
Juridische zaken bij de provincie Overijssel biedt stage- en afstudeerplaatsen 
Ben jij een gemotiveerde en ambitieuze rechtenstudent en wil je kennis maken met de juridische kant van het 
openbaar bestuur? Dan bieden wij jou een stage- of afstudeerplek! Wat je gaat doen is altijd maatwerk en 
stellen we in overleg met jou vast. Je kunt kiezen voor een hardcore juridisch onderwerp of een meer 
organisatie- of procesgerichte opdracht. We hebben uiteraard zelf onderwerpen die geschikt zijn om te 
onderzoeken, maar we staan altijd open voor suggesties van jouw kant. Je bent trouwens niet alleen met je 

eigen opdracht bezig. Je krijgt ook volop de kans om deel te nemen aan andere activiteiten, zowel binnen het 
team als binnen de provincie. Bijvoorbeeld die van ons Jonge Ambtenaren Netwerk. 
 
Waar kom je terecht? 
Team Juridische Zaken (JZ) bestaat uit ongeveer 15 mensen, waarvan het merendeel academisch juristen. 
Een deel van het team doet voor de hele provincie de tweedelijns juridische advisering (cluster advies). Een 
ander deel behandelt de bezwaarschriften en klachten (cluster bezwaar). Je kunt bij beide clusters aan de 
slag. Het is maar net waar je voorkeur ligt. 
Cluster advies adviseert de andere eenheden, de directie, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de 
Koning over veel verschillende onderwerpen. Het kan gaan om contracten, staatssteun, subsidies, planschade 
of bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Cluster bezwaar heeft veel zaken over subsidies, 
vergunningverlening en handhaving. Maar ook de Wob en nadeelcompensatie komen bijvoorbeeld aan bod.  

 
Wat kun je bij ons leren? 
Hoe je een advies uitbrengt, of hoe je een goed leesbaar en juridisch kloppend stuk schrijft. Door de 
behandeling van een zaak of adviesvraag kun je ook ervaring opdoen in het spreken met en luisteren naar 
anderen. Wat drijft een klager bijvoorbeeld, of waarom heeft je collega van een ander team een andere 
mening dan jij over de zaak? Je leert bij ons belangen afwegen en de beste oplossing voor een zaak te 
bepalen. Omdat de provincie een politiek-bestuurlijke organisatie is, leer je ook breder te kijken dan enkel de 
regels die gelden. Die dynamiek maakt het werken bij JZ extra interessant. 
 
Wij vragen 

Enthousiaste WO rechtenstudenten met belangstelling voor bestuurs- of privaatrechtelijke onderwerpen. Je 
hebt al één of meer studiejaren afgerond. Wij zoeken teamspelers die ook goed zelfstandig willen leren 

werken. Een dosis humor is zeker van belang. Ook kun je goed met mensen omgaan. 
 
Je stage of opdracht kan op ieder moment in het jaar starten en duurt in principe enkele maanden tot een 
halfjaar. Je werktijd is gemiddeld 36 uur per week. In onderling overleg kunnen andere afspraken worden 
gemaakt.  
 
Wij bieden 
Wij bieden een goede werksfeer in een leuk team van hoogopgeleide professionals. Ook is er een goede 
stagebegeleiding. Verder krijg je een bruto stagevergoeding van € 300,-- bij een 36-urige werkweek, en een 
reiskostenvergoeding naar kosten openbaar vervoer tweede klasse.  
 

Algemene informatie 
Tijdens de gesprekken maak je kennis met een aantal medewerk(st)ers van het team. Voor vragen over de 
stage en/of de procedure kun je contact opnemen via het contactformulier. 
 
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl. Meer informatie over solliciteren 
vind je op http://www.werkenbijoverijssel.nl/werken/solliciteren/. 
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