Sociaal Juridische Dienstverlening
Onze sociaal juridisch dienstverlener is gespecialiseerd in het bijstaan van kwetsbare
mensen. Zij helpt hen een weg te vinden bij het oplossen van een juridisch geschil.
Bij een verschil van inzicht tussen een cliënt en een instantie kan de sociaal juridische
dienstverlener een belangrijke rol spelen. Zij stemt communicatie en begeleiding af
op het niveau van de cliënt. Zó kan de cliënt zelf weer verder.
In gesprek met cliënt en instantie is streeft zij naar een zo goed mogelijke beslissing
en procedure. De bemiddeling van de sociaal juridisch dienstverlener kan het aantal
juridische procedures beperken.

De consulent sociaal juridische dienstverlening ondersteunt bij:


juridische informatie en advies over wet- en regelgeving;



het toetsen van de juistheid van besluiten;



het verduidelijken en toelichten van besluiten als die voor de cliënt onduidelijk zijn. Dit
kan het indienen van bezwaar en beroep voorkomen;



wet- en regelgeving die niet goed is toegepast of waar de cliënt twijfels over heeft.
We overleggen met de betrokken instanties om te komen tot een goede toepassing van
de wet;



het voeren van een bezwaar of beroepsprocedure als gemachtigde van de cliënt.

Consultatie
Wilt u dat onze onafhankelijke jurist meedenkt bij een juridische vraag van een cliënt?
Dan is een consultatie mogelijk.
Ons uitgangspunt voor het advies is dat de cliënt weer verder kan
€ 85
en dat we onnodige procedures voorkomen.

Per uur

Waarom MEE?
 Voor grondige kennis van mensen met een beperking en de betekenis daarvan
op het leven en functioneren van mensen.
 Door onze aangepaste gespreksvoering op het taal- en gedragsniveau van de
cliënt ontstaat een juister en volledig inzicht in het functioneren en de
omstandigheden van de cliënt.

NB. De genoemde bedragen zijn exclusief reistijd en reiskosten. Voor het niet komen van de cliënt
(zonder afmelding) brengen wij 50% van de gereserveerde tijd in rekening, plus de eventueel gemaakte
reiskosten.
MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking: 058 284 49 44 info@meefriesland.nl www.meefriesland.nl

