
YER InsuRancE 
TRaInEEshIp LETsEL
YER speelt in op de vergrijzing in de verzekerings branche in de 
vorm van de Traineeship Letsel: Nu investeren in de toe komst 
betekent een effectieve oplossing voor dit probleem. 

De Traineeship Letsel is een allesomvattend traject waarbij  
high-potentials met een relevante vooropleiding en werkervaring 
worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers, zowel aan 
de WA als aan de rechtsbijstand kant. 

Tijdens dit traject worden de trainees door YER begeleid en 
gefaciliteerd. Onder andere in de vorm van deelname aan de 
letsel leergangen, relevante vakopleidingen en symposia en 
het bijwonen van masterclasses. Tijdens opdrachten zal YER 
aansturen op het toewijzen van een mentor die de begeleiding 
on-the-job voor zijn of haar rekening neemt. 

Ons doel is met deze Traineeship een substantiële bijdrage te 
leveren aan het opbouwen van een nieuwe generatie letsel-
schade specialisten zodat de dreiging van vergrijzing effectief 
het hoofd wordt geboden.

Tijdpad

Fase 1) Start licht letsel, periode 18 maanden
Opleidingen volgen en opdrachten bij diverse verzekerings maat
schappijen aan de WA en rechtsbijstand kant om zodoende ervaring 
op te doen aan beide kanten. In deze fase zijn de trainees tegen een 
scherp tarief flexibel inzetbaar op licht letselschade zaken.

Opleidingen:
JJ Leergang licht letsel (duur 10 maanden)
JJ WFTbasis 
JJ WFTschade particulier 
JJ Training onthejob
JJ Praktijkgerichte masterclass door senior experts (meerdere 

dagdeelcursussen en casuïstiek bespreking waar in gegaan 
wordt op vraagstukken uit de praktijk)

Fase 2) Middelzwaar letsel, periode 18 maanden 
Verdiepingsfase: voortzetting van boven genoemde met als toe
voeging inzet op de middelzwaar letselschade dossiers. 

Opleidingen:
JJ Leergang middelzwaar letsel (duur 10 maanden). Vanuit de 

opleiding is een mentor vereist. Deze mentor is werkzaam bij de 
opdrachtgever waar de trainee op dat moment gedetacheerd is. 
Indien dit niet mogelijk is zorgt YER voor een geschikte mentor

JJ WFTschade zakelijk
JJ Training onthejob
JJ Praktijkgerichte masterclass

Fase 3) Zwaar letsel (optioneel na drie jaar) 
De trainee kan er na 36 maanden voor kiezen om de opleiding zwaar 
letsel te gaan volgen. Afhankelijk van de ambities, men kan er ook 
voor kiezen om senior te worden binnen de afdeling licht letsel, 
middelzwaar letsel of binnen een allround afdeling.

Opleiding:
JJ Leergang zwaar letsel (duur 260 uur studiebelasting)

Achtergrond kandidaten
JJ Buitendienst ervaring (cliëntbezoek) en kundigheid om zaken 

telefonisch en pragmatisch af te handelen
JJ Communicatief sterk, de kandidaten zijn ervaren en op de 

hoogte van de juridische taal en weten dit ook te vertalen 
naar begrijpelijke taal voor cliënten

JJ Goede schriftelijke vaardigheden, de trainees hebben zelf 
reeds rapportages gemaakt

JJ Zelfredzaamheid is groot, de trainees beschikken over minimaal 
zes maanden concrete werkervaring op het gebied van letsel
schade behandeling en kunnen deze ervaring direct inzetten

JJ Leergierig, willen graag doorleren en verder ontwikkelen in dit 
vakgebied

JJ Goed inlevingsvermogen, zeer klantvriendelijk en in staat om 
empathie te tonen

JJ WOrechten
JJ WFTproof is een pre

Praktische zaken
JJ Kosten trainee: Scherpe kosten propositie afhankelijk van 

het niveau van de trainee in combinatie met de duur en het 
karakter van de opdracht

JJ Begeleiding Consultant YER: Tweewekelijks telefonisch overleg. 
Eenmaal per twee maanden afspraak met consultant. Jaarlijkse 
beoordelings en voortgangsgesprekken. De consultant is 
tevens het aanspreekpunt voor de opdrachtgever

JJ Begeleiding senior expert YER: Inhoudelijk aanspreekpunt en 
vraagbaak.

jouw ambITIE,  
onzE uITdagIng
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18 maanden 18 maanden na 3 jaar
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