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St gast

Al jarenlang is Francie Peters werkzaam in de letselschademarkt. Zij 
introduceerde onder meer de herstelcoach in de letselschaderegeling. 
Wat doet de nieuwe directeur van het ExpertiseBureau in het weekend?

Wat is je achtergrond? 
Ik werd in 1968 naast de Kuip geboren 
(en ja, fanatiek aanhanger). Met mijn 
zus groeide ik op in de Alblasserwaard 
en later in Zevenbergen.  Nadat ik op 
mijn achttiende het ouderlijk huis ver-
liet, ben ik achttien keer verhuisd. In 
bijna alle uithoeken van het land heb ik 
gewoond: Maastricht, Groningen en 
Middelburg. Nu is de cirkel rond en 
woon ik al weer dertien jaar met veel 
plezier in het centrum van Rotterdam.

Voor welk beroep voorbestemd?
Met mijn familiehistorie (mijn opa was 
botenbaas bij een stuwadoorsbedrijf en 
mijn vader cargadoor) lag het voor de 
hand ook iets in de scheepvaart te gaan 
doen. En lange tijd lag ik ook op die 
koers. Ik studeerde Maritiem Recht in 
Southampton en mijn eerste werkgever 
was een makelaar in scheepsverzeke-
ringen. Bijna was ik dispacheur gewor-
den, maar dat aanbod kwam te laat. Ik 
had net een andere baan aanvaard. 

Met welk dier voel je je het 
meest verbonden en waarom?
Een dolfijn! Intelligent, sociaal en crea-
tief, dat zijn kwaliteiten die ik mooi vind.

Facebook, LinkedIn, Twitter?
Het nut van LinkedIn heeft zich dit jaar 
absoluut bewezen: al mijn zakelijke 
contacten zijn met me ‘meeverhuisd’. 
Facebook doe ik sinds kort. Leuk, al 
check ik niet elke dag alle berichten. 

Favoriete vervoermiddel?
In de stad een omafiets en daarbuiten 
mijn cabrio!

Laatst bijgewoonde massaevene-
ment?
North Sea Jazz afgelopen zomer, een 

geweldig evenement, waar je altijd ver-
rast wordt. Dit jaar waren we 5 minu-
ten binnen en toen ging het dak er al af 
bij een optreden van Charlie Wilson. 
Who? Ja, dat dachten wij ook!

Meest bijzondere hobby?
Ik ben geregistreerd vinoloog en geef 
in mijn vrije tijd af en toe wijnwork-
shops. Met andere vinologen zit ik in 
een proefclub en een lunchclub, wat 
mij betreft de ideale manier om te le-
ren en genieten tegelijkertijd.

Waar mogen ze je ’s nachts voor 
wakker maken?
Mijn moeder maakt de lekkerste kroot-
jes met aardappelen en gepaneerde  
speklapjes ter wereld.

Wat doe je op zaterdagmiddag?
Gezellig met een vriendin naar de stad. 
Buikspek eten bij Van Zanten op de 
Meent met een glas Enate Chardonnay 
erbij.

En op zondag?
Ik heb een vast zondagochtendritueel: 
eerst uitgebreid de zaterdagkrant lezen, 
dan sporten en als het kan ontbijten bij 
Bazar in de Witte de Withstraat. Daar-
na ligt de dag open om te doen waar ik 
zin in heb op dat moment.

Weleens actief in sportschool?
Drie keer per week bodypump.

Volgende vakantiebestemming?
Orba, Spanje, daar wonen mijn ouders.

Welk land kies je bij gedwongen 
emigratie?
Noord-Amerika. Veel Nederlanders 
vinden het gedrag van Amerikanen 
‘onecht’. Ik zie dat anders. Amerikanen 

worden van jongs af aan getraind om 
zaken op een positieve manier te be-
schouwen en op te pakken. Ik voel me 
in een dergelijke cultuur wel thuis.

Mooiste sportmoment ooit?
Atlanta 1996, volleybalgoud voor de 
Nederlandse mannen. Wat een span-
ning op het einde, wat een ontlading, 
huizenhoog kippenvel!! Het bewijs dat 
je alles kunt bereiken als je ook bereid 
bent daar alles voor op te geven. Hoe-
veel bleek jaren later, toen ik de docu-
mentaire ‘de Keerzijde van de medaille’ 
zag. Opnieuw huizenhoog kippenvel, 
alleen nu om een andere reden…

Wat was jouw slechtste beslis-
sing/grootste blunder ooit?
Daar geloof ik niet in. Slechte beslissin-
gen en/of blunders maken je tot de 
persoon die je nu bent. Zonder fouten 
geen ontwikkeling. Het heeft geen en-
kele zin om te blijven treuren over be-
slissingen uit het verleden die je niet 
meer kunt veranderen. Ervan leren, in-
dien mogelijk herstellen en doorgaan.

Wat is je favoriete drank(je)? 
Een droge, goed gekoelde, witte wijn! 
Bijvoorbeeld de Pinot Gris 2010 van 
wijnhuis Engel uit de Elzas. Genieten! 

Uitgesproken hekel aan...
Hypocriet gedrag.

Wat in de branche had je liever 
willen missen?
Diverse studies en projecten hebben 
inmiddels aangetoond dat het harmo-
niemodel in de letselschade het beste is 
voor het slachtoffer. Ik vind dan ook dat 
dit model leidend moet zijn in onze tak 
van sport. Jammer genoeg spreek ik 
nog (te) vaak letselschadeprofessionals  
die denken en handelen vanuit een 
kennelijk diepgeworteld wantrouwen 
jegens de wederpartij.

Doe je iets op het terrein van 
vrijwilligerswerk?
Ik ben voorzitter van de stichting maM-
mi (www.stichtingmammi.nl). Deze 
stichting zet zich in om de communi-
catie door en voor ernstig zieke kinde-
ren te bevorderen. De stichting organi-
seert workshops in ziekenhuizen en 
maakt kaarten van kunstwerken die 
kinderen tijdens de workshop maken. 
Op die manier krijgen de kinderen een 
middel in handen om op een andere 
manier met hun omgeving te commu-
niceren. De mooiste kaarten worden 
via de site verkocht om geld binnen te 
halen om de workshops te financieren.

Wat moet je koste wat het kost 
ooit nog eens doen?
Leren om minder te doen…


