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1. Verslag van het bestuur 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van rechtswinkel Eindhoven. In dit verslag blikken we terug op de 

belangrijkste ontwikkelingen van 2019 en kijken we vooruit naar het jaar 2020. In dit hoofdstuk 

gaan we kort in op de belangrijkste ontwikkelingen. Deze zullen, waar mogelijk, verder in het 

verslag cijfermatig worden onderbouwd. 

 

In 2019 zijn de adviezen van de Rechtswinkel in 86% van de gevallen beoordeeld als goed of zeer 

goed. 98% van de adviezen wordt als voldoende of hoger beoordeeld. Daarbij werd onze 

dienstverlening in 2019 door 89% van de klanten met een 8 of hoger beoordeeld. Gemiddeld scoren 

we een 8,5. Dit geeft aan dat het werk van de Rechtswinkel wordt gewaardeerd.  

 

In 2019 is de ICT gemoderniseerd en compleet AVG-proof gemaakt. Daarbij is niet alleen een 

nieuwe en snellere scanner/ printer gekocht, maar is afscheid genomen van de NAS als 

opslagmedium. Uit een onderzoek van ICT- studenten van de Fontys was gebleken dat de NAS was 

gevoelig was voor hacking. De (bedrijfsvoerings)gegevens zijn daarom vanuit de NAS overgezet 

naar de Cloud en ondergebracht bij het bedrijf PCloud1. Bijkomend voordeel was dat de gegevens 

die waren opgeslagen op de NAS opnieuw konden worden gestructureerd en nu zijn ingedeeld op 

thema/ onderwerp en niet op tijd. Hierdoor is het voor het Bestuur en Management eenvoudiger 

documenten uit het verleden terug te vinden. Verder is een onderhoudscontract gesloten met het 

ICT- bedrijf Assist Automatisering voor onderhoud. Daarmee heeft in 2019 de ICT- ondersteuning 

een stabiele basis gekregen. Door gebruik van PCloud voor de bedrijfsvoeringsgegevens, Basenet 

voor de dossiergegevens en door intake- formulieren niet meer fysiek op te slaan, is de 

Rechtswinkel Eindhoven nog meer AVG- proof geworden. Bij dit alles hebben we consequent 

gekozen voor de goedkoopst mogelijk oplossing. 

 

In 2019 is met de Gemeente Eindhoven, grootste subsidieverlener, overeengekomen om voor de 

subsidieaanvraag vanaf 2020 niet meer te rapporten over het aantal cliënten, maar over het aantal 

unieke vragen die bij de Rechtswinkel aanhangig worden gemaakt. Hier zal de aanvraag van de 

subsidie ook op worden getoetst. De applicatie Basenet is voor de rechtswinkel Eindhoven hiervoor  

aangepast, zodat in een dossier ook kan worden aangegeven hoeveel vragen per cliënt worden 

gesteld.  Deze aanpassingen in de hardware en software en ondersteuning hebben er wel toe geleid 

dat de reserves van de Rechtswinkel Eindhoven zijn gekrompen, maar deze zijn nu meer in lijn met 

datgene de Gemeente Eindhoven als acceptabel acht.  

Het aantal cliënten is in 2019, met 422, ongeveer stabiel gebleven en daarmee is de dalende trend 

voorlopig doorbroken.  Zoals reeds is aangegeven zal in 2020 op een andere systematiek worden 

overgestapt omdat zal worden gerapporteerd over het aantal vragen die door cliënten worden 

gesteld.  

 

Ook heeft het bestuur en het management in 2019 de activiteiten voorgezet om aan de 

Rechtswinkel meer bekendheid te geven.  Zo zijn er in november op uitnodiging van het bestuur 

twee leden van de gemeenteraad (Jeannette Vos – GroenLinks & Rudy Reker – LPF) aanwezig 

geweest bij een volledig spreekuur en dit zal in 2020 worden herhaald. In  februari 2019 is ook 

raadslid Remco van Dooren, de vice-fractievoorzitter  van het CDA Eindhoven bij een spreekuur 

aanwezig geweest. Ook zijn de contacten met andere organisaties in het sociale domein. Er is 

 
1 Secretaris van het bestuur beschikt ook nog over een back- up op stick 
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voorlichting gegeven aan onder andere de stichtingen “Ik Wil”, Werkplaats Financiën en Vrijwillige 

Hulpdienst Eindhoven over de werkwijze van de Rechtswinkel. Met de stichting Werkplaats 

Financiën is afgesproken om cliënten naar elkaar door te verwijzen als de hulpvraag beter bij de 

andere organisatie aansluit. Verder zijn ook nog contacten gelegd met stichting Humanitas ,  

Steunpunt Uitkeringen, Stichting WIJeindhoven en de bibliotheek. Ook zijn de eerste stappen 

genomen om de banden met het Juridisch Loket aan te halen. 

 

 
 

Het communicatieplan dat in 2018 is opgesteld is in 2019 verder uitgevoerd en daarbij wordt op 

gerichte wijze gebruik gemaakt van social media; vooral Facebook en Linkedin. In het voorjaar van 

2019 is door studenten Communicatie een onderzoek gedaan naar de website van de Rechtswinkel. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is de website niet alleen geactualiseerd, maar ook voorzien van 

foto’s die door een professionele fotograaf zijn gemaakt van de werkzaamheden van de 

Rechtswinkel en de positie van de cliënt daarin. In 2020 zal nog een gericht onderzoek worden 

gedaan door een stagiaire Communicatie om te bepalen hoe de Rechtswinkel onder de aandacht 

van specifiek studenten van o.a. de TUE kan komen.  

 

De interne organisatie is aangepast. Ondanks dat de organisatie met twee secties goed 

functioneerde, zijn de twee sectie toch samengevoegd. Daarmee kan dan efficiënter van de 

beschikbare capaciteit aan vrijwilligers gebruik worden gemaakt. Het aanbod aan vrijwilligers is 

nog steeds voldoende, hoewel in 2019 wel een inspanning moest worden gedaan om voldoende 

sollicitanten te krijgen en daarmee een keuze te behouden bij de selectie van vrijwilligers. Net als in 

2019 was er een structureel cursusaanbod waarbij wij worden ondersteund door juridische 

partners die deze cursussen verzorgen. Op het gebied van kwaliteit heeft in 2019 voortdurend een 

intensieve beoordeling van de dossiers plaats gevonden door de meest ervaren vrijwilligers 

ingezet.  

 

Het afgelopen jaar zijn twee bestuursleden gestopt en zijn deze vervangen door één nieuw 

bestuurslid. Er is bewust gekozen om het bestuur terug te brengen van 6 leden naar 5 leden. Ook 
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het hoofd management is vorig jaar zelfs twee keer gewisseld, waarbij bij de laatste wissel het 

hoofd management is overgestapt naar het bestuur. In 2020 is voorzien dat de secretaris van het 

Bestuur zal stoppen. Het Bestuur is bezig hiervoor een opvolger te vinden. In de Raad van Toezicht 

waren verder geen wisseling van leden. Daarmee waren eind 2019 zowel de Raad van Toezicht als 

het bestuur en management gevuld. 

 

In 2019 is er door vrijwilligers, management en bestuur hard gewerkt. Er is met succes aangehaakt 

bij andere sociale partners en de subsidieverleners en er is grote tevredenheid bij onze cliënten ten 

aanzien van de geboden dienstverlening; dit alles op een meer solide en stabiele bedrijfsvoering 

met een gezond financieel fundament.  

 

Wij willen onze subsidieverleners bedanken voor hun (financiële) steun en vertrouwen. Daarnaast 

zijn wij onze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en inzet. Wij hopen en 

verwachten ook voor het jaar 2020 weer te mogen rekenen op hun zeer gewaardeerde steun. 

 

Namens het bestuur van Rechtswinkel Eindhoven, 

 

 

 

 
Voorzitter 
Eveline Wauters  
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2. Organisatie 

 

2.1 Kenmerken 

 

Officiële naam:    Stichting Rechtswinkel Eindhoven 

Handelsnaam:    Rechtswinkel Eindhoven 

Datum oprichting:    9 augustus 2011 

KvK nummer:    53.32.57.88 

Bankrekening:    NL74.RABO.0336.5046.24 

Straatnaam & nummer:   Nieuwe Fellenoord 7 

Postcode & plaatsnaam:   5612 KB Eindhoven 

Website:     www.rechtswinkeleindhoven.org 

E-mailadres:     info@rechtswinkeleindhoven.org 

 

 

2.2 Doelstellingen 

 

Stichting Rechtswinkel Eindhoven is in het leven geroepen om minder draagkrachtigen in de 

regio Eindhoven bij te staan met juridische hulp. De dienstverlening is geheel kosteloos en 

specifiek ingericht op de problematiek waarmee minder draagkrachtigen te maken kunnen 

krijgen. Deze dienstverlening wordt gefaciliteerd door uitsluitend vrijwilligers, voor het 

overgrote deel woonachtig in de gemeente Eindhoven. 

 

2.3 Organisatiestructuur 

 

Raad van Toezicht 

De raad van toezicht van Stichting Rechtswinkel Eindhoven houdt toezicht op de gang van 

zaken en staat het bestuur van de stichting bij met raad en daad. De Raad van Toezicht 

bestaat uit de volgende leden:  

 

Naam    Functie    Bijzonderheden  Benoemingstermijn 

mr. H.A.J.M. Geven  Voorzitter Lid kwaliteitscommissie 09-2012 –  08-2021 

adviseur kwaliteit bij Stichting Achmea Rechtsbijstand 

mr. H.W.J.G Boer  Lid  Lid kascontrolecommissie 09-2012 –  08-2021 

werkzaam bij FIOD te Utrecht 

mr. A.J. Kromhout  Lid  Lid kascontrolecommissie 09-2012 –  08-2021 

raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch 

mr. M.G.T. Boer  Lid      06-2016 –  05-2019 

advocaat bij Houthoff Buruma 

mr. Dr. M.B.A. van Hout Lid      11-2017 –  11-2020 

raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch 

universitair docent Tilburg University 
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Bestuur 

Het bestuur van Stichting Rechtswinkel Eindhoven is verantwoordelijk voor het beleid en de 

strategie en de algemene gang van zaken bij de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende 

leden: 

 

Naam     Functie   Portefeuille  Benoeming 

Eveline Wauter   voorzitter  algemene zaken 02-2019 

Strateeg Metmet bv  

 

Amy Vincent    bestuurslid   kwaliteitsborging  08-2017 

juridisch medewerker Gersjes Advocaten 

tot 01 okt 2019 

 

Eric Schauwaert   penningmeester financiën  04-2015 

oud-financieel directeur 

 

Berthil Verzijl    secretaris  externe relaties 11-2017 

Medewerker Onderzoeksraad voor Veiligheid 

 

Frank Rutgers    bestuurslid  HR   03-2017 

Juridisch medewerker Louwers IP/Technology advocaten 

tot 01 nov 2019 

 

Jorrit Wesseling   bestuurslid  Communicatie  08-2018 

student master Business Intelligence 

 

Morten Sagis    bestuurslid   HR en ICT  11-2019 

Student master Ondernemersrecht Leiden University  

 

Management 

Het management is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en realisatie van het beleid. 

Het management bestaat uit de volgende leden: 

 

Naam     Functie    Aanvang 

Morten Sagis    hoofd management  01-2018 

Tot 01 aug 2019  

Student master rechtsgeleerdheid aan Tilburg University 

 

Lex Gijssen    hoofd management  08-2019 

Student Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University  

 

Saskia van Rossem   teammanager (1)  08-2019 

Juridisch adviseur GGX WNB 
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Celine ten Böhmer                                     teammanager   (2)                  08-2019 

Student HBO- rechten Avans- Fontys 

 

Corinne van Ringen   manager HRM   10-2018 

Zelfstandig ondernemer 

 

De Rechtswinkel beschikt in totaal over 51 vrijwilligers en dit zijn hoofdzakelijk rechtsstudenten 

(HBO en WO) in opleiding. In tegenstelling tot het verleden zijn de medewerkers die juridisch advies 

geven, ondergebracht in één sectie en zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door 

kwaliteitsmedewerkers.  
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3. Dienstverlening 

 

De 422 casussen die de Rechtswinkel in 2019 heeft behandeld, is de verdeling van de 

rechtsgebieden als volgt: 

 
 

  

De belangrijkste rechtsgebieden waren: arbeidsrecht, verbintenissenrecht en personen--

/familierecht. In vergelijking met 2018 is opvallend dat de rechtswinkel Eindhoven veel 

minder casussen heeft behandeld op het gebied van sociaal zekerheidsrecht: van 16% in 

2018 naar 7% in 2019.  
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4. Vrijwilligers 

De Rechtswinkel Eindhoven beschikt over 51 medewerkers die allemaal op vrijwilige basis 

werken. De verdeling van deze vrijwilligers is als volgt: 
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5. Cliënten 

Het aantal cliënten bedroeg in 2019 417. Er bestaat geen wachtlijst voor cliënten en alle 

verzoeken voor juridische ondersteuning konden direct in behandeling worden genomen. 

 

Aantal cliënten en verdeling man- vrouw 

De verdeling naar geslacht van de 417 cliënten die door de rechtswinkel Eindhoven in 

2019 zijn geholpen is als volgt: 

 

 
 

Deze verdeling wijkt niet af van de verdeling van 2018 toen deze was: 45% vrouw en 55% 

man.  

 

Verdeling naar geslacht 

Van 361 cliënten is de leeftijd bekend. De verdeling naar geslacht is als volgt: 

 

 
 

Uit de grafiek kan opgemaakt worden dat de vrouwen alleen meer zijn vertegenwoordigd 
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in de leeftijdscategorie van 55-64 jaar. 

 

Verdeling naar woonplaats 

 

Het grootste deel van de cliënten (69%) komt uit Eindhoven. Dit is hetzelfde percentage als 

in 2018. Ongeveer 16% van de cliënten komen uit de randgemeentes, (dit was in 2018: 

19%) daarbij is de verdeling2 over de randgemeentes als volgt: 

 

 
 

 

De resterende 15% van de cliënten die afkomstig zijn van buiten Eindhoven en de 

genoemde randgemeentes, komen uit een gebied dat ongeveer Oost- Brabant beslaat en 

zelfs daarbuiten. Zo gaven twee cliënten als woonplaats Amsterdam op en één cliënt 

Woudenberg. 

 

Van de cliënten die hebben aangegeven dat zij in Eindhoven wonen is aan de hand van de 

postcode een verdeling gemaakt. Uit de verdeling blijkt dat dat 61% van de cliënten in het 

centrum wonen (postcode 5611-5617) en Oud- Woensel (postcode 5621-5629). Dit 

percentage lag in 2018 iets lager (-3%). 

 
2 Weergegeven in absolute aantallen 
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Verdeling naar woonplaats en leeftijd 

Tenslotte is ook gekeken naar de verdeling naar woonplaats en leeftijd. Daarbij is onderscheid 

gemaakt tussen de woonplaatsen: 

- Eindhoven 

- Randgemeentes, die zijn genoemd in de verdeling naar woonplaats 

- Overige  
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Uit de grafiek blijkt dat het percentage cliënten afkomstig uit Eindhoven in de 

leeftijdscategorie 35-44 jaar wat lager is en dat de cliënten in die leeftijdscategorie relatief 

meer uit de randgemeentes en de andere woonplaatsen komen.  

 

Verdeling naar nationaliteit 

 

Van 56 cliënten was de nationaliteit bekend als niet- Nederlander, de verdeling over 2019 

was is als volgt.  

 
Van de cliënten geeft 13,4 % over een niet- Nederlandse nationaliteit te beschikken. Dit is 

iets hoger dan in 2018 toen dit cijfer 11,2 % was. Opvallend is dat de meeste niet- 

Nederlandse cliënten uit Europa komen en uit de emigratie- landen Syrië en Turkije. 

Cliënten uit een ander emigratie- land : Marokko waren er bijna niet. Er was slechts één 

client die is opgenomen in de categorie: Afrikaans. 

 

Van de niet- Nederlandse cliënten woont een groot deel (38,4%) in het centrum 

(postcodegebied 5611-5617). Bovendien is 34,8% van niet- Nederlandse cliënten in de 

leeftijdscategorie van 25- 34 jaar. 
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6.  Klanttevredenheid 

 

Om de klanttevredenheid te meten wordt aan de cliënten gevraagd een enquête in te 

vullen. Het aantal ingevulde enquêtes was lager dan in 2018. De resultaten van het 

klanttevredenheidsonderzoek waren als volgt: 

 

Hoe hebben cliënten de Rechtswinkel gevonden? 

Daaruit blijkt dat het grootste deel, bijna 75% van de cliënten de Rechtswinkel vindt via 

internet en vrienden/ kennissen. Dit komt bijna overeen met de resultaten van 2018, toen 

76% van de cliënten de Rechtswinkel vond via vrienden/ kennissen en internet. Opvallend 

daarbij is wel dat minder cliënten de Rechtswinkel hebben gevonden via vrienden of 

kennissen (-5%) en meer via internet (+4%). Mogelijk heeft de verbetering van de website, 

die half 2019 zijn doorgevoerd daarmee een verband. 
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Tevredenheid over de website 

Omdat het grootste groep van de clienten de Rechtswinkel vindt via Internet, is ook 

onderzocht wat men vindt van de website. Uit de enquete blijkt dat ongeveer 77% van de 

clienten de website bezoekt voordat men naar het spreekuur kwam. Uit de enquete komt 

verder naar voren dat van de clienten die de website hadden bezocht 94,6%3 deze als 

duidelijk hadden ervaren. Daaruit blijkt dat de website als duidelijk wordt ervaren. 

 

 
 

 

Wat vonden cliënten van het juridisch advies? 

De kwaliteit van het advies wordt door 88% van de cliënten als goed/ zeer goed ervaren.  

Daarin laat de Rechtswinkel zien een constante prestatie te leveren want ook in 2018 werd 

een percentage van 88% gehaald.  

 
 

 

 
3 72,9% van de cliënten beoordeelde de website als voldoende duidelijk, op een percentage van 77,1% die de 
website hadden bezocht, dat is (72,9/77,1) * 100% = 94,1%  
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Taalgebruik 

Ook het taalgebruik werd als duidelijk/ zeer duidelijk ervaren wat betekent dat de 

juridisch adviseurs zich goed konden inleven in de positie van de cliënt en de 

communicatie hierop afstemden. Meer dan 96% van de cliënten vond de adviezen duidelijk 

of zelfs zeer duidelijk. Dit cijfer ligt hoger dan in 2018, toen dit voor 88% van de cliënten 

van toepassing was. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat, gezien de 

nationaliteit van sommige cliënten, adviezen soms in het Engels moesten worden 

opgesteld.  

 

 
 

 

 

Beantwoording vraag 

 

Ongeveer 96% van de cliënten gaf aan dat de vraag geheel of gedeeltelijk was beantwoord. 

Dit wijkt niet af van het percentage van 2018.  
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Aanbevelen? 

Bijna alle clienten (96%) zouden de rechtswinkel Eindhoven bij vrienden of familie aanbevelen. Dit 

is belangrijk omdat uit vraag 1 blijkt dat meer dan 42% van de clienten al eerder bij de 

Rechtswinkel is geweest of via vrienden of kennissen bij de Rechtswinkel is gekomen. 

 
 

Rapportcijfer? 

 

Als gemiddeld rapportcijfer werd in 2019 8,5 gegeven. Hiermee blijft dit cijfer hoog en constant als 

dat wordt afgezet tegen het rapportcijfer in 2017 (8,43) en 8,58 (2018). 
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7. Jaarrekening 

 

7.1. Balans 

 

Activa 01-01 31-12  Passiva 01-01 31-12 

Vaste activa    Eigen Vermogen   

 IT Hardware 779 642   Algemene reserve 13.293 9.653 

 Kantoorinventaris 169 0      

 Huisvesting 422 0      

         
Vlottende activa    Kortlopende schulden   

 Liquide middelen 10.873 7.961   Declaraties medewerkers 0 0 

 Borgsom huur NF7 1.050 1.050   Huur Stichting NF7 0 0 

 Te ontvangen rente 0 0   Overige kosten 0 0 

 Te ontvangen subsidie 0 0      

         
Totaal 13.293 9.653  Totaal 11.192 9.653 

         
 

   7.2 Baten en Lasten 

 

Baten      Lasten     

Subsidie  14.909  Huisvesting  3.825 

 Gemeente Eindhoven 12.909    Huur 3.360  

 Raad voor Rechtsbijstand 2.000    Overige kosten 465  

     Organisatie   8.370 

                             IC T 6.597  
Giften  209   Administratie 1.577  
Rente opbrengsten  0   Bankkosten Rabobank 196  

     Personeel   

        
3.714 

Spo nsoring  5.000                          Opleidingen en seminars      968  

 Google foundation 2.000    Consumpties 411  

 Juridische uitgevers 3.000    Activiteiten 1.064  

      Reiskostenvergoeding 1.271  

     Verzekeringen   

      Beroeps-/bedrijfsaanspr  1.125 

 Afname eigen vermogen  3.640  Marketing en relatiebeheer  3.005 

     Afschrijvingen  719 

     Literatuur   3.000 
Totaal  20.118  Totaal  20.118 

 

 

7.3 Toelichting op de jaarrekening 

 

Om een beter inzicht te krijgen hebben wij in de balans de vergelijkende jaarcijfers, voor zover 

mogelijk naast elkaar geplaatst. Daarnaast zijn de getallen in hele euro’s afgerond. 

 

Balans - Activa 
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De liquide middelen bevatten de rekening-courant en spaarrekening van Rabobank Eindhoven-

Veldhoven. Ingevolge  de huurovereenkomst is een borgsom betaald ter grootte van 3 maanden 

huur aan de Stichting NF7, de beheerder van de huidige locatie.  

 

Baten & Lasten  

De baten van de Rechtswinkel bestaan uit: waarderingssubsidie van de gemeente Eindhoven en de 

jaarlijkse bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand.  De giften van onze cliënten zijn vermeld onder 

de post "giften". De post "opleidingen en seminars" heeft betrekking op gewenste opleiding 

gesprekstechniek: € 968  Het is de bedoeling jaarlijks te investeren in relevante cursussen. 

Afschrijvingen worden berekend op basis van de economische levensduur van 3 jaar voor IT hard- 

en software en 5 jaar voor kantoorinventaris en aanpassingen aan de huisvesting. 


