
 
 
 
 
 
 

 
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. Steeds vaker zijn wij voor verschillende opdrachtgevers 
in het land, op zoek naar ervaren professionals voor de functie van   
 

Mentor en/of Curator 
ervaren en zelfstandig   

(vast of interim)  
 

 
 
Functie 
Het is jouw vak, missie en uitdaging om cliënten te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die 
gaan over (medische) zorg voor de cliënt en zijn/haar financiën. Als professional heb je een 
vertrouwensband met je cliënten. Je hebt de wettelijke bevoegdheid hun belangen te behartigen op 
het gebied van zorg en financiën. Daarmee ben je voor hen van grote betekenis. 
 
Jouw kerntaken zijn: 

• Beheren van een eigen caseload 
• behartigen van de persoonlijke belangen van de cliënt 
• beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding 
• adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen 
• werken aan een vertrouwensrelatie met je cliënt en handelen op basis van zijn/haar 

behoeften 
• cliënten bezoeken in hun thuissituatie 
• contacten onderhouden met familie, instellingen, etc. 
• intake van nieuwe cliënten 
• beheren van de financiële situatie van de cliënt 
• verantwoording afleggen aan de rechtbank 



 
Functie eisen 
Er wordt veel van je gevraagd: 

• Een afgeronde HBO opleiding. Bij voorkeur Social Work, MWD of SPH of 
• Een afgeronde opleiding HAVO/VWO/MBO4 en benoembaar als 

beschermingsbewindvoerder, in combinatie met enkele jaren ervaring in de zorg en 
persoonlijke/ambulante begeleiding van cliënten   

• Het is een pré als je ervaring hebt in dit werk of in het maatschappelijk werk 
• Je hebt een goed beeld van het zorgaanbod in Nederland 
• Je bent een sterke persoonlijkheid en handelt ook in lastige situaties rustig en doortastend 
• Je hebt een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen 
• Je bent communicatief vaardig en stemt je stijl af op wat de situatie vraagt 
• Je kunt goed organiseren en snel schakelen 
• Je stelt je flexibel op om samen met je team de gestelde doelen te halen 
• Je hebt kennis van softwareprogramma’s zoals OnView, 2Work, SmartFMS 
• Je hebt je rijbewijs en beschikt over eigen vervoer 
• Een VOG is verplicht 

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden verschillen per opdrachtgever. Meer informatie daarover krijg je vooraf, 
zodra er sprake is van een mogelijke match tussen jou en de betreffende opdrachtgever. Dat geldt 
ook voor kandidaten die bereid zijn op interim basis te werken.  
 
Reageren 
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 en je 
wordt gebeld. Alvast dank voor de door jou genomen moeite. 
 
 

Sollicitaties van kandidaten zonder ervaring, worden niet in behandeling genomen 
BewindSupport werkt overeenkomstig de NVP Sollicitatiecode 

mailto:kees@bewindsupport.nl

