Os espot
NO CURE
NO PAY

Nieuu,rs
l.terpotis Pèns oenen MKB tekende begin mè een overeen-

Soc até zékerhe d is comptexe mèier e
en Íoutén ziln snet gemaakt Tegen deze

échte.grond ondertekende Meis & Werk
BedrjÍszo19 op ló februar
kingsovereenkomst met Human Capitat
5cèn Deze pèrtii is qespeclal seerd in de
Íinanc èle gevotgen van wetgeving op het
gebied van arbeid. Zo kan Human Cap tat
Scan snelvaststetlef of een werkqever te
veelpemba boete aan hel Uwvbetaatde
voor een werknemer d e aibe dsonge
schikt raakte. of ten on.echte subsidie
m sL ep voor een arbe dsgehandicapte
weÍknemer Het bedrljf werkt ap'no cure
no pay'-basis: alleen èts hun speutuèrk
getd

opbre.9t.
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wèrkgevereen pe.-

centaqe van de opbrèngst verschuLd gd.
Toch tevert het de werkgeve.ook iets
op ats geen vo.dering votgt: deweiènschap dat hij ziln adrninistr.t e goed
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komst met een koepetorganlsat e: deVerènig ig Signbed.jven
Nedertènd. Signbedrijven maken rectameméteriélen, zoats
b ttboards en reonverticht nq. De dr eho.dèrd aangesloten
werkgevers kriigen een m.iti.g over dé mogetijkhe d deelte
.emen èéi een colteclieve peisioen.egetlng, het .tegzeker
Pènsioèn 0nderneme.sd è dèetnemen. kunnen naarwens
vié de Rabobank oÍ d .ect met lntè.potis schaketen.

TIP VOOR TOMTOM
n de eerste twee maaóde. van 2004 werden biiverzeke
raars achtduizend ingetikte raamples 9èmeld. Ln dezetrde

perodevo.iq aè.wèreó dater8400 en ditjaa.stond de
teller na lwee maanden at op 10.000. nveelqevatleizjnde
autokrakers u t op de ÍomTom d e mensen ergers ló h!n auto ver_
stoppen.Hetnèvqëtiesysteém snameLjknetleqroolvoo.debin_
nenzak. Volqeis Cèrqièss vèradén TomTom-bezitters zich2èti door
de aÍdruk van de zuignap wèa.mee het d n9 tegen de voorruit z i.
Altljd die kring wegpoetsèn d!s, adviseert het bedrii

aangenaam

Kees Kla ren beek,
2?jaèr sjuridisch mèdewerker

bij

Achmea Rechcbilstand. Hll wérkt 5,5 laar
biiAchmea, hooldzakeLjk n deze functie.
Z,n standptaats is Leerwarden.

n Bambach,

Ma rja
asjaar,

o

s

sinds,és

jaa.j!r sl b j

Bureau Eiterne Rechtshulp, Sl cht ng
Rechlsb jstaid van lnlerpol s. Haé.
standptéats is T lburg.

Beiden behandelèn'urtbested iqen,
doss ers die om versch llende redenen bil
etterne advocëten topen.

SCHAKELS
Nu de fusie met Achmea een feit is, krijgen we er duizenden cottega's bij. Waarin
tijken we op elkaar, waarin verschitle n we? Tuee colleqa's maken'kennií met elkaarKees: Voor dit werk moetjè sociaalzijn.
-:: : eef soori itèrmedléiíunctie. tk

:_r._Fo!d contacien met ver2ekerden ef
::. r::ten. Daérnèast doe ik iog andere
: -:.r. zoats de bèoordeting van decté-
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3n aÍhandellng van ktéchten. Her is

..9 alv/isseteid

rlàrjan: I onzeÍund è is het beranqrjk
:-:::edsdél!iste toon tevnden. Die s
:'-:-r:tilk v.. wie je tese.overje hébt.
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ire óÍsiandetilk attild meedeikend

een vaste prjsvoorde behandeting van
een zaak doo.eèn advocaat, qeèÍt m i de

grootste kick. Advocaten 2iin daè. n et
zo happ g op. Zewerkef tieverleqen een
uu.tarieÍ A(s hei me dan tuktom zo n
priisèÍspraakte maken, ben klrots. Fxed
fee-aÍsDràken maken s een ondèrdeel v.n
onze PC-aÍspraken. We worden daarop

Màrjan: Neé

op dit punr geldr hel rarger

voo.ons hete team. 0p andere punien

Ges: Sómswerktee. nÍormeettète

Kèes:'-la, dér s bj onsook20 Enwe p.o
berei eveneens 20 veel mogetilk f xed Íèe
èÍsprèken te maken. l\4èarwè worden èr

::- : nèar iemand veet bete. dan attes
: ::: .r zetle. Een br eÍ kèi snetandèrs
:

_::_o.eteerd wo.den. Véak
sretssnetter
doo. m ddel vèn èen teleÍoonrle "

. _r::.:n

worden wewèt ind v dueet beoo.deetd Op
teruqbelaÍsprèken bilvoorbeeld."

Màrjen: "Soms is het wethusl.e.end dàt

wl i.

làrjàn:

Het aÍspreken van eén í xed fee,

thuiswerken maar k heb graag colleqà's
om me heen. Nuz itenweop eenlelè
werktocatie n Roermond met twèatÍ thu s
werkers bilelkaar.lk ben een dag perweek
rn T lbur9. Eerst was er die verhu zlng,

ee. nieuwe maiager en nu de í!sie.. wet

:: s.mm ge momenten kun ie zelÍs
:_::::i make. Dat moetje goed éanvoe,_

Màriàn: n novembervorq jaarisons
kailoor i Roe.mond gesloten. lk mocht

de onderhóndelingen met advocèteó
niet sterk staan.Ats een advocèèt qeen vèste
p.ÍsèÍspràak wil, heble dat maar te sLikken.

Kè€s:' lk zie wetwat e. kómr. M sschien
krilg ike.werk2aamheden bj n herergsle gevat moet ik ande.werk 2oeken Dèr
probeerlkdèn ookweeraLs eèn uitdag i9

Màrjàn: lk be.48

Dan

heeiletó.h'moei-

lilk bem ddetbèar tegenwoord 9 tk voet
mé helemaaln ét oudl oat speett wel door
milnhooÍd. Méarikhebe.vertrouwenin

