Empowerment in Ontslagzaken: gewoon zelf
doen, in plaats van uitbesteden aan een
advocaat!



Geplaatst door Arthur Hol op 1 september 2009 om 3:00pm
Bekijk bericht

Ik krijg in deze recessietijd als arbeidsrechtadvocaat steeds vaker het verzoek om
modellen van bijvoorbeeld ontbindingsverzoekschriften en
ontslagvergunningsaanvragen bij UWV WERKbedrijf, van zowel werkgevers als
werknemers. Ze gaan daarmee dan zelf aan de slag, uit
kostenbesparingsoverwegingen.
Ik werk daar graag en mee en juich die ontwikkeling toe, óók bij klanten die wel het
geld ervoor over hebben om mij als advocaat de ontslagstukken te laten opstellen.
Niet alleen zaken bij UWV WERKbedrijf (een mondvol, ik praat liever nog over CWI),
maar ook bij de kantonrechter kunnen zonder advocaat worden gevoerd.
Doe ik dan nog wat, als advocaat? Ik sta met de cliënt stil bij de voorvraag, of er nu
wel een procedure begonnen kan of moet worden of eerst nog andere gesprekken,
bijv. een bemiddelingsgesprek (al dan niet in de vorm van een officiële mediation),
gevoerd zou kunnen worden, of een beëindigingsvoorstel gedaan. Als dat allemaal
overwogen of gebeurd is en er toch geprocedeerd moet worden, neem ik op
hoofdlijnen door welke informatie volgens mij van belang is en hoe de opzet van het
stuk zou kunnen luiden, denk en kijk soms halverwege het proces van opstellen even
mee of het de goede kant opgaat, en beoordeel het uiteindelijke concept, zowel qua
inhoud als toonzetting.
De procedure herhaalt zich als er in het vervolg van een traject door de wederpartij
stukken worden ingediend, waarop moet (of beter: kan) worden gereageerd. Soms
adviseer ik goed geïnformeerde en stevig in hun schoenen staande cliënten naar de
zitting te gaan zónder advocaat. Ik neem dan voor de zitting wel de bandbreedte mee
voor de onderhandelingen en sta telefonisch standbye als partijen voor
schikkingsonderhandelingen de gang op worden gestuurd. Resultaat: in plaats van
een factuur voor acht uur of meer een factuur van slechts twee uur.
Scheelt toch weer, als je op een ontslagvergoeding mag rekenen van twee
maandsalarissen en je op deze manier als werknemer het gros van die twee
maandsalarissen in eigen zak mag steken, in plaats van er één af te dragen aan je
advocaat respectievelijk als werkgever nog extra maandsalaris kwijt bent aan je
advocaat!
Het belangrijkste voordeel voor het zélf voeren van een procedure zit 'm wat mij
betreft echter meestal niet eens in de kostenbesparing, maar in empowerment: de
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persoonlijke en professionele ontwikkeling die voortkomt uit het zélf kunnen voeren
van de regie over je eigen ontslagzaak.
Je moet je meer verdiepen in waar het om gaat, leert voor de toekomst dit soort zaken
in de toekomst nog beter te doen, kiest zelf de bewoordingen die bij jou en de
arbeidsverhouding vindt passen en je vertelt je eigen verhaal, in plaats van dat door
een ander te laten doen. De kantonrechter is sowieso doorgaans véél meer
geïnteresseerd om het verhaal van de leidinggevende of werknemer zelf te horen, dan
van een vertegenwoordiger, zoals de P & O'er, laat staan van een advocaat, die
helemaal buiten de organisatie staat. Anders gaat toch een groot deel van de,
beperkte, toegewezen spreektijd verloren aan de advocaten -en we horen onszelf als
beroepsgroep graag praten..
Er zijn soms goede redenen om een advocaat een actievere rol te geven, bij niet
mondige, weinig zelfredzame cliënten, of bij zaken die qua juridische inhoud of
procedure zeer complex zijn, maar dat is toch een minderheid van de zaken, denk ik.
Soms is ook van belang de gedragregel tussen advocaten dat zij niets mogen
meedelen over onderlinge schikkingsonderhandelingen, wat in sommige
onderhandelingen het verstandig maakt een advocaat er tussen te zetten. Maar in de
doorsnee ontbindingszaak cirkelen partijen toch rondom een C-factor van één en is
die gedragsregel niet zo spannend, zeker als er al een beëindigingsvoorstel vanuit de
werkgever is uitgegaan met daarin een voorgestelde beëindigingsvergoeding.
Zijn er veel P & O'ers die ontslagzaken van A tot Z of van A tot T zelf afhandelen -of
juist bewust niet?
Laat dat weten in een reactie, ik ben benieuwd!
Arthur Hol
www.hrmcollege.nl
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