
Recht doen.

Op 28 april vindt de offi  ciële opening 
plaats van BVD advocaten in Barneveld. 
De komende weken maakt u daarom kennis 
met onze Barneveldse advocaten. Meer 
weten over Arjan en zijn collega’s? Ga naar 
www.bvd-advocaten.nl/advocaten 

Stel, u krijgt ontslag…

Een kassamedewerker neemt in haar pauze 
een blikje drinken mee, zonder te betalen. 
Haar leidinggevende ontdekt dit en ontslaat 
de medewerker op staande voet. Staat deze 
ondernemer in zijn recht? Dagelijks houdt 
Arjan Klaassen, advocaat bij BVD advocaten, zich 
bezig met dergelijke vragen in het arbeidsrecht.   

Wat maakt jouw werk zo mooi?
De dynamiek! Ik heb speciaal gekozen voor 
arbeidsrecht. Dat is enerverend en ‘hands-on’. 

Een werkgever of werknemer die mij benadert 
wil het liefst vandaag nog langskomen. In mijn 
werk is de doorlooptijd hoog. Je moet dus 
probleemoplossend bezig zijn. De-escalerend, 
maar soms ook juist escalerend, richting een 
concrete oplossing. Het uitzetten van zo’n 
strategie, daar geniet ik van. Dus met goede 
kennis van het recht tegelijkertijd optreden als 
betrokken adviseur. Ik formuleer een doel en 
de route en daarmee neem ik het probleem van 
mijn cliënten, vaak ondernemers of besturen, 
uit handen. Dat ze mij daarin ook vertrouwen 
maakt mijn werk des te mooier.

Met welke onderwerpen ben je bezig?
Hoofdzakelijk arbeidsrecht. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of alles wat je in het ‘echte 
leven’ meemaakt, gebeurt op de werkvloer 
ook. Arbeidsrecht hee�  enerzijds te maken 
met omstandigheden binnen een bedrijf, zoals 

onverhoopt teruglopend werk en daardoor 
noodzakelijke reorganisaties. Anderzijds richt 
mijn werkterrein zich ook op alle omstandig-
heden rondom de persoon van de werknemer. 
Denk aan situaties waarin individuele confl icten 
optreden of cultuurproblemen ontstaan. 
Zulke zaken vragen dan om een juiste 
(juridische) aanpak.

Waar kunnen ze jou voor bellen? 
Voor elk probleem op de werkvloer waar 
mensen zelf niet uitkomen. Kort gezegd: 
ga niet zelf zitten tobben, maar vraag tijdig 
om advies.

U kunt vrijblijvend contact opnemen 
met Arjan Klaassen. Hij gaat graag met 
u in gesprek.
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