
Wil je mee recht 
vooruit?
Op Innovatie sociale advocatuur en 
mediation - raadvoorrechtsbijstand.org 
houden we je op de hoogte en kun je  
ons bereiken.

Samen met...
Om het duurzaam ondernemen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te 
stimuleren, werken professionals uit de praktijk en partners zoals de Vereniging Sociale 
Advocatuur Nederland (VSAN), Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Raad voor 
Rechtsbijstand (RvR) samen.

“Innovatie voor sociale advocatuur en mediation” is een 
traject voor en door sociaal advocaten en mediators, dat 
wil bijdragen aan duurzaam ondernemen in het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit doen we door te zoeken 
naar handige verbeteringen en die met elkaar te delen of 
verder passend te maken. 

Vooruit met...
kennis delen
In kaart brengen welke databanken en 
modellen er bestaan die kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit en doelmatigheid 
van het werk binnen het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand, en op 
basis hiervan een beter toegankelijk en 
betaalbaar aanbod creëren.  

Vooruit met...
digitaliseren
Digitalisering binnen de eigen praktijk 
stimuleren. Daarom gaan we na of 
er gedeelde behoeften bestaan, of 
digitalisering in de praktijk lukt, en zo 
nee waarom niet. Het doel is eventuele 
belemmeringen wegnemen.

Vooruit met...
werkprocessen
Verbeteren en optimaliseren van 
werkprocessen kan bijdragen aan 
kwaliteit en doelmatigheid van 
rechtsbijstandverlening. We verkennen 
welke knelpunten er zijn en gaan op zoek 
naar oplossingen. 

Vooruit met...
stimuleren
Verbeteren van mogelijkheden 
om actief te zijn in het stelsel en 
genereren van aandacht voor 
mediation en sociale advocatuur 
is belangrijk. We dragen bij aan 
een vernieuwende cultuur binnen 
de beroepsgroepen op een 
laagdrempelige manier die aansluit 
op de behoeften uit de praktijk. 

Vooruit met...
samenwerken
Samenwerking tussen advocaten 
en mediators onderling kan 
de omstandigheden voor het 
ondernemen in deze sector 
verbeteren. We onderzoeken de 
voordelen van samenwerking tussen 
rechtsbijstandsverleners onderling en 
stimuleren en faciliteren samenwerking. 

02 - 2022  
onderzoeksrapport 
Paralegals opgeleverd

03 - 2022
eerste editie 
online kenniskring 
procesoptimalisatie 

04 - 2022
subsidieregeling 
beroepsopleiding sociaal 
advocaten opnieuw 
vastgesteld

05 - 2022
modellen voor mediators 
geïnventariseerd en 
beschreven

06 - 2022
oplevering resultaten 
“project perspectief”

Activiteiten en opbrengsten

https://www.raadvoorrechtsbijstand.org/stelsel-gesubsidieerde-rechtsbijstand/innovatie-sociale-advocatuur-mediation/

