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Jonge talenten: wie zijn ze? Wat willen ze en waar werken ze?

JUDITH HOOGE VENTERINK
Wat voor werk doe je als advocaat in de verzekeringsbranche?
“Wij hebben drie specialismen. Dat is ten eerste een adviestak.
Als er een grote schade is en de verzekerde heeft overleg met de
verzekeraar, zijn wij soms betrokken op de achtergrond om de
verzekerde te adviseren. Ten tweede hebben we de procestak, die
in actie kan komen als een verzekeraar niet uit wil keren en we er
een zaak van maken. Ten derde hebben we nog een preventietak.
Dan doen we bijvoorbeeld De Brandzekerheidsscan, waarbij we
ter preventie kijken naar de brandtechnische aspecten van het
pand in combinatie met de polisvoorwaarden die van toepassing
zijn. Wij focussen ons vooral op de kant van de verzekerde.”
Je zit ook in het nieuwe bestuur van Young InSurance. Waarom ben je dat gaan doen?
Hoe ben je in de branche terechtgekomen?
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