
Arbeidsrecht AdvocAAt & Mediator

rensen advocaten in alkMaar houdt 

zich al ruiM dertig jaar dagelijks bezig 

Met juridische dienstverlening aan 

bedrijven, non-profitinstellingen, het 

Mkb en de particulier in de regio. Mr. 

beatrijs dijkstra is gespecialiseerd 

in het arbeidsrecht en haar collega 

Mr. esther den haan - van Wijk is 

daarnaast Mediator. “Met tWaalf 

advocaten, die elk specialist zijn 

op een eigen rechtsgebied, zijn Wij 

één van de grotere kantoren in de 

noordkop. hierdoor kunnen We breed 

inzetten op diverse probleMatieken 

vanuit de Markt”, vertelt esther. 

verzuiM vraagt oM een  
adequate aanpak
Wanneer het over verzuim binnen de arbeidsrelatie 

gaat, geeft Beatrijs aan dat het voor een werkgever 

verstandig is om zo vroeg mogelijk in het proces 

aan te kloppen bij de arbeidsrecht advocaat. 

“Wanneer er bij verzuim bijvoorbeeld problemen 

ontstaan over de re-integratie of als het niet meer 

lukt om goede afspraken te maken, is het van 

belang dat de werkgever contact met ons opneemt. 

Juist door adequaat te handelen, kan verdere 

escalatie of een juridische procedure worden 

voorkomen.”

Vroeg contact tussen de arbeidsrecht advocaat en 

werkgever is daarnaast van belang voor de juiste 

dossiervorming. “Daar hameren we altijd op. Het 

dossier dient als een soort naslagwerk. Op het 

moment dat er echt een discussie ontstaat, staan 

de feitelijkheden op papier. Zo kan een werkgever 

laten zien dat hij alle stappen heeft gevolgd en 

kan de werknemer lezen dat hij een eerlijke kans 

krijgt. Daarnaast is een werkgever verplicht voor 

de Wet Verbetering Poortwachter deze stappen in 

kaart te brengen.”

Mediation: eerste stap naar 
herstel
Arbeidsrelaties en emoties horen nu eenmaal bij 

elkaar, laat Esther weten. “Werk is een groot deel 

van iemands leven en als daar iets niet goed gaat, 

heeft dat veel impact. Wanneer er een conflict 

dreigt te ontstaan of al ontstaan is, kan men 

mediation aanvragen.” Mediation is een middel om 

het gesprek weer in beweging te krijgen.

“Soms kunnen werknemer en werkgever niet 

meer met elkaar praten, waardoor de sfeer nog 

grimmiger wordt en dat kan leiden tot verzuim. 

Om dit en om procedures te voorkomen wordt 

mediation ingezet. Uit ervaring weet ik dat vaak al 

in de eerste sessie het ‘oude zeer’ is besproken 

en dat de arbeidsrelatie, na goede afspraken 

te hebben gemaakt, gewoon weer kan worden 

voortgezet. Zowel Beatrijs als ik proberen in eerste 

instantie altijd het gesprek op gang te krijgen, dat 

is vaak de eerste stap naar herstel.”

Meer inforMatie:  
WWW.rensenadvocaten.nl
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