
  

EEN SPRINGTIJ IN HET RECHT 
 

Zomerconferentie in Middelburg, 22, 23 en 24 juni 

 

Beste mevrouw, mijnheer, 

 

Het vernieuwingsinitiatief Samen Recht Vinden (Zeeland) organiseert op 

woensdagmiddag 22 juni, donderdag 23 juni en vrijdagochtend 24 juni in 

Middelburg een werkconferentie over conflictbeslechting, verzoening en 

toegang tot het recht in de nabije toekomst. Het is de bedoeling om – met 

goede informatie vooraf – concrete voorstellen te ontwikkelen voor een levende 

en humane rechtsstaat in de komende tien jaar. De bijeenkomst moet 

uitmonden in een Middelburgs Manifest. 

  

Waarom urgent? 
Uit veel signalen (denk aan de toeslagenaffaire) blijkt dat de formele 

rechtsstaat voor grote groepen gewone mensen en kleine bedrijven niet goed 

genoeg werkt. Beter (bereikbaar) en menselijker recht kan een stimulans zijn 

voor leefbaarheid, onderling vertrouwen en maatschappelijk welbevinden. Er 

zijn nu uiteenlopende vernieuwingsprojecten, maar hoe bundelen we de 



 

krachten en welke inzichten doen er echt toe? Welke praktische prioriteiten 

stellen we vast? Wie pakken de opgaven effectief aan? 
  

 

 

Opzet werkconferentie 
Op woensdagmiddag 22 juni is in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis een 

openbare startbijeenkomst, waarin praktijkmensen en drie ervaren deskundigen hun 

visie geven op de huidige situatie en de richting waarin we moeten koersen. In ieder 

geval zullen Corien Prins (Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid), Rosa Jansen (Voorzitter Slachtofferhulp Nederland, oud-rechter) 

en Bert Marseille (bekend hoogleraar bestuursrecht) het woord voeren. Op deze 

middag is al volop ruimte voor vragen en dialoog (het publiek zit aan ronde tafels). 

Iedereen is hartelijk welkom juristen, maar ook burgers, boeren en buitenlui. De 

rechtsstaat is van ons allemaal. 

 

Op donderdag 23 juni zullen in de Middelburgse Abdij ongeveer vijftig personen, 

van verschillende herkomst, leeftijd en beroep, de hele dag met elkaar spreken en 

overleggen over de kernboodschap voor de rechtsstaat-van-onderop in de komende 

jaren. Helaas moeten we – om praktische en logistieke redenen – een maximaal 

aantal handhaven, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor geestdriftige 



 

deelnemers. De bedoeling is dat de meest aansprekende en praktische relevante 

voorstellen worden gebundeld in een concept voor het Middelburgs Manifest. Dat 

wordt de volgende ochtend gepresenteerd. 

 

Op vrijdagochtend 24 juni is er in de Filmzaal van de Abdij opnieuw een voor 

iedereen toegankelijke bijeenkomst waarop de oogst van de vorige dag wordt 

gepresenteerd en nog eens kritisch wordt getoetst. Aan deze gedachtewisseling 

doen in ieder geval mee Hans Boutellier (hoogleraar polarisatie en veerkracht VU), 

Barbara Oomen (tot voor kort UCR, nu voorzitter CvB Hogeschool Zeeland) en 

hoogstwaarschijnlijk enkele politici. Hopelijk rolt uit deze dialoog een creatief en 

verfrissend Middelburgs Manifest. 

Aanmelden zomerconferentie 2022  

 

 

Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd voor woensdagmiddag 22 juni en vrijdagochtend 

24 juni. Deze dagen zijn voor iedereen toegankelijk. Via bovenstaande knop 

kunt u aanmelden. 

 

Voor de werkbijeenkomst op donderdag is helaas nog maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Wilt u toch donderdag komen neem dan contact op met 

Simone via: simone@samenrechtvinden.nl. Omdat we ruime belangstelling 

verwachten, is het heel prettig, wanneer u zo snel mogelijk, in ieder geval voor 

1 juni kunt aanmelden. 

Samen Recht Vinden is een gesubsidieerde pilot. De zomerconferentie wordt 

mede gefinancierd door de gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland 

waardoor de deelname kosteloos is. Lees hier meer over Samen Recht Vinden. 

 

Voorafgaand aan de conferentie ontvangt u een programmaboek met daarin 

interviews en achtergrondinformatie. 

  

Contact 

Heeft u nog vragen of suggesties? We horen ze graag. U kunt uw vraag mailen 

naar: simone@samenrechtvinden.nl 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JnGGuoniRES7f25bZeKmKNMT4322385BkZZsTydXhEBUNkU5SFBBNVFWQ1JJVFhJVlNIR0FTN0ZFUS4u
mailto:simone@samenrechtvinden.nl
https://samenrechtvinden.nl/
mailto:simone@samenrechtvinden.nl


 

  

 

  

 

   

  

 

 

Ons mailadres is: 

info@samenrechtvinden.nl 

 

Ons telefoonnummer is: 

06 342 084 14 
 

  

 

tel:+31634208414
https://www.facebook.com/Samen-Recht-Vinden-101319562157677
https://www.linkedin.com/company/76571088/admin/


 


