
 
 
Stichting Kredietbank Nederland is één van de grotere spelers op het gebied van schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening. De 160 medewerkers werken vanuit Leeuwarden, Almere, Hoorn en 
Waalwijk. De Kredietbank voert voor 60 gemeenten de schuldhulpverlening (gedeeltelijk) uit en 
verstrekt in 120 gemeenten sociale kredieten. De kernwaarden van de organisatie zijn 
betrouwbaarheid, deskundigheid, optimisme, openheid en aandacht. Wegens vertrek van een 
medewerker zijn we op zoek naar een ervaren 
 

Beschermingsbewindvoerder 
36 uur per week 

 

Werkomgeving 

Het team BBW werkt vanuit Leeuwarden en bestaat momenteel uit tien medewerkers. Het merendeel 
van de werkzaamheden vindt vanuit kantoor plaats. De werkdruk is stevig en een goede 
samenwerking is van groot belang.   
 
Functie 

Als Beschermingsbewindvoerder ben je verantwoordelijk voor het binnen de vastgestelde procedures 
uitvoeren van het product onderbewindstelling.  
 
Je handelt op basis van gerechtelijke uitspraken zelfstandig beschermingsbewindzaken af. Je 
controleert het uitgevoerde financieel beheer van de vermogensbestanddelen van de onder bewind 
gestelde meerderjarige. Beheert de PRS en overige rekeningen. Je maakt Plannen van Aanpak en 
liquideert indien nodig vermogensbestanddelen. Je zorgt voor de jaarlijks aangifte IB en je treedt, na 
verkregen toestemming van de kantonrechter, namens de onder bewind gestelde op in 
rechtsgedingen. Periodiek en bij beëindiging leg je verantwoording af aan de onder bewind gestelde 
en de kantonrechter. 
 

Wij vragen wel wat van je: 

• Afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur SJD en een aanvullende opleiding 
Beschermingsbewind. 

• Minimaal 1 jaar werkervaring als bewindvoerder en gedegen kennis van wet- en regelgeving 
en jurisprudentie. 

• Competenties op het gebied van communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid en 
zelfstandigheid, integriteit, overtuigingskracht/impact, resultaatgerichtheid, 
inlevingsvermogen, accuratesse en analytisch denken.  

 
Ons aanbod 

• Een dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team 
• Een startsalaris tussen € 2800,- en € 3600,- bruto, afhankelijk van je werkervaring 
• 6% eindejaarsuitkering 

 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je je sollicitatiebrief en C.V. vóór 31 januari 2020 mailen 
naar: solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Nynke de Vries telefoonnummer: 0612 581 055. 

 


