
 

 

 

 

 

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 het noorden van de 

provincie Drenthe en op fietsafstand van Groningen-Stad, zijn wij in verband met de groei van het 

kantoor op zoek naar een: 

Beschermingsbewindvoerder  

allround en ambitieus  

(32 uur per week)  

Onze opdrachtgever is een gerenommeerd bewindvoerderskantoor. De dienstverlening is breed en 

bestaat uit budget beheer, budget coaching, schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Het team 

bestaat uit zeven collega’s die gedreven werken aan kwaliteit voor hun cliënten, hun directe 

omgeving en de toezichthoudende rechtbanken. Naast de ambitie om op een verantwoorde wijze 

verder te groeien, heeft het team gezelligheid hoog in het vaandel staan. In deze combinatie van 

ingrediënten schuilt het succes van het kantoor.  

De nieuwe collega  

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij snel en zelfstandig inzetbaar is voor een eigen 

groep cliënten. Je hebt allround en dus meerjarige ervaring als beschermingsbewindvoerder en 

daarnaast deins je er niet voor terug om problematische schuldensituaties aan te pakken en tot een 

goed einde te brengen. Je voelt je thuis in een compact team, je staat open voor feedback en je 

steekt tijd en moeite teneinde een optimale samenwerking met je collega’s te bereiken.  

Wanneer ben jij de vakkundige en prettige collega die we zoeken?  

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening/Recht/MWD met 

minimaal vijf jaar relevante ervaring als bewindvoerder. Een afgeronde en relevante MBO-4 

opleiding is ook passend mits dit in combinatie is met minimaal twee jaar ervaring als assistent 

bewindvoerder (conform de landelijke eisen). Daarna heb je in je loopbaan minimaal 3 jaar ervaring 

opgedaan als zelfstandig bewindvoerder.  

Welke wensen heeft onze opdrachtgever nog meer? 

• Je bent een administratieve duizendpoot en hebt cijfermatig inzicht  

• Naast goede contactuele eigenschappen heb je gevoel voor humor en ben je stressbestendig 

• Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en bent tegelijkertijd flexibel  

• Je bent overtuigend en regisseur van je eigen werk  

• Je hebt uitstekende kennis van Office; kennis van OnView is een pré  

• Conform de eisen van het LKB zijn een VOG en het hebben voldaan aan bijscholing verplicht  

  



 

 

Arbeidsrelatie  

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 wordt omgezet in vast. De 

arbeidsvoorwaarden zijn concurrerend en afhankelijk van ervaring. Gelet op de hoeveelheid werk die 

er ligt, heeft fulltime werken de voorkeur, maar 32 uur is ook mogelijk.  

Solliciteren  

Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk 

naar norbert@bewindsupport.nl Heb je vooraf vragen? Bel dan even met 06-30889968. 


