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   7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

 

… Minke Bouma, arbeidsrechtadvocaat bij OMVR Advocaten (sinds 

2009). 

 

1. Hoe is de afdeling HRM bij jullie georganiseerd? 

Binnen ons kantoor hebben wij geen aparte afdeling HRM. Onze 

kantoordirectrice is verantwoordelijk voor HRM en wordt hierbij 

ondersteund door een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. 

2. Welke HR-thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

Op dit moment ligt onze focus op het werven van nieuwe werknemers en het behouden/de zorg 

voor onze huidige werknemers.  

Voor wat betreft dat laatste richten wij ons onder meer op het onderling verbinden van de 

werknemers. Denk o.a. aan sociale activiteiten en (werk)overleggen. Ook het op een juiste 

manier verdelen van het werk (en daarbij meer regie voor de werknemer) is een onderwerp wat 

op dit moment binnen onze organisatie speelt. En uiteraard blijft een belangrijk aandachtspunt 

het leren en ontwikkelen van werknemers.   

3. Wat is jouw specialiteit? 

Het arbeidsrecht en dus de arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen HR. Als advocaat adviseer ik 

mijn cliënten en daarbij heb ik vaak contact met HR-adviseurs. Het gaat hierbij om allerlei 

onderwerpen, van het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot het beëindigen daarvan. Naast 

dat ik advocaat ben, ben ik ook als docent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Daar 

geef ik de cursus ‘Dossieropbouw bij disfunctioneren’. Deze cursus, maar ook cursussen over 

andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, bieden wij ook Incompany aan.  

Intern ben ik ook betrokken bij HR (o.a. bij de begeleiding van zieke werknemers, de werving van 

nieuwe medewerkers, maar ook het (mede) organiseren van borrels en kantooruitjes). 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

Wij zijn als Portaal Professional al vele jaren betrokken bij Veluwe Portaal. Via het Veluwe Portaal 

blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op HR gebied. Uiteraard ligt mijn focus op het 

arbeidsrecht en denk ik graag mee met arbeidsrechtelijke vraagstukken van de deelnemers, maar 

daarnaast vind ik het fijn om te horen wat er nog meer speelt op HR gebied.  

5.    Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

Inmiddels heb ik meerdere kennissessies(werktafels) georganiseerd samen met Veluwe Portaal. 

De laatste kennissessie betrof de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 17 

november jl. Een tweede kennissessie over dit onderwerp staat op 26 januari a.s. gepland. Fijn 

om te merken dat de animo voor dergelijke sessies groot is.  

Een succes op een heel ander gebied betrof het faillissement van G.P.S. B.V.. Een kantoorgenoot 

van mij was benoemd als curator. Het faillissement had tot gevolg dat de arbeidsovereenkomsten 

met de werknemers opgezegd moesten worden. Samen met o.a. Veluwe Portaal hebben wij een 
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banenmarkt georganiseerd voor de werknemers van GPS, als gevolg waarvan een deel van de 

werknemers weer een andere baan vond.  

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

Er is krapte op de arbeidsmarkt waardoor de aandachtsgebieden binnen het arbeidsrecht 

verschuiven. We zien bijvoorbeeld nu meer zaken die te maken hebben met non-

concurrentiebedingen.  

Daarnaast is het arbeidsrecht volop in beweging. We hebben de afgelopen jaren te maken gehad 

met verschillende wetswijzigingen (o.a. de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Arbeidsmarkt in 

Balans en de Wet Voorspelbare en Transparante Arbeidsvoorwaarden) en ook de komende jaren 

zal het in arbeidsrechtland zeker niet saai worden. We zijn al enige tijd bezig met de vraag 

wanneer iemand werknemer is (in dit kader wordt op 23 december 2022 de Deliveroo uitspraak 

van de Hoge Raad verwacht), maar ook in het kader van gelijke behandeling en bijvoorbeeld 

flexwerken valt het nodige te verwachten de komende jaren.   

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers? 

Zorg dat je als HR bij blijft bij de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo 

opvolgen. Check of je voldoet Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (check je 

arbeidsovereenkomst(en)) en sorteer alvast zo veel als mogelijk voor op de komende wetgeving 

(denk bijvoorbeeld aan het wetsvoorstel loontransparantie). 

 

 

OMVR Advocaten+ 

Met 14 juristen is OMVR Advocaten+ één van de grootste 

juridische dienstverleners in de regio. Hoewel OMVR van 

oudsher goed geworteld is in de regio, behoort een gedegen 

kring van landelijke en internationale klanten inmiddels tot de 

hare. Persoonlijk contact staat daarbij voorop. 

OMVR biedt maatwerk dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie en communiceren in heldere 

taal. Zij gaan op zoek naar werkbare en efficiënte oplossingen, ook wanneer deze oplossingen 

geforceerd moeten worden. OMVR beschikt over de juiste ervaring en expertise om het juridische 

strijdperk te betreden. Zij schromen niet om voor uw belangen te vechten. www.omvr.nl.  

 

http://www.omvr.nl/

