
 
 
 
 
 
 

BewindSupport is er voor werkgevers en professionals die actief zijn in de wereld van 
beschermingsbewind. Naast een ruim aanbod van geaccrediteerde cursussen, helpen wij 
professionals bij het vinden van een uitdagende baan en werkgevers bij het vervullen van een 
vacature. BewindSupport opereert landelijk. Voor één van onze klanten in Utrecht, zijn wij met spoed 
op zoek naar een  
 

Beschermingsbewindvoerder 
ervaren en zelfstandig   

(minimaal 32 uur per week)  
 

 
 
Onze opdrachtgever is gevestigd in de stad Utrecht en biedt haar ruim 250 cliënten 
beschermingsbewind of inkomensbeheer. Hoewel de organisatie groeiambities heeft, blijft de 
kleinschaligheid voorop staan en daarmee de aandacht voor de cliënt en een hoge kwaliteit van 
werken. Door het vertrek van een collega, zijn wij voor hen op zoek naar een ervaren 
beschermingsbewindvoerder.   
 
De nieuwe collega 
Een ervaren bewindvoerder hoeven we niet uit te leggen welke taken en verantwoordelijkheden je 
krijgt. Er ligt een uitdagende en afwisselende baan op je te wachten, binnen een compacte en 
professionele organisatie. Een baan waarin er niet alleen uitvoerend het nodige van je wordt 
verwacht, maar waarin je ook regisseert en initiatiefrijk bent. Het plezier zit hem in het werken in een 
klein en hecht team, waar jij een stempel op kunt zetten. Dat werkt alleen als je goed overweg kunt 
met een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
 
Wanneer ben jij de collega die we zoeken? 
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur Sociaal Juridische Dienstverlening of 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en je hebt meerdere jaren ervaring als bewindvoerder.  
 
 



Daarnaast: 

• Ben je (cijfermatig) analytisch en werk je nauwkeurig; 

• Zijn je communicatieve kwaliteiten uitstekend; 

• Word je blij van het in beheer hebben van een eigen caseload 

• Kun je goed omgaan met en heb je interesse in mensen in kwetsbare situaties; 

• Ben je flexibel en stressbestendig; 

• Is kennis van softwareprogramma OnView een pré; 

• Voldoe je aan de eisen van het LKB (diploma’s, VOG en bijscholing);  

• Ben je in het bezit van een rijbewijs en een auto; 
• Woon je in de regio Utrecht. 
 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Onze opdrachtgever is op zoek naar een collega die de komende jaren zijn/haar steentje bij wil 
dragen aan het kantoor. In principe hoort daar een vast dienstverband bij, maar om elkaar goed te 
leren kennen is de eerste arbeidsovereenkomst een tijdelijke, waarna het bij goed functioneren 
wordt omgezet in vast. De arbeidsvoorwaarden zijn concurrerend en afhankelijk van ervaring. Naast 
een bruto maandsalaris tussen € 2.500,00 en € 3.500,00, krijg je 8% vakantiegeld en is er een 
reiskostenvergoeding. Naast goede ICT-faciliteiten, is er een opleidingsbudget en vooral veel ruimte 
voor verantwoordelijkheid en vrijheid van werken.  
 
Solliciteren 
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk 
naar kees@bewindsupport.nl Heb je vooraf vragen? Mail dan ook naar hetzelfde mailadres. Alvast 
dank voor de door jou genomen moeite. 
 
 
Sollicitaties van kandidaten zonder ervaring als bewindvoerder, worden niet in behandeling genomen 
 

BewindSupport werkt overeenkomstig de NVP Sollicitatiecode 

mailto:kees@bewindsupport.nl

