
Koppelt de juridische 
vragen aan de 

advocatenkantoren met de 
relevante expertise

PRO BONO CONNECT
The Public Interest Clearinghouse in Nederland

Een project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

PRO BONO CONNECT is een clearinghouse dat

maatschappelijke organisaties (NGO’s) koppelt aan 

advocaten die hun gratis juridisch advies geven of in een 

juridische procedure bijstaan. PRO BONO CONNECT is 

ontstaan na intensief onderzoek onder advocatenkantoren, 

NGO’s en buitenlandse clearinghouses en wordt 

ondersteund door vooraanstaande advocatenkantoren van 

Nederland.

Helpt NGO’s bij het 
formuleren van juridische 
vragen ter behartiging van 

het algemeen belang of 
haar eigen strategische 

doelstellingen

Bepaalt welke juridische 
vragen zich het lenen om 

door advocaten in 
behandeling te worden 

genomen 

Begrijpt Helpt

Selecteert en benadert NGO’s 
actief om te begrijpen wat 

hun juridische behoeften en 
uitdagingen zijn

Bepaalt Koppelt

Wat is het?

Wat doet het? 

PRO BONO

CONNECT

NGO Advocaten
kantoor



PRO BONO CONNECT geeft NGO’s toegang tot eersteklas juridisch advies 

 

PRO BONO CONNECT assisteert NGO’s bij het identi�ceren en omschrijven 

van hun juridische behoeften 

PRO BONO CONNECT Kan NGO’s helpen zich beter te organiseren 

Advies over de haalbaarheid van een juridische procedure

Procederen in naam van slachtoffers van mensenrechtenschendingen

Advies over verplichtingen van Nederland onder internationale verdragen

Assisteren bij het organiseren van een mensenrechtenorganisatie 

Belastingadvies aan NGO’s ten aanzien van opbrengsten van fondsenwervingen

Over de projectcoördinator
Alexandra Vader - de Rooy is de Project Coördinator van Pro Bono Connect. Zij heeft negen 
jaar ervaring in de juridische sector. Eerst werkte zij als advocaat bij een groot Nederlands 
kantoor, daarna als consultant in de juridische werving en selectie en laatstelijk als business 
development of�cer bij een groot internationaal advocatenkantoor. Alexandra heeft een diploma 
in Internationaal en Europees recht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Over het NJCM
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is een onafhankelijke en 
gespecialiseerde organisatie die zich sinds de oprichting in 1974 inzet voor de bevordering en 
bescherming van mensenrechten in Nederland. Het NJCM heeft ongeveer 1000 leden, 
waaronder vele juristen die actief betrokken zijn in de rechtsgebieden die relevant zijn voor Pro Bono Connect. Het NJCM 
onderhoudt nauwe banden met alle belangrijke burgerrechtenorganisaties die betrokken zijn bij de maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen die mensenrechten in Nederland raken. Het NJCM speelt een leidende rol bij het afstemmen van de lobbyactivi-
teiten van NGO’s. Tevens onderhoudt het NJCM nauwe banden met de rechtenfaculteiten en law clinics in Nederland, individue-
le academici en andere specialisten op het gebied van mensenrechten.

Waarom een verzoek indienen?

Voorbeelden van verzoeken 

Pro Bono Connect
Keizersgracht 253
1016 EB Amsterdam
info@probonoconnect.nl
www.probonoconnect.nl


