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Brenda Oonk wil na Ietselschade
mensen regiel teruq geven---~
HEERDE - "De hoogte van de let-
selschade is niet het belangrijkste.
Mensen willen hun leven weerzo
snel mogelijk oppakken, weer zelf
de regie over hun leven in handen
nemen. En het is fantastisch om
daar een bijdrage aan te kunnen Ie-
veren", Dat zegt IDI. Brenda Oonk,
na .een jarenlange werkkring als
letselschade jurist, nu zelfstandig
ondememer met-Regie, letselscha-
de en coaching'.
De- stap om als zelfstandige te
starten heeft alles te maken met
wat haar het meest fascineert in
haar yak: de rechtstreekse om-
gang met mensen. Brenda is sinds
1999 letselschade jurist en heeft
bij verschillende werkgevers veel
ervaring en een groot netwerk op-
gebouwd. Haar ervaring: letsel,
in welke vorm ook, grijpt diep in
in je totale leven. "Je bent opeens
beperkt, bent de regie over je leven
kwijt en afhankelijk geworden. Het
gaat daarbij niet altijd om zwaar let-
sel, elk letsel dat rriensen oplopen
in het verkeer, in hun werkkring
beperkt hen in het leven dat ze dan
toe hadden en dat is heel ingrijpend.
Met mijn juridische deskundigheid
kan ik mensen weer op weg helpen
om zelf weer de regie over hun le-
yen te krijgen", legt de in Heerde
opgegroeide Brenda Oonk uit. Aan
de Elburgerweg kan ze beschikken
over een royaal kantoor met aIle di-
gitale mogelijkheden vannu. Tach'
gaat Brenda vee1 op stap: "Ik wil
de mensen opzoeken in hun eigen
omgeving, dat is vertrouwd. Daar
ligt de basis vOOJeen goede rela-
tie", legt ze uit. Want letselschade
mag dan veel juridische haken en
ogen hebben, haar ervaring is dat
je vooral moet zoeken naar oplos-
singen. 'Je moetje verdiepen in het
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leven van je clien-
ten. Hoe -was dat
voor het ongeval?
Wat kunnen ze nu
nog? Wat -had hij
of zij kunnen doen
als het ongeval niet
was gebeurd? Dat
is de basis voor het
uiteindelijke resul-
taat van de onder-
handelingen. En
mijn ervaring is dat
dat de beste aanpak
is in het overleg
met verzekeraars.
Want 95% van de
gevallen van letsel-
schade worden in
overleg en buiten
de rechter om op-
gelost", verwoordt
ze de basis van
haar werkwijze.
Waarmee dan met-
een het imago van
snelle advocaten
die gaan voor het
grote geld, achter-
haald is. - Brenda
lacht als dat beeld
over tafel gaat, ge-
voed door Ameri-
kaanse praktijken.
"Nee, zo werkt
het niet. Het men-
selijke verhaal en
vertrouwen zijn veel belangrijker",
benadrukt ze. Brenda Oonk richt
zich zowel opnieuwe gevallen van
letselschade maar ook mensen die
ontevreden zijn over de afhande-
ling van letselschade kunnen een
beroep op haar doen. De digitale
wereld geeft daarbij alle mogelijk-
heden. "Natuurlijk zijn er vooral de
persoonlijke contacten. Maar clien-

ten kunnen inloggen op mijn web-
site en zo het hele proces volgen en
over aIle documenten beschikken.
Het hele proces is daardoor voor
de -mensen heel transparant", legt
ze uit. Voor meer informatie over
Regie, letselschade & coaching kan
men contact opnemen met Brenda

- Oonk, teL 0578-618788 of via de
website www.regie-letschade.nl. .
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