
Lezing Eillert & van Lammeren 

Om een link te kunnen leggen met de 

arbeidsrechtelijke zaken die wij bij de 

Wetswinkel behandelen, is eerst een 

voorstelronde gehouden waarbij iedereen over 

een arbeidsrechtelijke zaak, die hem of haar bij 

is gebleven, vertelde. Dit waren allemaal zeer 

verschillende zaken, van mondelinge 

toezeggingen tot bonusregelingen en 

beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Toch 

stond in vrijwel alle zaken het loon of een 

(gebrek aan) betaling centraal. Het is dan ook 

niet voor niets dat het loon de belangrijkste 

arbeidsvoorwaarde is bij het sluiten van een 

arbeidsovereenkomst.  

 

Het arbeidsrecht is zeer uitgebreid geregeld, 

zowel in Titel 10 van Boek 7 BW als in talloze 

andere regelingen. Dit komt mede doordat 

bijna iedereen er wel mee te maken heeft of 

krijgt. Het is dan ook niet vreemd dat zich 

binnen dit omvangrijke rechtsgebied veel 

conflicten voordoen. Ook binnen de 

Wetswinkel merken wij dat het een belangrijk 

rechtsgebied is, zo gingen in het eerste 

kwartaal van 2018 30% van de vragen van onze 

cliënten over het arbeidsrecht.  

 

Tijdens de lezing heeft mr. Van Lammeren ons 

verteld over allerlei aspecten van het 

arbeidsrecht. Het was een zeer interessante 

avond, waarvan wij allemaal veel geleerd 

hebben. Via deze weg willen wij mr. Van 

Lammeren nogmaals bedanken voor het 

verzorgen van deze interessante lezing! 
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 Op maandagavond 19 maart 2018 heeft de 

activiteitencommissie van Stichting Wetswinkel 

Twente samen met Eillert & Van Lammeren 

Advocaten een lezing georganiseerd. Deze lezing 

werd verzorgd door mr. Van Lammeren en ging 

over het arbeidsrecht.  

 

Subsidieaanvraag 
 Zoals u misschien weet is Stichting Wetswinkel 

Twente al meer dan een jaar bezig met het 

verkrijgen van een subsidie, om zo het 

voortbestaan van de stichting zeker te stellen. 

Helaas is dit niet in eerste instantie bij de 

gemeente Enschede gelukt. Ook de 

bezwaarprocedure heeft niet tot het gewenste 

resultaat geleid. Dit jaar hebben wij navraag 

gedaan bij de gemeente Almelo of wij daar een 

kans maken. Gemeente Almelo maakte ons al 

snel duidelijk dat er weinig geld beschikbaar was 

en gaf hiermee aan dat er een relatief kleine 

kans van slagen is.  

Wij zijn daarom verder gaan kijken dan de 

gemeentes, en kwamen wij al snel bij de 

provincie Overijssel terecht. Het lijkt erop dat 

onze kans van slagen hier veel hoger ligt. Om 

deze reden zijn wij ook druk bezig met een 

aanvraag bij de provincie. Wij hopen dat wij het 

voortbestaan van Stichting Wetswinkel Twente 

uiteindelijk kunnen garanderen. 

 

Zijn er nog dingen waarop u ons wilt wijzen bij 

deze aanvraag? Laat het ons weten via 

info@wetswinkeltwente.nl. 
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Op 18 februari 2018 zijn wij met de medewerkers 

van Stichting Wetswinkel Twente verschillende 

‘escape rooms’ ingedoken. Deze escape rooms 

zijn onderdeel van het café Central Park in 

Enschede (Let’s Escape). Tijdens de avond 

werden wij opgedeeld in drie groepen en elke 

groep werd opgesloten in een kamer met een 

eigen thema. Door het oplossen van 

verschillende puzzels moesten wij binnen een uur 

proberen de kamer te ontsnappen.  

Eén kamer was gebaseerd op het boek “Reis om 

de wereld in 80 dagen”. Hier werden de 

medewerkers puzzelend meegenomen over de 

hele wereld, o.a. door Rusland, China en 

Australië. Een andere kamer stond in het thema 

van een bekend nummer van David Bowie; 

“Ground Control to Major Tom” (Space Oddity). 

De medewerkers zaten vast op Mars en moesten 

door het oplossen van ruimtepuzzels proberen 

terug te keren naar de aarde. Ten slotte was er 

een kamer met het thema “Las Vegas”. Om uit 

deze kamer te ontsnappen moesten 

medewerkers met behulp van achtergelaten 

souvenirs van bekende personen codes kraken.  

 

Tot grote schaamte van Stichting Wetswinkel 

Twente was er maar één groep die wist te 

ontsnappen. Deze groep legde, met nog twee 

minuten op de klok, de reis om de wereld in 80 

dagen af. Hierop ging de deur open en was dit 

team als eerste en enige vrij. De tweede groep 

dwaalde af en was verloren in ruimte, waardoor 

zij van buitenaf gered moesten worden. De 

derde groep lukte het niet om aan de 

verleidingen van Las Vegas te ontsnappen en 

had dus ook hulp nodig.  

 

Ondanks dat het ‘escape-gedeelte’ van de 

avond niet erg succesvol was, kunnen wij 

zeggen dat de avond daarentegen qua 

gezelligheid en teambuilding een daverend 

succes was. Met de ervaring van een reis om de 

wereld, een ruimtereis en Las Vegas daalden wij 

weer af naar het café Central Park. Hier werden 

wij ontvangen met een hapje en een drankje. 

Informele activiteit 

idee om een agenda met komende evenementen op te nemen. 

Evenementen kunnen deadlines voor projecten, vakantiedagen, 

evenementen van Personeelszaken en sociale of morele gebeurtenissen 

zijn. 

 

Vrije dagen 2 jan. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden open inschrijving 3-31 jan. 

Netwerkupgrade (netwerk niet bereikbaar) 27 jan. 

Hoofdstraat project: deadline voorstel 1 maart 

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 17 mei 

Vrije dag 29 mei 

Vrije dag 4 juli 

Bedrijfsuitje 22 juli 

 

Agenda  

Datum:   

April 2018                Column in Hallo Almelo 

April 2018               Lezing Suwijn Notarissen  

Mei 2018  Column in Hallo Almelo 

Juli 2018                       Afscheidsborrel bestuur 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur en de PR-commissie 

 

Stichting Wetswinkel Twente 

 

Na het bespreken van onze ervaringen in de 

verschillende kamers kwam de avond 

langzamerhand ten einde en ging iedereen 

weer naar huis.  

Al met al kan worden gezegd dat de informele 

activiteit een groot succes was en zeker voor 

herhaling vatbaar is. Gelukkig hebben wij de 

foto’s nog. 

 

 

Heeft u vragen over de nieuwsbrief of zijn er 

onderwerpen die u graag wilt zien in de 

nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar  

pr-commissie@stichtingwetswinkeltwente.nl 

 

Onze Facebookpagina heeft 
in totaal 534 ‘vind-ik-leuks’ en 

een gemiddeld bereik van 
213 personen per bericht. 

De peildatum van de ‘vind-ik-leuks’ is 31 maart. Het 

gemiddelde is genomen over de periode van 1 maart 

2018 tot en met 31 maart 2018. 

mailto:kwaliteitscommissie@stichtingwetswinkeltwente.nl

