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Daadkrachtig

advies
daar kun je iets mee!
Nienke van Osch en Jasper Overtoom van BSA
Arbeidsrecht vormen een hecht team. Ze zijn
praktisch ingesteld, onderhouden korten lijnen
met hun klanten en gaan voor duidelijkheid. Hun
opdrachtgevers krijgen gefundeerde adviezen
waar ze iets mee kunnen, op ellenlange
juridische verhandelingen zitten zij immers
doorgaans niet te wachten.

O

vertoom en Van Osch werkten voorheen bij
BSA Schaderegeling, het moederbedrijf van
BSA Arbeidsrecht. Sinds 2013 runnen ze
samen de onderneming. Ze kennen elkaar
al sinds hun studententijd, toen ze aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam studeerden.
Hun klanten komen voornamelijk uit de omgeving van Zoetermeer. Het gaat om werkgevers in het MKB die hulp nodig hebben op het gebied van ontslag, arbeidsvoorwaarden,
reorganisatie en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Het grotere plaatje
“We streven ernaar om een zo daadkrachtig mogelijk advies
te geven. Een advies dat je begrijpt en waarmee je meteen
aan de slag kunt. We willen duurzame relaties met onze
klanten opbouwen. Daar investeren we ook in. We denken
mee, kijken naar het grotere plaatje en sturen aan op een

oplossing die ook op de lange termijn gunstig uitpakt.
Daarbij benadrukken we dat voorkomen beter is dan genezen. Over preventie adviseren we graag.
Bij zaken als ontslag spelen emoties vaak een rol. We nemen die serieus en brengen het onder de aandacht van
de opdrachtgever. Wat is de impact van een ontslag op de
rest van de medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat zowel de
vertrekkers als de blijvers ervaren dat het - naar omstandigheden - netjes geregeld is? We willen bewustzijn kweken
om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dus niet alleen de juridische kant, maar ook de emoties managen. Uiteindelijk
heeft iedereen daar baat bij, nu én straks!”

De echte vraag
BSA Arbeidsrecht heeft veel aandacht voor een goede
probleemanalyse. Is er wel sprake van een juridisch probleem, of speelt er eigenlijk iets heel anders? Hoe is de
problematische situatie ontstaan en wat zijn de mogelijkheden? Met het in kaart brengen van de arbeidsrechtelijke
organisatie van een bedrijf ontstaat al veel duidelijkheid. “We
stimuleren onze klanten om hun bedrijf op orde te hebben.
Daar helpen we ook bij. Als je organisatie klopt, heb je beter zicht op je personeel, weet je beter wat er nodig is, kun
je makkelijker informatie vinden en sta je sterker als er een
procedure nodig is. En dat spaart nog geld uit ook.”
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