
 

 
 

 

	
 
Berends & Slump, bankzaken – hypotheken – verzekeringen is een middelgroot advieskantoor met 
35 medewerkers voor zowel de particuliere als de zakelijke markt met kantoren in Enschede, 
Harderwijk, Hattem en Twello. Wij bieden onze relaties gemak en zekerheid en daarom stellen wij 
hoge eisen aan onze medewerkers.  
 
Voor tijdelijke (in ieder geval t/m augustus 2020) uitbreiding van ons schadeteam zijn wij op zoek 
naar een 
 

Schadebehandelaar (1 fte) 
 
Wat verwachten wij van jou in deze functie? 

ü Als schadebehandelaar ben jij intern en extern het aanspreekpunt en de vraagbaak op het 
gebied van schadeafwikkeling. Zowel voor onze particuliere als onze zakelijke relaties. 
 

ü Omdat jij weet dat je in het belang van onze relatie optreedt, merkt onze relatie, maar ook 
de verzekeraar dit in jouw wijze van schadeafwikkeling. Jij legt je dan ook niet zonder meer 
neer bij een afwijzing van een verzekeraar als dit niet uit de voorwaarden blijkt. 
 

ü Je weet de weg bij verzekeraars en bent op de hoogte van hun werkwijze. 
 

ü Als een schade niet gedekt is geef jij onze relatie geen valse hoop maar kun je in heldere 
bewoording uitleggen wat hiervan de reden is en ‘hangt pas op’ als ook onze relatie 
overtuigd is. 

 
ü Tijdens de schadeafhandeling houd je onze relatie continu op de hoogte van de status van 

zijn of haar schadeafwikkeling. Een relatie hoeft bij jou niet achter zijn of haar schade aan te 
bellen. 
 

ü En schades werk je zo efficiënt mogelijk af en een relatie hoeft bij jou geen formulier(en) in 
te vullen wanneer dit niet nodig is. De ‘paarse krokodil’ staat ver van jouw werkwijze af. Jouw 
communicatie richting relatie, verzekeraar en andere partijen is net zo direct en snel.  

 
ü Jij weet dat jij het verschil maakt tussen een 100% tevreden relatie en alles daaronder. Met 

minder dan 100% neem jij geen genoegen. ‘Kwaliteit die verrast’ noemen wij dat. 
 
Herken jij je in bovenstaande punten, sta jij hier volledig achter en durf jij hier ook op afgerekend te 
worden? Ben je daarnaast in het bezit van een bewezen MBO/HBO-werk- en denkniveau, de 
diploma’s Wft Basis en Wft Schade Particulier/Zakelijk? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren.  
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter Slump op 0571-274440. 
Solliciteren kan door een e-mail met curriculum vitae te sturen naar onze afdeling P&O: 
g.jetten@berends-slump.nl. Kijk op onze website en Facebookpagina voor een indruk van ons bedrijf. 


