
 
Wil jij graag werk waarin je het verschil maakt voor een ander? Werk dat je uitdaagt en waarin je je 
talenten kwijt kunt?  
 

Dan is de functie beschermingsbewindvoerder mogelijk iets voor jou. Wij zoeken een 
nieuwe collega voor de regio Friesland voor 36 uur per week.  
 

De functie 

In deze functie is geen dag hetzelfde. De ene dag leg je een huisbezoek af om een intake te doen en 
start je een bewind op. De andere dag zit je op kantoor om te zorgen dat alle rekeningen en leefgeld 
van je cliënten op tijd worden betaald. In de basis ben jij verantwoordelijk voor de financiën van je 
cliënt. Je vraagt toeslagen en kwijtscheldingen aan en bent verantwoordelijk voor de 
belastingaangifte. Heeft je cliënt schulden? In dat geval zorg je ervoor dat betalingsregelingen worden 
getroffen óf je werkt aan een aanvraag schuldregeling. Uiteraard leg je periodiek en bij beëindiging op 
correcte wijze verantwoording af aan de cliënt en de kantonrechter.  
 
Wij vragen wel wat van je 

Om het te kunnen moet je wel wat in huis hebben. Je weet van jezelf dat je voldoende 
doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, tact, besluitvaardigheid, zelfstandigheid en affiniteit met 
cijfers hebt. Schakelen tussen verschillende werkzaamheden gaat je goed af. Jij houdt ook bij een 
hogere werkdruk het hoofd koel. Uiteraard beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift en 
heb je ervaring met motiverende gesprekstechnieken. Je hebt een afgeronde HBO opleiding 
maatschappelijk werk of juridische dienstverlening, een aanvullende opleiding Beschermingsbewind en 
minimaal een jaar werkervaring als beschermingsbewindvoerder. 
 

Wat kun je van ons verwachten 
Bij ons tref je een dynamische werkomgeving aan en een enthousiast team dat nu uit veertien 
mensen bestaat. Onze medewerkers zijn betrokken en bevlogen als het gaat om onze cliënten. Wij 
willen voor iedereen een gezonde financiële toekomst. Naast je salaris (tussen € 2800,- en € 3600,- 
bruto, afhankelijk van je werkervaring) ontvang je een eindejaarsuitkering van 6%. Uiteraard krijg je 
van ons een laptop en telefoon in bruikleen zodat je een deel van je werk ook thuis kunt doen.  
 
Wie zijn wij 
Stichting Kredietbank Nederland is één van de grotere spelers op het gebied van schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening. De 165 medewerkers werken vanuit Leeuwarden, Almere, Hoorn en 
Oosterhout. 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.  
 

Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je je sollicitatiebrief en C.V. vóór 27 november 2020 
mailen naar: solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen 
met Nynke de Vries telefoonnummer: 0612 581 055. 

 

 


