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SteentjesWoltersMulder Advocaten 
introduceert Eerste Hulp Bij Arbeidszaken

Met de introductie van onze nieuwe 
dienst Eerste Hulp Bij Arbeidszaken wil-
len we de drempel voor het inschakelen 
van specialistische juridische hulp verla-
gen”, vertelt advocaat Eef Steentjes van 
SteentjesWoltersMulder Advocaten in 
Lichtenvoorde. “De ondernemer komt zo 
in een vroeg stadium te weten hoe hij een 
arbeidsrechtelijk probleem moet aanpak-
ken en bijvoorbeeld een dossier moet op-
bouwen. Daardoor zal een conflict sneller 
opgelost worden of zal een ontslag vol-
gens de regels verlopen.” Het resultaat is 
volgens Steentjes minder emotionele en 
vooral financiële schade bij de werkge-
ver. Een advocaat is op het gebied van ar-
beidszaken de deskundige bij uitstek.

Eerste Hulp Bij 
Arbeidszaken
Met haar nieuwe dienst Eerste Hulp Bij 
Arbeidszaken speelt SteentjesWolter-
sMulder in op de toenemende behoefte 
aan juridisch advies op het terrein van ar-
beidsrecht. De economische crisis zorgt 
er onder andere voor dat ondernemers 
veel vragen hebben. Om het hoofd te bie-
den aan deze vragen, startte Steentjes-
WoltersMulder eerder al met een speciaal 
Ondernemersspreekuur. Ondernemers 

met vragen op allerlei terreinen kunnen 
deze kosteloos voorleggen aan de advo-
caten van het kantoor. Ook het screenen 
van arbeidsovereenkomsten of andere 
contracten behoort tot de mogelijkheden. 
Advocate arbeidsrecht Martine Meijer 
vertelt: “Net als met ons Ondernemers-
spreekuur streven we met onze nieuwe 
dienst Eerste Hulp Bij Arbeidszaken naar 
juridische hulp die voor iedereen toegan-
kelijk is. We helpen ondernemers zo op 
weg bij vraagstukken en problemen waar 
ze – gelukkig – geen of weinig ervaring 
mee hebben, maar die wel ingrijpende 
gevolgen voor de onderneming kunnen 
hebben.” 

Gratis advies
Net als bij het Ondernemersspreekuur is 
het advies dat Martine Meijer bij de Eer-
ste Hulp Bij Arbeidszaken geeft gratis. 

“Is de ondernemer met dit eerstelijns ad-
vies geholpen, dan is dat prima. Is de 
zaak ingewikkelder, dan zijn er misschien 
vervolgstappen nodig. Deze bespreek ik 
dan met de ondernemer. Doel is altijd een 
oplossing te vinden voor het probleem 
dat er ligt.”

Ondernemers die Eerste Hulp Bij Ar-
beidszaken willen, kunnen langskomen 
op het Ondernemersspreekuur (elke 
maandagmiddag vanaf 15.30 uur), bellen 
met 0544-397200 of een e-mail sturen 
naar info@steentjeswoltersmulder.nl.

Om ondernemers nog beter van dienst te 
kunnen zijn,geeft SteentjesWoltersMul-
der voortaan ook een gratis digitale 
nieuwsbrief uit. Via www.steentjeswol-
tersmulder.nl kunt u zich eenvoudig voor 
deze nieuwsbrief aanmelden. 

Gratis advies bij arbeidsrecht-problemen

Ondernemers weten dankzij 
gratis advies voortaan snel hoe 
zij moeten handelen bij een 
arbeidsconflict of ontslag. Ad-
vocatenkantoor SteentjesWol-
tersMulder in Lichtenvoorde 
introduceert hiervoor een 
nieuwe gratis dienst: Eerste 
Hulp Bij Arbeidszaken. 
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Met het Ondernemersspreekuur en de nieuwe dienst Eerste Hulp Bij Arbeidszaken biedt het advocatenteam 
van SteentjesWoltersMulder ondernemers een welkome en gerichte ondersteuning (v.l.n.r. Jan Wolters, Ramon 
Heinen, Mieke Mulder, Martine Meijer en Eef Steentjes).
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