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Nieuwjaarswensen van onze voorzitter
’’Goede voornemens zijn een stellage. Je kunt er niet
in wonen. Je dient het aan te kleden met goede
daden.’’ Dit citaat heb ik ooit ergens gelezen en
sindsdien is het in mijn geheugen gebleven.
Het jaar 2018 heeft inmiddels zijn intrede gedaan.
Allereerst wil ik u dan ook, namens het bestuur en alle
medewerkers van Stichting Wetswinkel Twente, het
beste toewensen voor het nieuwe jaar! Sinds de
bestuursoverdracht zijn wij het afgelopen jaar druk
bezig geweest met allerlei zaken binnen Stichting
Wetswinkel Twente. Wij hebben ons onder meer
beziggehouden met het werven van nieuwe
medewerkers. Afgelopen september hadden wij nog
maar acht medewerkers, omdat veel medewerkers
(in verband met het afronden van hun studie)
stopten met hun medewerkerschap bij Stichting
Wetswinkel Twente. Inmiddels hebben wij alweer
negentien medewerkers! Daarnaast zijn wij in het jaar
2017 nieuwe samenwerkingen aangegaan en
hebben wij de medewerkershandleiding grondig
aangepast.
Ook
hebben
wij
een
lezing
georganiseerd bij één van onze samenwerkingen,
waarover de activiteitencommissie in deze
nieuwsbrief meer zal vertellen.
Kortom, in het jaar 2017 hebben wij (mede dankzij
onze samenwerkingen en medewerkers) het goede
werk van onze voorgangers kunnen voortzetten en
wij hopen dit nog lang te kunnen doen!

PR-commissie
Hallo! Wij zijn Laura, Eline, Pascal en Sam. Samen
vormen wij de nieuwe PR-commissie. Deze commissie
heeft als taak de naamsbekendheid van Stichting
Wetswinkel Twente te verbeteren en te vergroten. Dit
doen wij door middel van deze nieuwsbrief,
Facebook, LinkedIn en onze column in Hallo Almelo.
Wij verrichten deze taak allemaal onder leiding van
Özge, die als bestuursverantwoordelijke in de prcommissie zit. Wij zijn van plan om ons dit jaar nóg
meer in te zetten om meer naamsbekendheid voor
Stichting Wetswinkel Twente te verwerven.
Laura is verantwoordelijk voor onze sociale media
aanwezigheid. Zo plaatst zij enkele keren in de week
een bericht op onze Facebookpagina en houdt zij
verder de social media pagina’s actueel.
Eline is verantwoordelijk voor de column die
medewerkers één keer per maand schrijven voor het
huis-aan-huisblad Hallo Almelo.

website Wetswinkel Twente

Facebook Wetswinkel Twente

In deze column proberen wij een zo groot mogelijke
doelgroep aan te spreken. In elke column komt een
juridisch onderwerp aan bod waar de meeste
mensen wel eens te maken mee zouden kunnen
krijgen.
Als laatste zijn Pascal en Sam verantwoordelijk voor
het samenstellen van deze nieuwsbrief. Met deze
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van
wat er speelt binnen de Stichting Wetswinkel Twente.

Lezing Bosch & Berg
Op 20 november werden de medewerkers van
Stichting Wetswinkel Twente verwelkomd op het
kantoor van Bosch & Berg in Borne door advocaten
Kora Pasveer en Elke Boersma. Zij verzorgden een
lezing over de advocatenopleiding en de praktijk
van de letselschade advocatuur. Verder nam de
voormalig penningmeester van Stichting Wetswinkel
Twente, Yunus Kangus, ook nog het woord om te
vertellen over zijn stage bij Bosch & Berg.
De weg naar de advocatuur
Mevrouw mr. Pasveer en mevrouw mr. Boersma
legden uit waarom zij er überhaupt voor hebben
gekozen om advocaat te worden en waarom zij
specifiek gekozen hebben voor de specialisatie van
letselschade advocatuur. Daarna gingen zij in op
de praktische aspecten van de beroepsopleiding
tot advocaat. Ze vertelden onder andere dat de
gehele rechtenopleiding eigenlijk nog eens
dunnetjes over wordt gedaan en over de
begeleiding door de patroon. Daarnaast gaven ze
aan dat wij als studenten goed moeten rondkijken
voordat we een kantoor of rechtsgebied kiezen, om
zo zeker te weten of een kantoor of rechtsgebied
wel bij je past. Maar ondanks dit werden wij er wel
op gewezen dat een keuze nooit echt definitief is;
mevrouw mr. Pasveer en mevrouw mr. Boersma
begonnen namelijk niet in de letselschade. De
boodschap die zij ons meegaven was dat je de
keuze voor de beroepsopleiding tot advocaat
goed moet voorbereiden, maar als na verloop van
tijd blijkt dat dit niet de juiste was, je daar niet aan
vast hoeft te blijven zitten.
Dagelijkse praktijk van een letselschadeadvocaat
De praktijk werd geïllustreerd met voorbeelden van
verschillende zaken die voorkomen bij Bosch & Berg.

NIEUWSBRIEF WETSWINKEL
TWENTE

PAGINA 2

Een punt dat door beide advocaten werd
benadrukt was dat er een mate van sociaal
inlevingsvermogen nodig is binnen de letselschade
advocatuur.
Dit inlevingsvermogen werd
uitgelegd door ons mee te nemen in de
verschillende stappen die zij doorlopen bij de
behandeling van een dossier. Zij kaartten hierbij
ook aan dat in sommige gevallen de cliënt zelf je
grootste vijand kan zijn. Voortbouwend op dit
thema kregen wij ook tips over hoe wij om kunnen
gaan met cliënten binnen de Stichting Wetswinkel
Twente. Zo kunnen wij bijvoorbeeld geen gouden
bergen beloven aan cliënten (hoe sympathiek hij
of zij ook mag zijn); dit kan namelijk alleen maar
leiden tot teleurstelling door gebroken beloftes.
Stage bij Bosch & Berg
Tot slot nam Yunus het woord en vertelde hij over
zijn ervaringen als stagiair bij Bosch & Berg. Hij gaf
aan wat zijn werkzaamheden binnen het
advocatenkantoor zijn, zoals het helpen bij het
opstellen van een schadestaat. Daarnaast gaf hij
de waarschuwing dat je niet te goedgelovig moet
zijn tegenover cliënten. Tenslotte maakte Yunus
ons warm om Bosch & Berg zelf te benaderen voor
bijvoorbeeld een stageplek.

Deze succesvolle avond werd afgesloten met een
drankje en een hapje.
Namens alle medewerkers willen wij Bosch & Berg
en in het bijzonder Kora, Elke en Yunus via deze
weg nogmaals bedanken voor de interessante en
leerzame avond die zij hebben verzorgd. Door de
passie voor jullie vak en mooie praktijkvoorbeelden
hebben jullie een goed en levendig beeld
geschetst van de advocatenpraktijk.

Nieuwe flyer en folder
In oktober hebben wij nieuwe flyers laten drukken,
waarop alle huidige samenwerkingen vermeld
staan. Deze flyers zijn in dezelfde maand door alle
medewerkers rondgebracht en uitgedeeld in hun
eigen buurt (Enschede, Almelo en omstreken),
met het doel om meer naamsbekendheid voor
Stichting Wetswinkel Twente te krijgen. Wij zijn van
plan om medio januari opnieuw flyers te laten
drukken en een flyerronde in te plannen.

In januari worden er tevens nieuwe folders gedrukt.
Deze folders worden tijdens de spreekuren in de
wachtkamers gelegd, zodat cliënten alvast kennis
kunnen maken met de werkwijze van Stichting
Wetswinkel Twente. Ook op deze folders staan alle
huidige samenwerkingen vermeld.

Planning
Als bestuur van Stichting Wetswinkel Twente
hebben wij nog een aantal doelen die wij in het
jaar 2018 willen verwezenlijken.
Ten eerste willen wij dit jaar een subsidieaanvraag
indienen bij de gemeentes Almelo en Enschede.
De subsidieaanvraag van onze voorgangers is
afgewezen, maar onder het motto ‘de aanhouder
wint’ zijn wij toch vastberaden om opnieuw een
poging te wagen.
Ten tweede zullen wij dit jaar ook actiever zijn op
onze website en op onze Facebookpagina. Als
voorzitter ben ik voornemens om maandelijks een
blog (die door één van onze samenwerkingen
wordt geschreven) te plaatsen op de website,
onder het kopje ‘Nieuws’. Maandelijks schrijven
onze medewerkers een column voor het huis-aanhuisblad Hallo…Almelo! Deze columns zal ik ook
maandelijks op de website plaatsen. Afgelopen
december ben ik hier al aan begonnen en zal dit
tot het einde van mijn bestuursjaar blijven doen.
Tot slot gaan wij dit jaar werken met algemene
voorwaarden. Voorheen hebben wij altijd gewerkt
met
de
welbekende
‘exoneratieclausule’
waarmee wij onze aansprakelijkheid enigszins
probeerden te beperken. Door de nieuwe
werkwijze met de algemene voorwaarden kunnen
wij ons beter aan de voorkant indekken tegen
eventuele
aansprakelijkheidskwesties.
De
algemene voorwaarden zijn te raadplegen via
onze website. De voornoemde punten zijn in
hoofdlijnen onze doelen voor het jaar 2018. Het ziet
ernaar uit dat ons veel te wachten staat in het
nieuwe jaar. Wij kijken dan ook uit naar een
voorspoedig en gezond jaar met een prettige
voortzetting van onze relaties met al onze
samenwerkingen en medewerkers!

Agenda
Datum:
Januari 2018
Februari 2018
Februari 2018

Column in Hallo Almelo
Lezing bij een
samenwerking
Informele activiteit voor de
medewerkers

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur en de PR-commissie
Stichting Wetswinkel Twente

