
 
 
 
 
 
 

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 West Brabant, zijn wij met spoed op zoek naar twee ervaren   
 

Beschermingsbewindvoerders 
( 2 x 36 uur maar parttime is ook mogelijk) 

 
 

 
 
Onze klant is een stichting, opgericht in 1988 en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van ruim 
1000 cliënten. Het team bestaat uit 13 collega’s, betrokken en met een hart voor de cliënten.  Er 
wordt naast beschermingsbewind ook budgetbeheer aangeboden aan kwetsbare personen, die 
(tijdelijk) niet in staat zijn om hun belangen op het gebied van financiën zelf te behartigen. De 
stichting is een onafhankelijke en professionele organisatie zonder winstoogmerk. De kernwaarden 
zijn: betrouwbaarheid, transparantie en betrokkenheid. 
 
Wanneer ben jij voor ons de vakkundige en prettige collega die we zoeken? 

• Passende HBO opleiding of 2 jaar relevante werkervaring met passende MBO-4 
opleiding, conform Kwaliteitseisen CBM 

• Ervaring als zelfstandig werkende bewindvoerder is een vereiste 

• Goede algemene ontwikkeling, weten wat er in de wereld speelt  

• Inlevingsvermogen om passend in te spelen op omstandigheden  

• Kennis van het maatschappelijk werk is een pré 

• Verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de uit te voeren taken  

• Brede algemene financiële kennis 

• Communicatief vaardig op elk niveau 



• Je hebt uitstekende kennis van MS Word en Excel; kennis van 2Work is een pré 

• Een VOG is verplicht  

Wat word jou geboden? 

• Een veelzijdige functie in een prettige en uitdagende werkomgeving in een leuk en 

informeel team waar naast hard werken ook tijd is voor elkaar 

• Een werkplek die je inspiratie geeft; het kantoor is gevestigd in een groene en 

natuurrijke omgeving waarbij thuiswerken ook mogelijk is 

• Een rol binnen een organisatie die de kwetsbaren in de samenleving verder helpt 

• Opleidingsmogelijkheden 

• Flexibele werktijden 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ (schaal 50)  

• Een bruto maandsalaris tussen €2.800 en €3.800, afhankelijk van ervaring en op basis 

van een 36-urige werkweek 

• Vakantiegeld 8% en een vaste dertiende maand 

• Pensioenregeling Zorg en Welzijn 

• Thuiswerkvergoeding en nog veel meer secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
 
Arbeidsrelatie 
Onze klant is bereid een vast dienstverband aan te gaan, maar de eerste arbeidsovereenkomst is een 
jaarcontract met 1 maand proeftijd. Na een half jaar bestaat al de mogelijkheid dit om te zetten naar 
een vast dienstverband als beide partijen enthousiast zijn.  
 
Solliciteren 
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk 
naar kees@bewindsupport.nl  
 
Alvast dank voor de door jou genomen moeite. 
 
 

BewindSupport werkt overeenkomstig de NVP Sollicitatiecode 

mailto:kees@bewindsupport.nl

