
 

 

 

 

 

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 in het midden van het 

land zijn wij op zoek naar een: 

 

Assistent bewindvoerder 24-32 uur 

 

Onze klant heeft een kantoor waar de cliënt centraal staat. Bij hun draait het om Aandacht, Motivatie 

en Maatwerk. De persoonlijke aanpak is onderscheidend. Zo bezoeken zij de cliënten thuis en 

werken ze samen met hen aan een passende aanpak van hun financiële situatie. Daarnaast 

ondersteunen zij cliënten op het gebied van Zorg en Welzijn in de rol van Mentor. 

Omdat de klant blijft groeien en zij hun visie niet uit het oog willen verliezen zijn zij op zoek naar 

uitbreiding van het team. 

 

 De functie 

Als assistent-bewindvoerder werk je samen met en in opdracht van één of meerdere 

Bewindvoerders. Jij bent de administratieve spil tussen de Bewindvoerders, instanties en cliënten. Je 

voert de administratieve taken uit die voortkomen uit de verantwoordelijkheden die horen bij de 

functie van Bewindvoerder. Te denken valt aan het aanvragen van bijzondere bijstand, 

kwijtscheldingen en voorzieningen. Daarnaast verwerk je de inkomende post, mail en stel je 

budgetplannen en schuldenoverzichten op. 

  

Wij zoeken 

Een enthousiaste collega met een HAVO/VWO - of een passend MBO 4 diploma, zoals de eis van het 

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM geldt. Je denkt in oplossingen, hebt een klantgerichte, integere en 

zelfstandige werkhouding. Je bent meedenkend en kunt gestructureerd werken. Ervaring met 

Onview is een pré maar geen must. 

  

De werkomgeving 

Op het kantoor werken 7 medewerkers. Er heerst een informele sfeer waar collega's in een hecht 

team samenwerken. Omdat ze het belangrijk vinden dat onze nieuwe collega past binnen het huidige 

team is een meeloopdag een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

   



 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een jaarcontract van 16-32 uur per week met uitzicht op een vast contract. 

• Een professionele werkomgeving waarbij je werkt in een gezellig team. 

• Een marktconform salaris. 

• Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei in je functie. 

 

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. 

 

 

 


