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Gommer & Partners Pensioen Advocaten ondersteunt Lexicon Consultants
TILBURG/EEMNES- Gommer & Partners gaat Lexicon Consultants exclusief
ondersteunen. Theo Gommer geeft leiding aan Gommer & Partners Pensioen Advocaten
vanuit Tilburg en Rick van de Gronden geeft leiding aan Lexicon Consultants vanuit
Eemnes.
Theo Gommer is oprichter van Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Theo is ook
verbonden als partner aan de &Gommer Pensions Group. Hij treedt op als inleider/docent
en publiceert in (wetenschappelijke) vaktijdschriften en kranten. Ook schrijft hij
maandelijks voor De Telegraaf, voor Ondernemend Nederland en www.balieplus.nl.
Rick van de Gronden is ondernemer en oprichter van Lexicon Consultants. Rick heeft
langjarige ervaring in de financiële sector. In de volle overtuiging dat het naast de cijfers
juist om mensen gaat, heeft Rick de stap gezet om met Lexicon Consultants, de daarbij
aangesloten partners en specialisten om het bedrijfsleven te ontzorgen; daar waar een
voortdurende uitdaging ligt: op het vlak van human capital en continuïteit.
Met de uitbreiding van de externe partners voor Lexicon Consultants kan het
Nederlandse bedrijfsleven in optima forma ondersteunt worden in
continuïteitsvraagstukken op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Enerzijds ontzorging op HR
vraagstukken zoals strategische personeelsplanning, advies & communicatie over
arbeidsvoorwaarden en anderzijds dus Pensioen Advocatuur.
In deze tijd van snelle veranderingen als gevolg van disruptieve bedrijfsmodellen, de
kortere levenscycli van bedrijven, multi-generatie vraagstukken, employability en
duurzame inzetbaarheid liggen er genoeg HRM én arbeidsvoorwaardelijke uitdagingen,
juist ook in het Midden en Klein Bedrijf (tot 250 werknemers). Daarbovenop komt ook
nog eens de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
Kortom, werknemers maken het mogelijk om de omzetdoelstelling van de onderneming
te behalen. Dan rijst de vraag: hoe slaag je er als organisatie dan in om de werknemers
die je nodig hebt aan je te binden, terwijl je de continuïteit van de onderneming niet uit
het oog verliest.
Op dát snijvlak wil het partnerschap tussen Lexicon Consultants en Gommer &
Partners Pensioen Advocaten waarde toevoegen.
Gommer & Partners Pensioen Advocaten is volledig gericht op het oplossen van
pensioenvraagstukken. Daarbij worden civiel-juridische, maar zeker ook fiscale,
actuariële en verzekeringstechnische aspecten betrokken. Veelvuldig worden de
advocaten van Gommer & Partners ingeschakeld in het traject van aangaan en opstellen

van pensioenregelingen en de bijbehorende documenten. Maar ook bij wijziging van de
arbeidsvoorwaarde pensioen, bij een overgang van een onderneming en bij ontslag.
Mede hierdoor beschikken zij over ruime kennis van zaken, die het mogelijk maakt snel
te signaleren en oplossingen aan te dragen. Mocht het tot procederen komen dan
verzorgen zij dit volledig. De advocaten van Gommer & Partners zijn dé
pensioenadvocaten, kennen de pensioenmaterie door en door en zijn absolute topadvocaten.
Lexicon Consultants helpt werkgevers met het aandacht geven aan het menselijk kapitaal
binnen de onderneming door het bieden van HR Solutions en advies & communicatie over
arbeidsvoorwaarden. Het doel? Continuïteit! Door aandacht te geven wordt de binding
tussen werkgever en werknemer verstevigd. Een goede werknemer behouden kan
tenslotte stukken goedkoper uitpakken dan een goede nieuwe werknemer verwerven.
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