
 

 

VERANTWOORDING 2021 

 

De Wetswinkel heeft over 2021 een subsidie ontvangen van €27.100. 

Hiervan is op last van de Gemeente €4.300 terugbetaald, alwaar de 

Wetswinkel bezwaar tegen heeft gemaakt. Deze procedure loopt nog bij 

het schrijven van deze verantwoording. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de door ons besteedde 

subsidiegelden. 

 

Reguliere werkzaamheden: 

 Spreekuren. 

Inmiddels zitten we in het tweede jaar van het corona tijdperk. We 

hebben nog steeds te maken met beperkende maatregelen. Zo 

hebben we op slechts twee locaties fysieke spreekuren, waar 

cliënten uitdrukkelijk gevraagd wordt alleen te komen. Hierdoor zijn 

er minder mensen gekomen.  

De telefonische spreekuren vangen wel een en ander op, maar 

worden minder vaak aangevraagd dan de fysieke spreekuren. 

Mensen die niet zijn gekomen, omdat zij bijvoorbeeld niemand 

mochten meenemen (denk daarbij aan anderstaligen of mensen met 

een beperking) daar hebben we geen zicht op. 

 

In het najaar van 2021 hebben we het Handboek voor Professionals 

geïntroduceerd bij een beperkt aantal maatschappelijk werkers. 

Resultaat in dit jaar is 8 doorverwijzingen vanuit maatschappelijk 

werk via ons Handboek ( voor de eerste drie maanden in 2022 staat 

de teller al op 24). 

 

 

 

 

 



 Analyse uit ons registratiesysteem 

Bezoekersaantal 

  2020 2021 

Bezoekers 346 218 

dossier verrichtingen 101 178 

warme overdracht 46 79 

totaal 493 475 

 

 

We maken met name dossiers in de rechtsgebieden Echtscheiding, 

Arbeidsrecht, Schulden en huurzaken. Dossiers worden gemaakt 

wanneer wij stukken gemaild krijgen die wij moeten beoordelen.  

 

 



Bezoekers van fysieke spreekuren komen voornamelijk voor 

echtscheidingszaken. Ligt voor de hand, omdat wij 

echtscheidingszaken, gezien de emotie en complexiteit, niet 

telefonisch afhandelen. 

Doorverwijzing 

  2020 2021 

Advocaat 19 12 

Sociaal Raadslieden 3 4 

Wijkteam 10 15 

Juridisch Loket 14 5 

Sociale Dienst 1 1 

Plangroep 2 0 

Overige 13 20 

Intern/Schuldhulpbegeleiding 3 1 

Intern/Belastingrecht 4 0 

Intern/Cliënten begeleiding 1 0 

Intern/Overige 4 3 

totaal 74 61 

We hebben in 2021 meer doorverwezen naar wijkteams en overige 

instanties, maar minder naar het Juridisch Loket (door corona 

hadden zij beperkte/ geen fysieke spreekuren). 

 Samenwerking wijkteams: 

- Op verzoek van het wijkteammanagement is de Wetswinkel in het 

betreffende subsidiejaar gestart met informatiemiddagen voor de 

maatschappelijk werkers over scheiden en uit elkaar gaan. Met 

name gericht op recente jurisprudentie en wetswijzigingen. Het is 

voor de maatschappelijk werkers belangrijk om de procedure en de 

te nemen stappen op gebied van scheiden bij cliënten goed te 

kunnen volgen. Kennis van recente wetswijzigingen op dit gebied is 

hiertoe een voorwaarde.  

- In eerdere subsidieverantwoording werd gemeld dat er binnen de 

wijkteams veel verloop was. Reden voor de Wetswinkel om d.m.v. 

presentaties het werk van de Wetswinkel weer onder de aandacht te 

brengen bij de wijkteams. 

- Doorverwijzing middels het Handboek geeft de maatschappelijk 

werker de mogelijkheid de situatie van cliënt nader toe te lichten. 

Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Daarnaast wordt door 

maatschappelijk werk eveneens gebruik gemaakt van de 

(telefonische) warme overdracht (met eveneens extra aandacht 

voor cliënt bij doorverwijzing naar de Wetswinkel).  

 

 

 



 Landelijke pilot, één scheidingsloket: 

- Het overleg om te komen tot één scheidingsloket hebben 

geresulteerd in een plan van aanpak, waarbij de Wetswinkel 

betrokken blijft. Hiertoe is een aanvullende subsidieaanvraag 

ingediend om de extra werkzaamheden van de Wetswinkel te 

bekostigen. 

- De webpagina relatie-scheiden.almere.nl is in het betreffende 

subsidiejaar door de wethouder in gebruik genomen. Hierbij 

benaderde de wethouder het belang van goede en toegankelijke 

informatie op gebied van preventie naast informatie op gebied van  

scheiden. De Wetswinkel heeft hiertoe een stappenplan opgesteld 

met voldoende juridische informatie over de scheidingsprocedure.  

 

 Overige contacten: 

- Met VMCA is gesproken over verdere samenwerking met vrijwilligers 

van het administratieve spreekuur. Aan de coördinatoren van 

administratieve spreekuur is uitleg gegeven over het Handboek voor 

Professionals. Zodra de coronamaatregelen de fysieke 

administratieve spreekuren weer toelaten, zal besproken worden of 

het Handboek ook door deze vrijwilligers gebruikt kan worden. 

- Met Plangroep is overleg geweest en input gegeven over de 

Pensioen-driedaagse.  

- De eerste contacten zijn gelegd met OCO. De vrijwilligers van OCO 

zullen uitgenodigd worden voor de informatieavonden over Sociale 

Kaart van Almere. 

- Nader overleg met St. Mee IJsseloevers, Sociaal Raadslieden en 

Juridisch Loket. 

- Informatieochtend over de AVG voor de vrijwilligers van het VMCA. 

 

 De Wetswinkel heeft input gegeven over/gesprekken gehouden met: 

- Beleidsmedewerker gemeente in verband met een landelijk 

onderzoek huisvesting (na scheiden) 

- Beleidsmedewerker gemeente, als voorbereiding op Webinar 

Scheiden van het Nibud 

- Gemeente over informatieverstrekking aan statushouders.  

 

 Overige activiteiten: 

- In het afgelopen subsidiejaar heeft de Wetswinkel veel aandacht 

besteed aan haar 40-jarig bestaan. Het overlijden van de oprichter 

van de Wetswinkel, dhr. Frans Hamilton, wierp een schaduw op dit 

jubileum. Met warme woorden werd hij herdacht. Het jubileum was 

bedoeld om inwoners van Almere kennis te laten maken met 

(casussen uit) de praktijk van de Wetswinkel. De middag werd druk 

bezocht door onze ketenpartners en andere belangstellenden. 



- Het Nibud bracht de Geldspecial over de financiële gevolgen van 

scheiden in Almere uit. De Wetswinkel heeft hieraan een bijdrage 

geleverd.  

- De Wetswinkel heeft een presentatie gegeven voor de huisbezoekers 

van senioren in Almere.  

- Er wordt tijdens het spreekuur van de Wetswinkel geregeld een 

beroep gedaan op onze specialisten op gebied van belastingen en 

schuldhulpbegeleiding. Middels individuele gesprekken geven deze 

specialisten advies/informatie op maat aan de hulpvrager.  

 

 Kwaliteit advisering: 

- Jaarlijks worden er voor de vrijwilligers van de Wetswinkel 

kennissessies gegeven. Het is voor onze vrijwilligers van belang om 

op de hoogte te blijven van recente jurisprudentie en 

wetswijzigingen op de diverse rechtsgebieden.  

Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken kunnen de intakers 

aangeven welke rechtsgebieden zij besproken willen zien op deze 

kennissessies.  

Voor de nieuwe vrijwilligers is er een uitgebreid inwerkprogramma 

over meest voorkomende rechtsgebieden. Hierdoor zijn de 

nieuwkomers vrij snel in staat om actief deel te nemen aan het 

adviesgesprek tijdens een spreekuur. 

 

 

Handboek voor Professionals: 

Met het Handboek voor Professionals wordt inmiddels in- en extern 

gewerkt. Zowel de maatschappelijk werkers bij de wijkteams als ook 

medewerkers van St. MEE IJsseloevers werken inmiddels met het 

Handboek. Bij een eerste evaluatie bleek dat zowel cliënt als 

maatschappelijk werker positief stonden t.o.v. een mogelijkheid om direct 

een afspraak bij de Wetswinkel in te plannen voor de cliënt. Er zijn 35 

externe personen aangesloten op het Handboek. In 2021 zijn naast 

personen- en familierecht ook erfrecht, arbeidsrecht en 

schulden/financiële problemen gepubliceerd. De wijkteammedewerkers 

hadden aanvankelijk alleen toegang tot het deel Scheiden/Uit elkaar gaan. 

Op hun nadrukkelijk verzoek hebben zij inmiddels toegang gekregen tot 

alle (beschikbare) onderdelen. De maatschappelijk werkers e.a. gebruiken 

het Handboek als naslagwerk. Voor inhoudelijke informatie/advisering van 

cliënten verwijzen de wijkteammedewerkers door naar het spreekuur van 

de Wetswinkel. 



 
 

Besteding subsidie: 

Rapportage 2021 - WetsWinkel Almere  
Exploitatie     realisatie begroting notes 

Inkomsten        

Subsidie     22.800 27.100 2 

Donaties en eigen bijdragen clienten 150 50  

Spaarrente    3 0  

      22.953 27.150  

           

Scholing          

Kennissessies/Disputen   0 500 1 

Inwerkprogramma's   865 834  

Cursussen     0 300 1 

Evaluatiegesprekken   832 802  

      1.697 2.435  

PR & Marketing        

Drukwerk en Marketing   667 2.510 1 

Onderhoud website externe hulp 0 100  

      667 2.610  

Samenwerkingsverbanden      

Scheidingscollectief   6.643 10.004  

Samenwerking Juridisch Loket/SR/MEE 2.383 3.078  

Overige contactleggingen 6.363 2.309  

      15.390 15.391  

Contractuele verplichtingen      

Onkostenvergoeding vrijwilligers 430 450  



Reiskostenvergoeding vrijwilligers 481 1.900 1 

Bankkosten   189 180  

Facilitaire en parkeerkosten 38 325 1 

Telefoniekosten   283 255  

MijnDomein, email   72 39  

Verzekeringen   726 726  

Licentie Handboek   1.210 1.210  

      3.430 5.085  

ICT & Hulpmiddelen        

Hard- en software   349 200  

Overigen, toners etc   60 200  

      409 400  

Jubileum          

40 jarig jubileum   2.251 5.234 3 

      2.251 5.234  

Overige kosten        

Teambuilding   672 725 1 

      672 725  

           

Totale kosten   24.516 31.881  

           

Resultaat     -1.564 -4.731  

Resultaatverdeling        

Instandhoudingsreserve   153   

Algemene reserve   -1717   

Totaal     -1564   

      

Rapportage 2021 - WetsWinkel Almere  
Balans per 
31/12/2021 realisatie begroting    

Bank          1.118         2.200     

Kas                50               50     

Spaarrekening        8.225         4.000     

           9.393         6.250                                 -     

           

Vermogen 1 januari               -           6.512     
Egalisatiereserve 
Almere        2.700      4 

Vervangingsreserve        5.000      5 

Instandhoudingsreserve        4.407      6 

Algemene reserve          -997       

Alg. reserve res. boekjr. -1.717       -4.731     

           

           9.393         1.781                                 -     

 



Toelichtingen. 

1. Door de aanhoudende beperkingen in 2021 als gevolg van de Corona pandemie vallen deze 

kosten lager uit dan begroot. In de toekomst behoeven deze kosten niet alsnog te worden 

gemaakt. 

2. In 2021 heeft de gemeente Almere 4.300 van de verleende subsidie over 2020 

teruggevorderd. Hoewel tegen de terugvordering bezwaar is gemaakt, is de terugbetaling 

wel in de cijfers over 2021 opgenomen. 

Ontvangen voor 2021 27.100 

Teruggevorderd             4.300 over 2020 in 2021 

Per saldo              22.800 

3. De kosten van het jubileum zijn fors lager dan begroot, vooral door bijdragen in natura van 

derden. 

4. De egalisatiereserve Almere is in 2021 gevormd. Het bedrag is rond 10% van het 

genormaliseerde subsidiebedrag van 27.000. 

5. De vervangingsreserve is eveneens in 2021 gevormd. In het verleden (meer dan 5 jaar 

geleden) zijn 5 laptops en een printer aangeschaft. Deze zullen worden vervangen als ze 

defect raken en de reparatiekosten niet meer verantwoord zijn. 

6. De instandhoudingsreserve is ook in 2021 gevormd. Het bedrag is bepaald door de overige 

inkomsten, vooral giften, vanaf 2012 aan deze reserve toe te rekenen. 

 

 

 

Stichting Wetswinkel Almere 

d.d. 24 maart 2022 

 

Paul Tiebout 
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