Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

10 jaar HJS: terugblik jubileumcongres
Tekst: Menno Kluft en Lilian Stuger-Kembel
Op 6 april jl. heeft HJS stilgestaan bij het heuglijke feit dat deze organisatie 10 jaar geleden door
de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening van de HvA werd opgericht.
HvA-medewerkers, HvA-studenten, samenwerkingspartners, buurtbewoners en overige belangstellenden waren uitgenodigd.
Het centrale thema van het
congres was: ‘HJS en de wisselwerking tussen het onderwijs
en de rechtshulpverlening in
de grootstedelijke context van
Amsterdam.’
Het congres werd geopend
door Jean Tillie, decaan van de
HvA. Vol trots hebben daarna
de coördinatoren van HJS,
Menno Kluft en Lilian StugerKembel, samen met de HJSmedewerkers laten zien wat
HJS de afgelopen 10 jaar heeft
bereikt en in de toekomst nog
wil bereiken.
Wat de coördinatoren betreft
blijft HJS doen wat ze al 10
jaar doet, gratis juridisch
advies verstrekken, ook aan
buurtbewoners van Amsterdam. In de toekomst zal er
mogelijk ook de aandacht
worden besteed aan nieuwe
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld mediation en dient er

Medewerkers van HSJ en BOOT

een verdere bijdrage te worden geleverd aan de zelfredzaamheid van de HJS-cliënten.
HJS ziet de toekomst dan ook
met vertrouwen tegemoet!

Bushokje

Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam
(www.ombudsmanmetropool.

nl/), wist als gastspreker de
aanwezigen te boeien met zijn
verhaal over de werkzaamheden die hij verricht. Duidelijk
werd dat dit niet alleen nuttig,
maar ook zeer noodzakelijk
is. Dit geldt vooral voor burgers
die helemaal klem zijn komen
te zitten in de ambtelijke molen.
Eén van de voorbeelden die

de ombudsman gaf was zeer
treffend. Het ging over een
persoon die was komen te
overlijden bij een bushokje
dat geen officieel adres had.
De ombudsman schetste vervolgens de problematiek die
daaruit voortkwam. Dat was
niet zozeer problematiek voor
de persoon in kwestie – die
immers helaas was komen te
overlijden – maar veel meer
voor de nabestaanden. Door
het ontbreken van een officieel adres, waar het bushokje
stond, liepen de nabestaanden tegen allerlei ambtelijke
muren aan. Denk bijvoorbeeld
aan het aanvragen - en uiteindelijk verkrijgen van een
officiële overlijdensakte. Daar
is een adres van overlijden
voor nodig. Dankzij de inspanningen en bemoeienis van de
ombudsman met deze kwestie
kon het probleem gelukkig
opgelost worden. Dat ging echter niet zonder slag of stoot.

Een burger had dit zelf niet
voor elkaar kunnen krijgen.
De gevolgen waren, als deze
zaak niet was opgelost, niet te
overzien!
Ook werd duidelijk dat de ombudsman de werkzaamheden
die door HJS worden verricht
zeer belangrijk vindt, hij gaf
zelfs aan met HJS te willen samenwerken. Voor de cliënten
van HJS kan dat alleen maar
voordelen opleveren! Binnenkort zullen HJS en de ombudsman hier verder met elkaar
over in gesprek gaan.
Ook in de krant ‘Metro’ is
aandacht aan het jubileumcongres besteed (zie www.
metronieuws.nl/nieuws/
amsterdam/2017/04/met-rechteen-feestje-waard-daar-op-dehva).

Bakkie in de buurt
In uw wijk is ‘Bakkie in de
buurt’weer van start gegaan.
Neem voor meer informatie
contact op met HJS of BOOT
(zie hieronder de contactgegevens). #

BOOT-Oost/HJS: Batjanstraat 1b, 1094 RC Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur
telefoon: 020 - 665 80 15
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
website HJS

