BPBI zoekt bestuurders (m/v)
Ben jij een bevlogen professional en wil je je inzetten om het belang en de relevantie van
bewindvoering en inkomensbeheer meer op de kaart te zetten? Ben je daarnaast strategisch
sterk, een echte relatiebouwer en innovator? Bouw dan mee aan BPBI als dé maatschappelijk
georiënteerde branchevereniging voor bewindvoerders, inkomensbeheerders, mentoren en
curatoren.
Over BPBI
Bestuurslid zijn van BPBI bekent acteren in een dynamische omgeving. Het speelveld van de
professies is volop in ontwikkeling. De vereniging zit middenin een transitiefase; een
herpositioneringstraject is gestart en er is een professionaliseringsslag gaande.
BPBI zet zich in voor de beroepsgroep van professioneel wettelijk vertegenwoordigers in het belang
van kwetsbare burgers. Dit doet BPBI door steeds nauwere samenwerking met partners binnen het
sociaal domein en door te werken aan heldere beeldvorming.
Het bestuur van BPBI bestaat uit tenminste 5 personen, waarvan één voorzitter. Op het
Verenigingsbureau werken een directeur, beleidsadviseur, communicatieadviseur en administratief
medewerkers.
Treedt je aan bij BPBI als bestuurslid, dan geef je mede vorm aan de strategische koers. Je bent op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, doet interessante en relevante contacten op en levert een
concrete inhoudelijke bijdrage aan de vereniging,
Wat ga je doen:
• Betrokken zijn bij de totstandkoming van en het bewaken van de uitvoering van het strategisch
beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
• Vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
• Voorbereiden van, deelnemen aan en actief bijdragen aan vergaderingen van bestuur, ledenraad
en ledenbijeenkomsten.
• Concreet bijdragen op actuele thema’s zoals digitalisering, beloning, dienstverlening van banken;
samenwerking met de rechtspraak; samenwerking met gemeenten; verbetering van hulp bij
schulden en de samenwerking met andere brancheverenigingen;
• Een indicatie van de te besteden tijd is 4 uur per week.
Jouw profiel:
• Je hebt een moderne visie op besturen;
• Je hebt ervaring in het besturen van een aanbieder van wettelijke vertegenwoordiging en/ of
inkomensbeheer en kent het werkveld vanuit de praktijk;
• Je denkt en handelt strategisch;
• Je overziet ontwikkelingen op het gebied van wettelijke vertegenwoordiging en financiële
zorgverlening. Je signaleert gewenste duurzame vernieuwingen en veranderingen op het gebied
van financiële zorgverlening en draagt bij aan de realisatie hiervan, door deze zowel intern als
extern uit te dragen;
• Je kan multidisciplinair denken: ziet dwarsverbanden en de samenhang en communiceert tussen
de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden;
• Je investeert in draagvlak voor de koers van de vereniging, zowel intern (leden) als extern (onder
bijvoorbeeld toekomstige samenwerkingspartners, overheid, gemeenten,
samenwerkingsverbanden);
• Je bent een netwerker, bestendigt relaties en kan vaardig manoeuvreren in een complexe
(politiek-) bestuurlijke omgeving;
• Je zoekt samen met de andere bestuursleden naar een optimaal model waarbij slagkracht en
betrokkenheid in evenwicht zijn;

Geïnteresseerd?
Je kunt je interesse kenbaar maken via voorzitter@bpbi.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je ook mailen naar dit adres.

