
 

Vacature 

Assistent bewindvoerder 
Graag willen wij ons team verder uitbreiden met een assistent bewindvoerder. Wij zijn een klein bedrijf met 3 

medewerkers (2 vennoten en 1 assistenten). Zo'n 90 cliënten staan bij ons onder bewind, waarbij een goed contact 

met hen en hulpverleners zeer belangrijk is voor ons. Binnen ons team is er sprake van een informele werksfeer en 

ons werk doen wij met een goede dosis relativeringsvermogen en humor. 

• parttime/fulltime (20-24 uur) 

• salaris: € 2.000,00 bruto per maand (o.b.v. 40 uur) 

• werkschema: maandag t/m donderdag 

• opleiding: minimaal MBO-4 (vereist) 

• Thuiswerken is mogelijk 

Wat kan je verwachten? 
Als assistent bewindvoerder beheer jij mede de financiën van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. Als bedrijf 

streven wij ernaar de zelfredzaamheid van onze cliënten te verhogen. Als assistent bewindvoerder zullen jouw 

werkzaamheden zeer afwisselend zijn. 

• Je werkt met cliënten uit verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld psychische, verslavings- en/of justitiële 

problematiek). Je hebt in jouw werk met name contact via de telefoon en e-mail, wat vraagt om een 

cliëntgerichte aanpak en aanpassingsvermogen; 

• Het werken met een diverse doelgroep doet een beroep op je relativeringsvermogen. Het is belangrijk dat 

je stevig in je schoenen staat. Daarbij moet je goed grenzen en prioriteiten kunnen stellen (voor jezelf en 

voor de cliënt); 

• Naast het contact met cliënten heb je ook dagelijks contact met verschillende ketenpartners zoals 

incassobureaus, gemeentes, het UWV, zorginstellingen, etc.; 

• Je draagt zorg voor (financieel) administratieve werkzaamheden en het aanvragen van verschillende sociale 

voorzieningen; 

• Verder ben je betrokken bij het aanmelden van cliënten voor schuldhulpverleningstrajecten; 

• Bij ons werken alle collega’s in alle dossiers zodat we de klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Onze 

assistent bewindvoerders werken grotendeels zelfstandig, maar bij vragen kunnen zij terecht bij de 

vennoten. 

Wat verwachten wij? 

• Je beschikt over een passend MBO-4 of HBO diploma (conform de eisen van het Landelijke 

Kwaliteitsbureau CBM); 

• Bij voorkeur heb je al een enige ervaring als assistent-bewindvoerder opgedaan; 

• Je hebt sterk inzicht in financiën en administratie; 

• Je bent iemand die uitstekende communicatieve vaardigheden met zich mee brengt en beschikt over een 

proactieve manier van werken; 

• Daarnaast ben je een echte teamspeler die zich graag vastbijt in een uitdagende casus en een uitdaging dus 

niet uit de weg gaat. Overtuigingskracht en standvastigheid is hiervoor van belang; 

• Je kunt goed prioriteiten stellen en werkt zelfstandig. Je kunt je empathisch en tactvol opstellen bent 

bovenal geduldig en duidelijk in je communicatie; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

• Basiskennis van office met name outlook en word.   



ID2 Bewindvoering biedt jou: 

• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en een marktconform startsalaris van € 2.000,- bruto 

op basis van 40 uur. Bij goed functioneren kan worden doorgegroeid in salaris; 

• Een contract voor bepaalde tijd met de kans op verlenging bij wederzijds goed functioneren; 

• Werktijden liggen tussen de 08:00 – 15:00 uur en zijn deels naar eigen inzicht in te delen. Het aantal uren 

per week (tussen de 20 en 24 uur) is bespreekbaar.  

• Een on-the-job training binnen een gemotiveerd en gezellig team; 

• Jaarlijkse (bij)scholing; 

• Mocht je interesse hebben in het doorgroeien naar de functie van bewindvoerder, dan begeleiden we je 

hier graag mee; 

 

Ben jij de gemotiveerde assistent bewindvoerder naar wie wij op zoek zijn? Neem dan contact met ons op via e-mail 

info@id2-bewindvoering.nl  of per telefoon (045-2031133). De sollicitatie gesprekken zullen gepland worden in 

week 20 en/of 21.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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