
T27DFT
DE TELEGRAAF

DINSDAG 12 JANUARI 2016

Na weken van praten heb ik
vorige week eindelijk
overeenstemming bereikt
met een van mijn
medewerkers over
beëindiging van zijn
arbeidscontract. We
hebben allebei onze
handtekening onder het
beëindigingscontract gezet,
elkaar de hand geschud en
afscheid genomen. Nu wil
hij er plots toch van afzien.
Kan dat zomaar?

Dat kan sinds afgelo-
pen juli inderdaad zo-
maar, zegt arbeidsrecht-
jurist Edith van Schie
voor XpertHR. „Er is een
wettelijke bedenktijd van
twee weken. Die geldt
altijd. Dus ook als lang is
onderhandeld, als daar-
bij advocaten betrokken
waren of als de werkne-
mer al bedenktijd heeft
gekregen voordat hij de
overeenkomst onderte-
kende. Deze geldt zelfs
als de werknemer heeft
verklaard dat hij er geen

gebruik van zal maken.”
„In de beëindigings-

overeenkomst moet de
werknemer zelfs expli-
ciet worden gewezen op
zijn recht om binnen
twee weken alsnog terug
te komen op het hele
verhaal. Staat dat niet in
het contract, dan heeft
hij drie weken om zich te
bedenken. Dat geldt
maar één keer. Als de
werknemer zich heeft
bedacht en er komt een
nieuwe overeenkomst tot
stand, dan kan hij daar
niet weer op terugko-
men.”

Toch opzeggen?
MIJN VRAAG

door Sophie Zimmerman

UTRECHT • Om werkstress
te bestrijden wordt vaak
geprobeerd de werkdruk
in goede banen te leiden
met bijvoorbeeld trainin-
gen over timemanage-
ment of het voorkomen
van een burn-out. 

Volgens Sabine Mur kun
je echter beter investeren in
het tegendeel; met haar Bu-
reau voor Bevlogenheid
geeft de organisatiepsycho-
loge trainingen over gezond
werken, vitaliteit en bevlo-
genheid.

„Ik werk graag vanuit de
positieve psychologie”, ver-
telt Mur. „Ik werk al heel
lang als psycholoog, trainer
en adviseur op verschillen-
de gebieden, maar dit on-
derwerp trok me zo erg dat
ik afgelopen jaar besloot om
voor mezelf te beginnen en
me alleen nog maar bezig te
houden met het verhogen

van energie, plezier en pres-
taties bij professionals en
organisaties.”

De onderneemster wordt
met haar Bureau voor Bevlo-
genheid ingehuurd door be-
drijven die verstandig wil-
len omgaan met hoge werk-
druk en continue verande-
ringen. Ze geeft ook

trainingen
aan zelf-
standigen.
„Mijn pro-
gramma’s
voor teams
en profes-
sionals

draaien allemaal om gezond
werken en presteren onder
deze uitdagende omstan-
digheden. Veel professio-
nals willen beter presteren,
energieker werken of meer
voldoening en plezier erva-
ren in hun baan. Bevlogen
mensen, zoals ik dat noem,
presteren beter en stoppen

op tijd om uit te rusten.”
De psychologe baseert

haar trainingen op actuele
theoretische kennis, die ze
blijft bijspijkeren. „Ik volg
heel veel trainingen en cur-
sussen om mijn kennis aan
te vullen. Ik daag mezelf uit
door die opleidingen. Daar-
mee houd ik mijn werk leuk
voor mezelf en blijf ik bevlo-
gen”, lacht ze. 

Mur merkt dat ze als on-
derneemster meer mensen
ontmoet dan toen ze in
loondienst was. „Daarbij
gaat het ook om andere on-
dernemers in dit veld. Mijn

netwerk wordt steeds gro-
ter. Als ik voor een groot tra-
ject gevraagd wordt, dan be-
trek ik hen erbij en omge-
keerd. Dat vind ik gewel-
dig.”

Ze geniet van de vrijheid
die haar eigen onderneming
haar geeft. „Ik vind het
heerlijk om geen concessies
te hoeven doen. Natuurlijk
komt er heel veel op je af als

startende ondernemer
maar voor de dingen waar ik
geen verstand van heb, zoals
de administratie, maak ik
gebruik van bedrijven of an-
deren die dat wel snappen”,
lacht ze. „Ik maakte me
vooraf ook wel zorgen over
mijn inkomen, maar ik ver-
dien inmiddels alweer net
zoveel als toen ik nog in
loondienst was.”

STARTER VAN DE WEEK Trainer en psycholoog Sabine Mur

Energieboost bij burn-out

’Bevlogen mensen
rusten op tijd’

Sabine Mur helpt professionals
bij het „verhogen van energie,
plezier en prestaties”.
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AMSTERDAM • Onderne-
mers gaan weer vaker over
tot de aanschaf van een
nieuwe bedrijfsauto. 

Door het economisch
herstel neemt ook de vraag
naar transport toe. De ver-
kopen van zowel lichte als
zware bedrijfswagens lie-
ten in 2015 dubbele cijfers
zien, net als die van aan-
hangers en opleggers. 

De vraag naar transport
vanuit het bedrijfsleven
kon niet langer worden op-
gevangen met de bestaan-
de capaciteit, aldus RAI
Vereniging, die de cijfers
maandag openbaarde.
Ook is volgens de branche-
organisatie sprake van in-
vesteringen die zo lang
mogelijk zijn uitgesteld. 

Vorig jaar werden 57.707
bestelbusjes en vrachtwa-
gens tot 3500 kilo ver-
kocht, 11% meer dan in
2014. De verkoop van
zwaardere vrachtwagens
nam met 28% toe tot 14.111
stuks, volgens RAI Vereni-
ging niet eens een uitzon-
derlijke opvering.

De verkoop van lichte
aanhangwagens nam met
10% toe (17.299). Er werden
13.359 zware aanhangers
en opleggers verkocht
(+22%).

Bedrijfsauto
weer in trek

bekend in Duitsland en En-
geland. ,,Iemand moest de
markt hier openbreken om
bedrijven en particulieren
die de kosten van een advo-
caat niet kunnen of willen
dragen meer toegang te ge-
ven tot het recht. Maar voor
procesfinanciering moet je
expertise, een lange adem
en flink wat startkapitaal
hebben.”

Vader en dochter zijn bei-
den gespecialiseerd in on-
dernemersrecht. „Mijn va-
der wilde altijd al op zijn 60e
stoppen omdat hij nog een
paar jaar iets anders wilde
doen. En ik was in die tijd
ook op zoek naar iets
nieuws.” 

Inmiddels hebben vader
en dochter vijftien man in

door Jessica Numann

BREDA • Toen Sara Liesker
en vader Chris allebei uit
de advocatuur stapten,
ontstond al pratend het
idee voor Liesker Proces-
financiering. 

Hun concept biedt ieder-
een de kans je recht te krij-
gen ook al ontbreken daar-
voor de middelen, legt Sara
uit: „Wij investeren in kans-
rijke claims van minimaal
€150.000 die nog openliggen
vanwege te hoge proceskos-
ten. Het financiële risico is
voor ons, wij nemen alle
kosten op ons. Bij winst de-
len wij mee in de op-
brengst.” 

Tot hun oprichting in 2011
was dit concept nog vooral

dienst, allen voormalige
rechters en advocaten. Het
gaat goed met Liesker Pro-
cesfinanciering, zo goed
zelfs dat er meer kapitaal
nodig was om het oplopen-
de aantal aanvragen te kun-
nen bekostigen. Via een
crowdfundingcampagne
haalden ze in oktober bin-
nen een halve dag €600.000
op voor verdere groei. 

Sinds vorig jaar zijn ook

andere partijen in deze
markt gestapt, waarvan de
meerderheid zich op uit-
sluitend groepsclaims richt.
Volgens Sara is dat tot op he-
den geen probleem geble-
ken: „Wij doen veel meer,
dus hebben nog weinig last
van deze concurrentie.”

SOCIALE ZAKEN Vader en dochter Liesker innoveren advocatuur

’Iedereen kans
recht te krijgen’ 

Sara en Chris Liesker braken
een nieuwe markt open.
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