
 

Studeer jij HBO rechten en zoek je een leuke stage plek? Dat 
kan bij ons!  

 
schadebehandelaar 

overheidsaansprakelijkheidsrecht 
 
Wat doet een schadebehandelaar overheidsaansprakelijkheid?  

Als schadebehandelaar overheidsaansprakelijkheidsrecht reageer je op claims die door 

burgers en bedrijven worden ingediend tegen onder andere een gemeente of provincie. 

Bijvoorbeeld omdat een burger (letsel)schade heeft geleden omdat de weg of het voetpad 

niet voldeed aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Of omdat door hevige 

regenval het riool is overstroomd en de inboedel van een inwoner van een gemeente 

beschadigd is geraakt. Ook het te laat of ten onrechte niet verstrekken van een 

omgevingsvergunning en de schade die hiervan een gevolg is, behoort tot veelvoorkomende 

claims die wij voor een gemeente behandelen. 

 

Om een claim te kunnen beoordelen heb je wel de nodige informatie nodig. Als 

schadebehandelaar zorg je ervoor dat je over deze informatie kunt beschikken. Na het 

bestuderen van deze informatie beoordeel je de claim. Niet altijd is de overheidsinstantie  

aansprakelijk, in dat geval wijs je de aansprakelijkheid af. Als blijkt dat de instantie wel 

aansprakelijk is, dan zorg je ervoor dat de benadeelde partij schadeloos wordt gesteld.  

 

Waar loop je stage? 

Je komt stage lopen bij Mandatis Claims en Services B.V. Dit bedrijf is gelieerd aan Melior 

Verzekeringen. Melior Verzekeringen is de aansprakelijkheidsverzekeraar van 

overheidsinstanties, onder andere voor gemeenten of provincies. Mandatis Claims en 

Services B.V. behandelt voor Melior Verzekeringen de claims die burgers en bedrijven tegen 

een overheidsinstantie hebben ingesteld. In de markt kent iedereen ons als Melior 

Verzekeringen.  

 

Wat kan je bij ons leren? 

Het werk als schadebehandelaar bij Melior verzekeringen is divers en afwisselend en je staat 

dichtbij de maatschappij. Niet een claim is hetzelfde. Tijdens deze stage leer je om de 

theorie van bijvoorbeeld de onrechtmatige daad, de risicoaansprakelijkheid en de 

schadeberekening in de praktijk toe te passen. Je ontwikkelt je algemeen juridische 

vaardigheden, het opstellen van een goede brief en je leert om juridisch creatief te denken.  

 

Het leuke is dat we er naar streven dat je zelf de contacten onderhoudt met de gemeente of 

provincie en de benadeelde. In deze stage kun je vrij snel zelfstandig aan de slag. Natuurlijk 

helpen wij je daarbij en krijg je van ons tips en feed back.  



 

 

Omdat je voor een verzekeraar werkt is het ook van belang om te beoordelen of een 

ingediende claim wel onder de dekking van de polis valt en voor welk schadebedrag een 

reservering dient te worden opgenomen.  

 

Kortom, als schadebehandelaar behandel je een claim vanuit meerdere gezichtpunten:  

 beoordelen of aansprakelijkstellingen worden gedekt op de aansprakelijkheidspolis; 

 contacten onderhouden met klanten, benadeelden, verzekerden, experts en 

advocaten; 

 schadereserveringen adequaat beoordelen en invoeren; 

 onderhandelingen voeren over minnelijke regelingen; 

 de schade naar ieders tevredenheid afhandelen. 

 

Wat kan je van ons verwachten?  

Stage lopen, afstuderen of werken bij Melior Verzekeringen betekent werken in een leuke, 

ambitieuze omgeving, waar eigen inbreng sterk gewaardeerd wordt. Je komt te werken in 

een team van juristen, waar aandacht is voor jouw ontwikkeling. Binnen het team heerst een 

informele sfeer met korte lijnen.  

Melior Verzekeringen heeft vestigingen in Oldenzaal of Rotterdam, afhankelijk natuurlijk van 

waar jij woont en je opleiding volgt. Bij ons word je nauw begeleid en krijg je een buddy aan 

wie je altijd vragen kunt stellen. Doordat je in een team werkt, zijn er altijd wel collega’s die je 

kunnen helpen of meer willen vertellen over een case.  

 

We vinden het belangrijk dat je een leerzame en leuke stage hebt. Daar heb je voor de 

toekomst het meest aan, voornamelijk om te ontdekken waar jíj energie van krijgt.  

En verder:  

 Een stage vergoeding van € 450,- bruto op basis van 40 uur; 

 Een mooie stage of afstudeerplek; de organisatie is groeiende, dus wie weet wordt 

het uiteindelijk wel jouw baan ; 

 Deelname aan onze pensioenregeling; 

 Lunch van de zaak; 

 Iedere dag vers fruit op de werkvloer;  

 

Wil je graag bij ons stage lopen of afstuderen? Laat het ons weten! Stuur een berichtje met 

jouw cv naar HR / Nyenborgh Group t.a.v. Marit Gevelaar – m.gevelaar@nyenborgh.nl.  
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