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11 DEC 2018

Topadvocaten gespecialiseerd in Arbeidsrecht en
medezeggenschap

Voor de verkiezing  benaderde Zorgvisie 366 advocaten van 89 kantoren persoonlijk per e-mail. Een oproep tot deelname op de

website leidde tot meer aanmeldingen. Uiteindelijk stonden 413 advocaten op de geschoonde verzendlijst, van wie 166 hun stem

hebben uitgebracht. Deze advocaten zijn afkomstig van 36 kantoren. Vorig jaar stemden 114 advocaten van 25 kantoren. Op 14

december wordt bekendgemaakt wie dit jaar algeheel winnaar is. In de aanloop naar deze bekendmaking onthult Zorgvisie elke dag

een categoriewinnaar.

Winnaar Arbeidsrecht en medezeggenschap

Ruud van der Mark werkt al sinds 1984 als advocaat/partner bij KBS advocaten. Hij ziet

steeds vaker dat de raad van bestuur van een instelling klem zit tussen het belang van de

werknemer om te worden beschermd tegen ontslag en het belang van patiënten en

cliënten bij goede en veilige zorg. ‘Een zorginstelling is wettelijk (WKKGZ) verplicht goede

en veilige zorg te verlenen. Als de kwaliteit van de zorg of de patiëntveiligheid gevaar loopt

moet worden ingegrepen, anders tre� de IGJ maatregelen. Maar de Wet werk en zekerheid

stelt meer en zwaardere eisen aan ontslag.’

Balanceren tussen verschillende belangen

RAPPORT

Bij de jaarlijkse verkiezing Topadvocaten Gezondheidszorg kiezen advocaten ook wie in een bepaald rechtsgebied

uitblinkt. Dit jaar is Ruud van der Mark van KBS advocaten de favoriet voor zaken op het gebied van Arbeidsrecht en

medezeggenschap.
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Sector:

Soort:

Van der Mark gee� een aantal voorbeelden van de voorwaarden die de wet stelt. ‘Geen ontslag bij disfunctioneren als niet eerst een

verbetertraject is doorlopen. Geen ontslag bij structurele samenwerkingsproblemen, als niet eerst is geprobeerd die problemen op te

lossen. Evenmin als de zorgverlener erin slaagt te bewijzen dat de oorzaak niet (alleen) bij hem of haar ligt. Geen ontslag voor de

zorgverlener die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag – bijvoorbeeld een demente oudere mishandelt of “winkelt” in

de voorraadkast van de instelling – als dit ernstig verwijtbaar handelen wordt betwist en niet kan worden bewezen. Het balanceren

tussen het belang van werknemers, het belang van patiënten en cliënten, en het belang van instellingen met hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid maakt het arbeidsrecht in de zorg tot iets bijzonders dat mij – na meer dan 35 jaar  – nog steeds boeit en

uitdaagt.’

Genomineerden in negen categorieën

Tijdens een nominatieronde konden de advocaten elkaar nomineren voor een of meerdere categorieën: 1. Medisch tuchtrecht; 2.

Privacy en beroepsgeheim; 3. Regulatory; 4. Mededinging; 5. IT-recht; 6. Aanbesteding en Zorginkoop; 7. Arbeidsrecht en

Medezeggenschap; 8. Ondernemingsrecht en 9. Zorgvastgoed. 

In totaal zijn er 261 nominaties geweest voor 170 advocaten. 

Gemiddeld stonden per categorie 29 namen op de shortlist. In de tweede ronde konden de advocaten hun stemmen uitbrengen op

de genomineerden. Per categorie mochten drie namen worden genoemd, waarvan maximaal een van het eigen kantoor. Stemmen

op zichzelf was niet toegestaan.

Categorie Arbeidsrecht en medezeggenschap

Er blij� genoeg werk aan de winkel voor arbeidsrechtadvocaten in de zorg. Behalve de door categoriewinnaar Ruud van der Mark

geschetste kwesties zijn er kwesties als: mogen zorginstellingen arbeidsvoorwaarden van hun werknemers eenzijdig aanpassen of

hun medewerkers lager inschalen? En ook op het gebied van cliëntenrechten speelt er genoeg. Advocaten in de gezondheidszorg

wijzen deze tien collega’s aan als dé specialisten in het rechtsgebied Arbeidsrecht en medezeggenschap.

1 Ruud van der Mark KBS advocaten 51

2 Willemien Bischot Van Doorne 45

3 Inge de Laat Rutgers & Posch 44

4 Klaas Meersma AKD 29

5 Dirk Jan Rutgers Rutgers & Posch 26

6 Hester Tonino Pot Jonker Advocaten 23

7 Frans Landstra Hanze Advocaat 22

8 Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten 21

9 Merel Goldschmidt Rutgers & Posch 20

9 Hermine Voûte Loyens & Loeff 20

10 Tom van Malssen Dirkzwager 19
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