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Over Conny Staudt
Conny Staudt is partner bij AKD. Zij is sinds 1996 advocaat en heeft zich vanaf
dag 1 gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Tijdens haar loopbaan heeft zij bij
verschillende grote kantoren gewerkt. Conny richt zich voornamelijk op het
internationale arbeidsrecht, grensoverschrijdend werken en flexibele arbeid. Een
speciale tak van sport binnen het arbeidsrecht. Nationaal en internationaal
uitzenden, detacheren en payrollen hebben de laatste jaren een enorme
toevlucht genomen en specifieke wet- en regelgeving is hier van toepassing,
waarbij het Europese recht een grote invloed heeft. In de wirwar van regels is
het dan prettig om kennis van zaken te hebben.
Kennis van het nationale arbeidsrecht blijft van groot belang, ook bij
internationale kwesties. Of het nu individueel ontslagrecht, reorganisaties,
overgang van ondernemingen (waaronder begrepen out-/insourcing), cao-recht
en concurrentie- en geheimhoudingsbedingen is, Conny heeft in de afgelopen 25
jaar allerlei situaties zien voorbij komen en nog iedere dag doet zich een nieuwe
situatie voor waardoor zij nog telkens vernieuwing ervaart in haar vak en een
enorme passie voor het arbeidsrecht heeft en blijft houden.
Klanten typeren Conny als betrokken, pragmatisch en doortastend. Ze weet
moeilijke juridische zaken in een begrijpelijke taal uit te leggen zonder uitvoerige
adviezen. To the point.
Conny geeft ook lezingen bij klanten. Toegespitst op de klant een specifiek
onderwerp behandelen en ingaan op concrete vragen en situaties om zo een
toegevoegde waarde te kunnen hebben. In 2019 behaalde zij de post HBO
opleiding Coaching Practitioner. Hierdoor is ze in staat om naast haar juridische
kennis haar klanten te begeleiden vanuit een ander perspectief wat, zo is
inmiddels gebleken, een grote toegevoegde waarde kan hebben.
Conny was al eerder van 2002 tot 2008 werkzaam binnen de arbeidsrechtpraktijk
van AKD en is in november 2020 teruggekeerd als partner.
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