
Vacature Bewindvoerder (m/v) 

Over ons 
Van Rijn bewindvoering is al meer dan 10 jaar actief in Eindhoven en daarbuiten. 
We werken volgens de overtuiging dat ons werk in beginsel altijd tijdelijk is en dat het onze taak 
is om actief in te zetten op de financiële redzaamheid van onze klanten.  
 
Dankzij onze jarenlange ervaring, ons innovatieve karakter en onze nauwe samenwerking met 
de diverse betrokken partijen binnen het sociaal domein en daarbuiten, blijft het niet alleen bij 
een overtuiging, maar zijn we in staat om deze visie om te zetten in meetbare resultaten. 
 
Medewerkers bij Van Rijn bewindvoering zijn in staat om de juiste balans te vinden tussen het 
beschermende karakter van het vak en het begeleiden van de cliënt naar de hoogst haalbare 
mate van autonomie en zelfbeschikking. 
 
Heeft het bewindvoeringsvak voor jou geen geheimen en deel je bovenstaande visie? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op! 
 

Functie-eisen 
• Een passend HBO diploma (bij voorkeur sociaal juridisch / maatschappelijke 

dienstverlening / pedagogische hulpverlening) óf twee jaar ervaring als assistent 
bewindvoerder met een passend MBO 4 diploma, conform de eis van het Landelijk 
Kwaliteitsbureau. 

• Ervaring als (assistent)bewindvoerder 
 

Persoonlijke competenties 
Bij Van Rijn bewindvoering hechten we veel waarde aan autonomie, vakmanschap en 
zingeving. Je krijgt de ruimte en het vertrouwen om je werk in te delen op de manier die het 
beste bij jou past. Er staat geen leidinggevende over je schouder mee te kijken. Wat telt zijn de 
resultaten die we als team behalen. Daarin zijn we allemaal gelijk. Deze mate van vrijheid 
vraagt van jou dat je voldoende zelfstandig kan opereren en beschikt over een proactieve 
houding. Daarnaast herken je jezelf in de volgende competenties; 
 

• Administratieve kennis en inzicht 

• Accuraat 

• Doorzettingsvermogen 
• Flexibel 

• Goede contactuele eigenschappen en omgangsvormen 

• In staat om onder druk werkzaamheden adequaat uit te voeren. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse Taal 
• Teamspeler 

 

  

 



 

Locatie, aantal uur en aanvang 
De standplaats wordt Eindhoven. Het betreft een parttime dienstverband van 24 uur, met de 
mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. 
De functie is per direct beschikbaar. 
 

Salariëring 
Tussen €1.700,- en €2.000 bruto per maand op basis van 24 uur, afhankelijk van kennis en 
ervaring. 
 

Sollicitaties richten aan 
Norbert Kuiper 
norbert@bewindsupport.nl 
06-30889968 

 


