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VACATURE BEWINDVOERDER 28- 32 uur per week (0,76 tot 0,89 fte)
De Stichting Bewindvoering Regio Utrecht is een middelgroot kantoor dat bewindvoering
doet voor met name cliënten uit de psychiatrie. Wij doen dat zonder winstoogmerk.
Wij beheren de financiën van ruim 500 cliënten. Ons werkgebied omvat de gehele regio
Utrecht.
Kwaliteit en dienstverlening staan bij ons voorop. Contact met de cliënten is een belangrijk
onderdeel van het bewind.
Functieomschrijving
De bewindvoerder zal werkzaamheden verrichten op het gebied van het
beschermingsbewind zoals omschreven in Boek 1 BW.
In ons team vervul je de rol van de spin in het web! Je bent verantwoordelijk voor een
cliëntenbestand en verricht hiervoor alle financiële, juridische, fiscale en administratieve
handelingen. In deze zelfstandige rol communiceer je veelvuldig met instanties zoals
rechtbanken, schuldeisers, gemeenten, cliënten en zorgverleners. Je werkt accuraat en bent
in staat om daadkrachtig en rustig alle voorkomende situaties op te lossen.
Functie-eisen










Je hebt een passend HBO diploma óf twee jaar ervaring als assistent bewindvoerder
met een passend MBO 4 diploma, zoals de eis van het Landelijk Kwaliteitsbureau
geldt.
Administratieve werkzaamheden vormen de basis van je functie. Wij verwachten
dan ook dat je hier goed mee uit de voeten kunt.
Je kent de juiste strategie om met deze branche en doelgroep om te gaan en
cliënten een stap in de goede richting te bewegen.
Jouw manier van communiceren is duidelijk, eerlijk en professioneel en je toont
inlevingsvermogen.
Je bent daadkrachtig, accuraat, stressbestendig en oplossingsgericht.
Je stelt prioriteiten, staat stevig in je schoenen en neemt de verantwoordelijkheid.
Je vindt het prettig om in een team met meer collega bewindvoerders te
functioneren.
Tot slot ben je representatief, daar je met verschillende partijen communiceert en
dus het visitekaartje bent voor de organisatie.
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Bedrijfsprofiel
De SBRU is opgericht in 1989 en kreeg haar huidige naam Stichting Bewindvoering Regio
Utrecht (verder afgekort SBRU) in 1997. De stichting is opgericht voor bewindvoering voor
de cliënten van Altrecht – een grote psychiatrische instelling in de regio Utrecht en was bij
de oprichting een vrijwilligersorganisatie. Tegenwoordig werken we alleen met betaalde
krachten en hebben we cliënten van allerlei instellingen uit de regio. De SBRU biedt alleen
beschermingsbewind en is gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met een
psychiatrische achtergrond.
Omvang dienstverband:
Het betreft een functie voor 28-32 uur per week met als standplaats Den Dolder.
Wat heeft Stichting Bewindvoering Regio Utrecht te bieden?






Dynamisch en uitdagend werk in een gezellig team met 9 bewindvoerders;
De werkzaamheden bieden een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en
vrijheid van handelen;
Het dienstverband zal worden aangegaan voor de periode van een jaar met de
intentie om dit, bij goed functioneren, om te zetten in een dienstverband voor
onbepaalde tijd;
Inschaling volgens de CAO-GGZ in schaal 50A (€ 2462-3367 bruto per maand bij 36
uur), trede afhankelijk van kennis en ervaring. Referenties en rijbewijs gewenst.

We zien je reactie graag uiterlijk 24 maart tegemoet , graag via email, voorzien van
motivatie en CV naar werkenbij@sbru.nl. De gesprekken zijn gepland op donderdag 28
maart 2019.
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