
Stichting SaldoPlus zoekt 2 bestuursleden 

 

Stichting SaldoPlus is er voor mensen die moeite hebben om zelf hun financiën te beheren. We doen 
dit door het inzetten van coaching, inkomensbeheer en bewindvoering. Waar mogelijk stimuleren we 
de zelfredzaamheid van mensen, zodat zij zo snel mogelijk weer zelf de regie over hun financiën 
kunnen voeren.  

Onze Stichting is een betrokken regionale speler, we werken nauw samen met lokale partners zoals 
gemeenten en zorginstellingen. SaldoPlus heeft de ambitie om zich te blijven onderscheiden door 
oprechte aandacht te schenken aan onze cliënten, hoge kwaliteit te bieden en door een bijdrage te 
leveren aan de uitdagingen binnen het sociale domein.  

Het bestuur van SaldoPlus ‘stuurt op afstand’ en is verantwoordelijk voor het uitzetten van de koers 
en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Momenteel is Stichting SaldoPlus op zoek 
naar twee nieuwe bestuursleden. 

We zoeken een tweetal bestuursleden die: 

 Betrokken zijn bij het werk van SaldoPlus 

 Beschikken over actuele kennis binnen het vakgebied óf  

 Beschikken over een actueel en relevant netwerk  
 Een kritische doch constructieve blik hebben 

 Woonachtig zijn in of een sterke binding hebben met Helmond of de regio  
 4 tot 5 maal per jaar beschikbaar zijn voor een bestuursvergadering 
 Bestuursleden die voldoen aan de gestelde opleidingsopleidingseisen door het LKB hebben een pré 

(zie www.rechtspraak.nl).  

Gezien de samenstelling van ons bestuur zijn wij nadrukkelijk op zoek naar mensen die ervaring 
hebben binnen het vakgebied van bewindvoering óf welke beschikken over een relevant netwerk 
binnen het (Helmonds) sociaal domein.  

Wij bieden u:  

 Mogelijkheid om betrokkenheid en expertise in te zetten voor een professionele non-profit 
organisatie 

 Relevante opleiding/training 
 Reiskostenvergoeding 

Interesse? 

Hebt u interesse in een van bovengenoemde functies en wilt u graag meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met mevr. Kitty de Laat, voorzitter bestuur of Erwin Derks, directeur (06-45 30 02 
61). 

www.saldoplus.nl  
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