketten. Ter plekke informeren wij u over het onderwerp, u hoeft zich dus vooraf niet voor 

te bereiden.    

We geloven in kleinschalige werksessies, zodat alle deelnemers actief een bijdrage kunnen leveren. 

Daarbij streven we naar een zo breed mogelijke afvaardiging vanuit verschillende organisaties. Indien 

het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plekken, wordt mogelijk een extra 

bijeenkomst georganiseerd of wordt bezien hoe u anderszins actief uw inbreng kunt leveren.  

 

 
1
 Deze levensgebeurtenissen zijn niet uitputtend voor alle te ontwikkelen rechtshulppakketten. Het betreft een eerste oefening 

met deze werkwijze.  
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U kunt zich voor de eerste bijeenkomst tot 9 januari 2020 aanmelden door een email te sturen naar 

katja.crooijmans@rebelgroup.com. Voor de tweede en derde bijeenkomt ontvangen wij uw 

aanmelding graag uiterlijk 3 februari 2020.  

We hopen u op een van deze bijeenkomsten te mogen begroeten, en zien uit naar inspirerende 

werksessies.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het Rebel onderzoeksteam, 

Hans Broere, Enno Gerdes en Katja Crooijmans  
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