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Over Christine Kehrer-Bot
Christine Kehrer-Bot is advocaat bij AKD. Ze richt zich volledig op het
arbeidsrecht in de meest brede zin. Ze adviseert, procedeert en onderhandelt
over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die
van statutair bestuurders), arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele
arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.
Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’.
Het oerwoud aan wet- en regelgeving hierover is lastig te doorgronden en heeft
vaak grote financiële gevolgen. Daarom adviseert ze (internationale) grote en
kleine werkgevers over civiele rechten en verplichtingen. Hierbij betrekt zij ook
de daaraan gekoppelde socialezekerheidsaspecten.
Christine is docent bij de Erasmus School of Law (ESL), het Instituut voor
Arbeidsrecht (IVA) en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Ook
publiceert ze regelmatig. Ze is annotator voor de JAR, is medeauteur van Sdu
Arbeidsrecht Artikelsgewijs en zit in de redactie van het tijdschrift ArbeidsRecht.
Christine heeft brede juridische kennis en ervaring, doordat ze haar werk bij
AKD zoals gezegd combineert met het docentschap, met publiceren en met
redactiewerk. Vanuit deze achtergrond heeft Christine geleerd om informatie en
argumenten te analyseren en in de juiste context te plaatsen. Als advocaat
brengt zij deze kennis en vaardigheden in de praktijk. Die combinatie spreekt
haar aan.
Met een cliënt probeert Christine altijd eerst op zoek te gaan naar de feiten en
het werkelijke probleem te doorgronden. Daarin ligt immers vaak de sleutel voor
de oplossing. Daarbij is het essentieel om het gesprek aan te gaan met de cliënt,
maar ook met de wederpartij. En als dat nodig is in een procedure, probeert
Christine de rechter te overtuigen van de standpunten van haar cliënt.
In haar werk geniet Christine van het strategisch denken en het in elkaar passen
van de juridische puzzelstukjes. Hierbij zoekt ze altijd naar de menselijke maat.
Voor haar is toewerken naar een bevredigend resultaat belangrijker dan het
winnen van een procedure. Christine is blij als haar cliënt tevreden is en haar
niet meer nodig heeft.
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