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Het arbeidsrecht is veelzijdig, geen casus is hetzelfde. Als werkgever zit je vaak met
vragen waar snel een antwoord op dient te komen. Geschillen kunnen voorkomen 
worden door belangrijke kwesties vooraf goed vast te leggen in een contract, 
reglement of voorschrift. Een conictsituatie kan namelijk al snel ontstaan. 
Zodra er een arbeidsconict dreigt te ontstaan is het daarom van belang om 
tijdig de juiste stappen te zetten. Ik help u hierbij.

Heijerman Advocatuur biedt u de mogelijkheid om een vast aanspreekpunt en Heijerman Advocatuur biedt u de mogelijkheid om een vast aanspreekpunt en 
of sparringspartner te zijn voor uw bedrijf om te voorkomen dat u bijvoorbeeld
nadelige nanciele gevolgen ondervindt van een conictsituatie 

Door de pro-actieve benadering van Heijerman Advocatuur worden 
conictsituaties vroegtijdig herkent en worden u handvatten geboden om 
de zaak tot een goed einde te brengen. Indien nodig wordt een gerechtelijke 
procedure niet uit de weg gegaan. 

Als ondernemer heeft u niet altijd de tijd om stil te staan bij de juridische processen binnen uw bedrijf. 
Ervaring leert dat ondernemers zijn gebaat bij een snelle afstemming met een deskundige. 
Heijerman Advocatuur biedt u een sparringpartner, dan wel een pro-actieve deskundige advocaat,
met als doel om juridische risico’s binnen uw bedrijfsvoering te voorkomen of te verminderen.

Teneinde te voorkomen dat elke vraag of opmerking wordt gefactureerd en u voor ongewenst hoge
juridische kosten komt te staan is het mogelijk om een op maat ontwikkeld juridsich abonnementt af 
te sluiten. te sluiten. 

Heijerman Advocatuur biedt u hierin een service van telefonisch en digitaal advies tot het voeren
van juridische en gerechtelijke procedures. Korte lijntjes en snel responderen uiteraard 
gegarandeerd. Na overleg wordt er een voorstel voor u geschreven dat geheel passend is voor 
uw bedrijf en bedrijfsvoering. 

Neem gerust contact op met Heijerman Advocatuur om te kijken wat de mogelijkheden voor uw 
bedrijf zijn.

De wet- en regelgeving binnen het sociaal zekerheidsrecht wordt steeds complexer. Om te komen tot een succesvolle re-integratie
zijn hedendaags zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk voor dit proces.  Werkgevers worden veelal verantwoordelijk
gehouden voor het niet op een juiste wijze verlopen van een re-integratietraject. 

Voor een werkgever is het uitermate belangrijk om zorgvuldig dossiers op te bouwen. Een niet op de juiste wijze opgebouwd dossier kan
grote nanciele gevolgen hebben voor uw onderneming. Ik begeleid dit traject en draag met zorg mijn expertise bij, want een goed 
opgebouwd dossier is van wezenlijk belang.

In bepaalde gevallen is het voor een onderneming prettig om meerdere deskundigen bij elkaar te hebben, die voor een scherpeIn bepaalde gevallen is het voor een onderneming prettig om meerdere deskundigen bij elkaar te hebben, die voor een scherpe
prijs, alle zorg uit handen nemen op het gebied van ziekte en ontslag. Op die momenten bundel ik mijn krachten met CCM. b.v.
Een bedrijf dat gespecialiseerd is in ziekteverzuimbegeleiding.  Door deze bundeling van krachten heeft uw onderneming de
beschikking over de nodige specialistische kennis om de begeleiding en uitvoering van een re-integratietraject uit handen te 
nemen.  Dit one-stop-shopping model kenmerkt zich door snel en adequaat handelen. Dit model verdient zich gegarandeerd 
terug. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@heijerman-advocatuur.nl of bellen met 050-7620200.Voor meer informatie kunt u mailen naar info@heijerman-advocatuur.nl of bellen met 050-7620200.
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