Een dag op kantoor…
’s Morgens rijd ik naar kantoor en bedenk wat ik die dag op het programma heb staan. Ik
wil een set algemene voorwaarden maken voor een klant in de vleesverwerkende
industrie die ik hem deze week heb beloofd. Een stel dat uit elkaar gaat wil graag een
ouderschapsplan. In de middag moet ik naar de kantonrechter in Roermond voor een
ontslagzaak, waarvoor ik nog voorbereidingen moet treffen.

Al rijdend gaat mijn telefoon. Een vaste cliënt belt of ik even langs zijn bedrijf kan komen
voor een spoedgeval. Daar aangekomen blijkt dat een werknemer gasflessen uit het
magazijn heeft genomen. Cliënt heeft daar beelden van.

Cliënt wil de werknemer op staande voet ontslaan. Ik vraag naar de arbeidsovereenkomst, de cao is mij bekend en naar de regeling omtrent cameratoezicht in het
bedrijf. Ik check dit allemaal. Wij spreken af dat cliënt mij in de loop van de ochtend de
concept ontslagbrief mailt, die ik als ghostwriter aanvul zodat deze aan de vereisten
voldoet.
Ik rij naar kantoor en begin aan de algemene voorwaarden. Het ouderschapsplan moet
maar wachten op een ander moment. Tussendoor krijg ik mailtjes en telefoontjes van
cliënten met allerlei vragen die ik direct probeer te beantwoorden. Deze vragen variëren
van de stand van zaken in het dossier tot meer inhoudelijke zaken als wat te doen als de
buurman weigert zijn overhangende heg te snoeien.

Dan neem ik het ontslagdossier van vanmiddag ter hand. Het gaat om een arbeidszaak.
Mijn cliënt is werkgever. Cliënt snapte maar niet waarom die vestiging van zijn
onderneming ook na genomen maatregelen niet winstgevend werd, totdat hij ontdekte
dat zijn werknemers daar een eigen “winkel” erop na hielden. In overleg met mij is een
recherchebureau ingeschakeld en zijn nepklanten op het bedrijf afgestuurd. Zij hebben
daar schade aan hun auto laten repareren.

Daarop bleek dat deze facturen niet in de boekhouding zaten en ook de betaling is niet te
traceren. De onderzoekers van het recherchebureau besloten daarop de werknemers aan
de tand te voelen. Enkelen zakken door het ijs en bekennen. Dat is voor ons groen licht
voor enkele ontslagen op staande voet.
Met dit ontslag is één werknemer het niet eens en vecht het ontslag aan bij de
kantonrechter. Vol goede moed, maar met gezonde spanning vertrek ik naar Roermond.
De kantonrechter is namelijk een oud vakbondsman waarvan ik weet dat hij in zijn
algemeenheid erg werknemersgezind is. Gelukkig vinden wij vandaag een luisterend oor
bij hem. De uitspraak zal nog volgen, maar cliënt en ik hebben er vertrouwen in.

Terug op kantoor wil ik verder met de algemene voorwaarden als de telefoon gaat. Een
nieuwe cliënt heeft mijn telefoonnummer van een bevriend makelaar. Hij zit met de
handen in het haar. In een pand dat hij heeft verhuurd is een hennepplantage
aangetroffen en hij wil de huurder er zo snel mogelijk uit hebben en een einde maken
aan de huurovereenkomst. Ik bespreek met hem de mogelijkheden en wat ik nodig heb
aan stukken. Hij zal mij alles e-mailen zodat ik aan de slag kan.
De algemene voorwaarden en het ouderschapsplan moeten wachten…

