
 
 
 
 
 
 

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 de regio Den Haag-Rotterdam, zijn wij met spoed op zoek naar een 
ervaren   
 

Beschermingsbewindvoerder 
(Minimaal 24 uur per week) 

Interim-/ZZP-constructie is ook bespreekbaar 
 

 
 
Onze klant combineert in haar bloeiende praktijk, WSNP, schuldhulpverlening en 
beschermingsbewind en heeft uitgesproken ideeën over het vakgebied, de wijze waarop cliënten 
(beter kunnen) worden geholpen en de verandering die zij daar in aan willen brengen. Zij noemen dit 
“Beschermingsbewind 2.0” en we zijn dan ook op zoek naar collega’s die deze verandering 
belichamen en vorm willen geven. Bewindvoerders die er nu tegenaan lopen dat ze hun cliënten niet 
goed kunnen helpen en vast blijven zitten in regels, structuren en een te grote caseload. Kortom: een 
uitdaging en een kans! 
 
 
Wanneer ben jij voor ons de vakkundige en prettige collega die we zoeken? 

• De bewindvoerder beschikt over een afgeronde HBO-opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening/Rechten met minimaal twee jaar relevante ervaring 

• Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep (dak- thuislozen, ex-verslaafden of 
andersoortige Multi-problematiek) 

• 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 hebt uitstekende kennis van MS Word en Excel; kennis van Fineaid en Opendis is een pré 

• Je bent in bezit van een rijbewijs B 

• Een VOG is verplicht  
 
Wat is verder relevant? 
Het is belangrijk dat de nieuwe collega’s een levendig netwerk hebben en deze ook goed 
onderhouden. Je bent erop gebrand om uit dit netwerk weer nieuwe klanten/doorverwijzers te 
vinden. 
De organisatie hanteert als praktijknorm een caseload van 90 cliënten per fulltime bewindvoerder en 
daarnaast 0.5 ondersteuning door een assistent.  
 
Arbeidsrelatie 
Onze klant is bereid een vast dienstverband aan te gaan, maar de eerste arbeidsovereenkomst is een 
tijdelijke, waarna het wordt omgezet in vast als beide partijen enthousiast zijn. Ter indicatie: de 
salaris-uitloop voor een zeer ervaren bewindvoerder is € 3.400,- bruto per maand op fulltime basis 
(40 uur), exclusief 8% vakantietoeslag. Reiskosten woon-werk worden volledig vergoed. De 
werkdagen en werktijden zijn flexibel en in overleg te plannen, je kunt ook vanuit huis werken en er 
zijn verschillende mogelijkheden voor het volgen van cursussen.  
 
Solliciteren 
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk 
naar kees@bewindsupport.nl Ben je geïnteresseerd in een ZZP-constructie? Geef dan ook door 
hoeveel uur per week je beschikbaar bent, van wanneer tot wanneer en graag ook een indicatie van 
je uurtarief. Heb je vooraf nog vragen? Mail deze dan ook naar hetzelfde mailadres.  
 
Alvast dank voor de door jou genomen moeite. 
 
 

BewindSupport werkt overeenkomstig de NVP Sollicitatiecode 

mailto:kees@bewindsupport.nl

